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W miniony wtorek przed południem policjanci zatrzymali 28-letniego mieszkańca Katowic, który
podejrzany jest o to, że wspólnie z innymi osobami okradł dwóch jaworznian w wieku 74 i 78 lat.
Kieszonkowcy działali w rejonie banku PKO BP przy ulicy Grunwaldzkiej. Pokrzywdzeni stracili pieniądze i
dokumenty. Trwają czynności zmierzające do zatrzymani pozostałych złodziei. Zapraszamy do lektury
kroniki policyjnej!
21 października &ndash; poniedziałek 51-letnia mieszkanka Jaworzna zgłosiła, że nieznany sprawca
włamał się do budynku gospodarczego przy ulicy Szelonka i z wnętrza skradł dwa rowery górskie.
Wartość skradzionych rzeczy została oszacowana na kwotę 3000 złotych.23 października &ndash; środa
56-letni mężczyzna zgłosił wieczorem, że nieznany sprawca włamał się do jego domu przy ulicy Zawiszy
Czarnego. Sprawca z wnętrza skradł elektronarzędzia, wyroby ze złota, zabytkowy stojący zegar i
dokumenty. Suma strat została określona na 20.000 złotych.W godzinach rannych na ulicy Dąb
policjanci drogówki zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy. W trakcie kontroli okazało się,
że 29-letni mieszkaniec powiatu chrzanowskiego jest pijany. Badanie alkomatem wykazało kierowcy
blisko 2 promile.25 października &ndash; piątek Policjanci prewencji ujawnili w jednym z mieszkań przy
ulicy Poniatowskiego kradzież prądu. Straty w tym przypadku są w toku ustalenia. Postępowanie
prowadzi jaworznicka policja.W środku nocy na ulicy Tysiąclecia policyjni wywiadowcy zatrzymali 30letniego mieszkańca Jaworzna, który posiadł przy sobie narkotyki. Marihuana została zabezpieczona, a
mężczyzna trafił do aresztu.26 października &ndash; sobota
Wieczorem na ulicy Armii Krajowej policjanci zatrzymali 50-letniego Mirosława P. (zam. Katowice), który
w stanie nietrzeźwym (2,3 promila) kierował samochodem Peugeot i spowodował kolizję drogową.27
października &ndash; niedziela Patrol zatrzymał 37-letniego mężczyznę, który kamieniem uszkodził
powłokę lakierniczą w zaparkowanym przy ulicy Krakowskiej samochodzie marki Citroen. 37-letnia
pokrzywdzona straty oszacowała na 5.000 złotych.W godzinach popołudniowych 42-letnia mieszkanka
Jaworzna zgłosiła uszkodzenie samochodu marki Chrysler zaparkowanego przy ulicy Dalekiej. Wandal
przebiegł po samochodzie uszkadzając dach i pokrywę silnika. Straty w tym przypadku wynoszą 2.000
złotych.

http://old.jaworznianin.pl

Kreator PDF

Utworzono 18 July, 2018, 16:19

