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BIAŁOSTOCCY POLICJANCI ZATRZYMALI 8 POSZUKIWANYCH
Białostoccy policjanci w ostatnich dniach zatrzymali 8 poszukiwanych. Jeden z zatrzymanych
najbliższe 5 i pół roku spędzi w zakładzie karnym. Skuteczne rozpoznanie, policyjna czujność i
zaangażowanie w realizację obowiązków służbowych po raz kolejny przyniosły pozytywne efekty.
Policjanci z powiatu białostockiego w wyniku intensywnej pracy zatrzymali w miniony
czwartek i piątek 8 osób poszukiwanych, w tym osobę poszukiwaną listem gończym.
Do pierwszego zatrzymania doszło w Łapach w czwartek o godzinie 6.45.
Funkcjonariusze z tamtejszego komisariatu wkroczyli do mieszkania, w którym
przebywał 64-latek poszukiwany przez sąd do odbycia kary 6 miesięcy więzienia.
Kolejny z poszukiwanych wpadł w ręce mundurowych z białostockiej „jedynki” o
godzinie 7.30, na osiedlu Centrum. 20-latek poszukiwany był w związku z kradzieżami,
kradzieżami rozbójniczymi, wywieraniem wpływu na świadka oraz za fałszywe
zeznania. Mężczyzna ma do odbycia łącznie rok i 3 miesiące więzienia.
Z kolei poszukiwana do odbycia kary 3 miesięcy pozbawienia wolności za groźby 49-latka, która ukrywała się na Dojlidach,
została zatrzymana po godzinie 16.00 przez funkcjonariuszy z białostockiej „czwórki”.
Tego samego dnia 24-letni mężczyzna poszukiwany w związku ze zmuszaniem funkcjonariusza do zaniechania prawnej
czynności służbowej, został zatrzymany przez mundurowych z Komisariatu Policji II w Białymstoku przed godziną 19.00 na
osiedlu Piaski. Mężczyzna traﬁł do aresztu, gdzie spędzi najbliższe 10 miesięcy.
Jedną z osób poszukiwanych był również 40-latek, który został zatrzymany w piątek przed godziną 7.00. Mężczyzna ten
poszukiwany był listem gończym za wymuszenie rozbójnicze w 2004 roku. Białostoczanin ukrywał się przed policją w
Wysokiem Mazowieckiem, gdzie w jednym z mieszkań zatrzymali go mundurowi z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej
Policji w Białymstoku. Teraz mężczyzna spędzi w więzieniu najbliższe 5 lat i 6 miesięcy. Białostoccy policjanci jeszcze w
czwartek zatrzymali również 3 inne osoby. Poszukiwane one były w celu doprowadzenia do aresztu śledczego i odbycia kary
za niezapłacenie grzywien.
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