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Dzięki zaangażowaniu w służbę oraz profesjonalnemu wykonaniu czynność przez policjantów
SPPP w Płocku sprawcy przestępstw z Wyszkowa nie unikną odpowiedzialności. W zaledwie kilka
dni mundurowi na terenie powiatu wyszkowskiego zatrzymali 5 podejrzanych m. in. o posiadanie
środków odurzających oraz uszkodzenia mienia. Wszyscy traﬁli do policyjnego aresztu.
Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku to jedna z jednostek
organizacyjnych KWP zs. w Radomiu, przeznaczona głównie do działań zespołowych
w ramach pododdziałów zwartych. Do głównych zadań SPPP należy m.in. ochrona
bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie trwania legalnych zgromadzeń i
imprez masowych, przywracanie porządku publicznego w przypadku zbiorowego
naruszenia prawa, ochrona porządku publicznego w przypadku konstytucyjnie
określonych stanów nadzwyczajnych oraz katastrof i klęsk żywiołowych oraz
prowadzenie pościgów za niebezpiecznymi przestępcami. Funkcjonariusze SPPP w
Płocku każdego dnia pełnią również służbę patrolową wspierając Komendy Miejskie
i Powiatowe z całego garnizonu mazowieckiego.
Dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu w służbę na rzecz porządku publicznego i bezpieczeństwa lokalnej
społeczności, w minionym tygodniu w przeciągu zaledwie kilku dni, płoccy policjanci na terenie Wyszkowa zatrzymali,
aż 5 sprawców popełnionych przestępstw. Wszyscy zatrzymani traﬁli do policyjnego aresztu.
W miniony czwartek mundurowi patrolując ul. Sowińskiego, zauważyli idącego chodnikiem młodego mężczyznę z
zakrwawionymi dłońmi. Policjanci chcieli sprawdzić, czy nie potrzebuje on pomocy medycznej, jednak ten na widok
policyjnego radiowozu zaczął się agresywnie zachowywać, a następnie postanowił uciekać. Funkcjonariusze ruszyli za
nim w pieszy pościg. Na ulicy 11-go Listopada agresor został obezwładniony i zatrzymany. W toku wykonywanych
czynności okazało się, że 24-letni wyszkowianin chwilę wcześniej wyładował swoją złość na drzwiach wejściowych do
centrum handlowego. Funkcjonariusze osadzili mężczyznę w policyjnym areszcie. 24-latek usłyszał zarzut uszkodzenia
mienia. Kodeks karny za to przestępstwo przewiduje do 5 lat pozbawienia wolności. Wyszkowianin tłumaczył śledczym,
że szedł zły, a na jego drodze stanęły szklane drzwi wejściowe do centrum handlowego, na których wyładował agresję.
Sumę strat oszacowano na blisko 2 tys. zł. Dzięki czujności policjantów mężczyzna nie uniknie odpowiedzialności.
Natomiast w sobotę (19 grudnia) do policyjnych cel traﬁło trzech mieszkańców Niegowa i Wyszkowa w wieku 21-24 lat.
Płoccy policjanci w trakcie nocnego patrolu ul. Wołowskiego zauważyli opla, który na ich widok gwałtownie zjechał na
pobocze i zatrzymał się. Mundurowi postanowili sprawdzić co jest powodem tak irracjonalnego manewru drogowego. W
trakcie legitymowania mężczyźni nerwowo się zachowywali, co wzbudziło podejrzenia policjantów. W trakcie
sprawdzanie osób, policjanci pododdziału prewencji znaleźli przy mężczyznach torebki strunowe z zwartością
mefedronu. Dodatkowo kolejne kilka gram zostało zabezpieczone w trakcie przeszukania pojazdu oraz jednego z
mieszkań.
Kolejny „amator” narkotyków wpadł już następnego dnia na tej samej ulicy, tylko wczesnym popołudniem. Tym razem
podejrzenie policjantów wzbudziło zaparkowane na poboczu bmw. Mężczyzna na widok policjantów zaczął się nerwowo
zachowywać. Funkcjonariusze przy 28-letnim mieszkańcu Wyszkowa, także znaleźli kilka gramów substancji odurzającej.
Wyszkowianin traﬁł do policyjnej celi.

Po spędzonej nocy w policyjnym areszcie 4 z zatrzymanych mężczyzn usłyszało zarzuty posiadania środków
odurzających. Jeden zniszczenia mienia. Za przestępstwo posiadania narkotyków grozi do 3 lat pozbawienia wolności.
Jeżeli osoba posiada przy sobie znaczne ilości takich substancji lub środków wówczas kara pozbawienia wolności wynosi
do 8 lat.
Podsumowując, zaangażowanie policjantów z Samodzielnego Pododdział Prewencji Policji w Płocku w sumie pozwoliło na
zatrzymanie 5 mieszkańców powiatu wyszkowskiego, którzy nie unikną odpowiedzialności za popełnione przestępstwa.
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