Iława. Zaatakował trzy osoby. 18 lat więzienia grozi
bandycie, który napadał i bił, bez żadnego powodu!
data aktualizacji: 2021.09.15

Napadał i bił, bez żadnego powodu. Za ostatnie 3 ataki grozi mu nawet 18-letnia odsiadka,
bo czynów tych 43-latek z Iławy dokonywał w warunkach recydywy.
Jednemu poszkodowanemu złamał zęby, kolejnemu nos. Na jeszcze innego mężczyznę
napadł, aby dokonać na nim rozboju. Wśród jego ofiar jest przynajmniej jeden bezdomny.
To przestępstwa, jakich w ostatnim czasie dopuścił się w Iławie 43-latek. Decyzją sądu
został już tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.
Tylko w ostatnim czasie zatrzymany dokonał na terenie Iławy trzech ataków. Jeden z nich miał
miejsce 11 września na ul. Kościuszki, gdzie koło jednego ze śmietników 43-latek napadł na 32letniego mężczyznę. Według policji dokonał tej napaści bez żadnego powodu.

- Po godzinie 19:00 zostaliśmy poinformowani o tym,
że mężczyzna został uderzony w twarz i brzuch. Na
miejscu interweniowali ratownicy medyczni, którzy
zabrali poszkodowanego do szpitala - mówi st. asp.
Joanna Kwiatkowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej

Policji w Iławie. - Jak się okazało, sprawca połamał mu
zęby - dodaje.
Policjanci ustalili sprawcę dokonania uszczerbku na zdrowiu, którym okazał się 43-latek, znany już
wcześniej mundurowym. Został on zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Okazało się, że ten sam
mężczyzna stoi za innym, dokonanym kilka dni wcześniej, ataku.

- Wówczas rurką PCV uderzał pokrzywdzonego po
głowie, żebrach i brzuchu i kopał po całym ciele, w
ten sposób doprowadzając go do stanu bezbronności relacjonuje policjantka.
Ten napad miał motyw rabunkowy: sprawca zabrał pokrzywdzonemu pieniądze i wartościowe
przedmioty; łączna wartość poniesionych przez niego strat wynosi ponad 600 zł.
Na tym nie koniec, bo 43-latek jeszcze innemu mieszkańcowi Iławy, nie mając żadnego motywu,
złamał nos.

- Te czyny miały charakter chuligański, gdyż sprawca
dokonał ich publicznie i bez powodu, okazując rażące
lekceważenie porządku publicznego - mówi st. asp.
Joanna Kwiatkowska. - Ponadto mężczyzna był już
karany za podobne przestępstwa. Również rozboju
dopuścił się w warunkach recydywy.
Z uwagi na tę okoliczność sąd zgodził się na zastosowanie wobec 43-latka środka zapobiegawczego
w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Zatrzymanemu grozi nawet 18 lat więzienia.
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