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PIĘCIU NIELETNICH I 24-LATEK ROZLICZENI DO ROZBOJU
Data publikacji 05.01.2017

Brodniccy policjanci zatrzymali sześciu sprawców rozboju, do którego doszło w miniony
poniedziałek w Brodnicy, przy ul. Przedzamcze. Pięciu nieletnich chłopców i ich 24-letni kompan,
napadli na 45-letniego mężczyznę, zaciągnęli go w głąb bramy, gdzie go pobili i okradli.
Czterech nieletnich traﬁło już do ośrodków wychowawczych. Ich dorosły kolega, zostanie dziś
doprowadzony do sądu, który zadecyduje o jego losie.
W miniony poniedziałek (2.01.17), krótko przed 20.00 brodniccy policjanci otrzymali zgłoszenie o rozboju, do którego
doszło przy ul. Przedzamcze. Policjanci skierowani na miejsce zdarzenia zastali tam pokrzywdzonego oraz świadka,
który powiadomił funkcjonariuszy. Z tej racji, że potrzebna była pomoc medyczna wezwana została także załoga
pogotowia. Pokrzywdzony traﬁł do szpitala.
Funkcjonariusze ustalili, że 45-latek został napadnięty przez kilku młodych mężczyzn. Napastnicy pobili i z kieszeni
spodni ukradli mu portfel z dowodem osobistym, kartą bankomatową, a także 300 złotych gotówki. Kryminalni
rozpoczęli poszukiwania sprawców rozboju. Już po niespełna dwóch godzinach od zdarzenia policjanci zatrzymali w
salonie gier zręcznościowych pięciu brodniczan. Czterej z nich to chłopcy w wieku 14-15 lat, piąty to 24-latek.
Wszyscy zostali przetransportowani do brodnickiej komendy, gdzie policjanci wykonywali z nimi czynności. Przy
najstarszym z zatrzymanych policjanci znaleźli kartę bankomatową, którą, jak się okazało, zapłacił w sklepie za
papierosy. Funkcjonariusze ustalili również, że portfel z dowodem osobistym został wyrzucony na dach jednego z
budynków w centrum miasta, a pieniądze przegrane na automatach. 24-latek traﬁł do policyjnej celi, a nieletni zostali
umieszczeni w Izbie Dziecka w Bydgoszczy. Wszyscy nieletni decyzją sądu zostali umieszczeni w ośrodkach
wychowawczych, a przeciwko ich dorosłemu kompanowi policjanci wystąpili z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie na
3 miesiące.
Funkcjonariusze ustalili też, że w zajściu uczestniczył jeszcze jeden nastolatek z Brodnicy, który zdążył się oddalić
zanim do salonu z grami wkroczyli policjanci. Wczoraj (4.01.16) podzielił on los swoich kolegów. Materiały zgromadzone
przez policjantów przeciwko 16-latkowi traﬁą teraz do sądu dla nieletnich.
Za rozbój kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
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