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ARESZT DLA 48- LATKA ZA USIŁOWANIE ZGWAŁCENIA I
ROZBÓJ
Policjanci z komisariatu w Konstancinie- Jeziornie zatrzymali 48- letniego mężczyznę
podejrzewanego o usiłowanie zgwałcenia i rozbój. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy został
przekazany do prokuratury rejonowej w Piasecznie. Wczoraj wieczorem sąd na wniosek prokuratury
wobec mężczyzny zastosował środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu.
Przed kilkoma dniami w godzinach porannych na przedmieściach Konstancina -Jeziorny
starsza kobieta została siłą wciągnięta w pobliskie zarośla. Z policyjnych ustaleń
prowadzonych pod nadzorem prokuratury rejonowej w Piasecznie wynika, że nieznany
kobiecie mężczyzna wielokrotnie zadał jej silne uderzenia, które doprowadziły do
chwilowej utraty przytomności. Zerwał z kobiety odzież i usiłował ją zgwałcić.
Odchodząc dokonał kradzieży należących do nie przedmiotów osobistych .
Gdy kobieta zdołała wydostać się z miejsca zdarzenia natychmiast poinformowała
policję, a sama trafiła na szpitalną obserwację. Mundurowi z komisariatu w

Mężczyzna zatrzymany przez
policjantów

Konstancinie- Jeziornie wykonali w tej sprawie wszystkie niezbędne czynności, również
przy ogromnym zaangażowaniu i wsparciu mieszkańców gminy poruszonych tym
wydarzeniem.
Zebrane informacje doprowadziły wczoraj rano załogę policyjną w skład której wchodził zastępca komendanta tutejszego
komisariatu nadkom. Marek Kruszewski oraz dzielnicowy sierż. sztab. Jacek Deptuła do 48- letniego mężczyzny z powiatu
sochaczewskiego, który zatrudnił się w jednej z tutejszych firm. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi.
Jak już ustalono w przeszłości odpowiadał on za ciężkie przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.
Materiały tej sprawy zostały przekazane do prokuratury rejonowej w Piasecznie, na wniosek której sąd na wieczornym
posiedzeniu zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci trzymiesięcznego
tymczasowego aresztowania. 48- latek usłyszał zarzut z artykułu 197§1 kk tj. usiłowanie zgwałcenia oraz z artykułu 280 §
1kk tj. dokonania rozboju.
Przestępstwo, którego się dopuścił zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 12. Jeszcze dziś trafi on do jednego z
aresztów śledczych.
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