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KRONIKA 997 (02.11.2009 - 05.11.2009)
02.11.2009

Zatrzymani na gorącym uczynku
O godzinie 9:57 dyżurny został poinformowany przez pracownicę sklepu spożywczego na ul. Strażackiej, że mężczyzna ukradł artykuły
spożywcze na kwotę ok. 111 zł i odjechał Daewoo Espero. Dzięki szybkiej interwencji policjantów pojazd został zatrzymany na ul. Piłsudskiego. W
pojeździe przebywało dwóch mężczyzn. Policjanci znaleźli przy nich skradziony towar. W tym samym czasie podeszła do patrolu pracownica
sklepu przy. ul Piłsudskiego oświadczyła, że w sklepie znajduje się mężczyzna, który ukradł artykuły spożywcze na kwotę 177,95 zł. Okazało się,
że trzej mężczyźni działali wspólnie. Zatrzymani sprawcy to mieszkańcy Łomży w wieku 32, 36 i 37 lat. U dwóch z nich alkomat wykazał 1,97
promila i 2,3 promila alkoholu w organizmie.
Za kradzież grozi do 5 lat pozbawienia wolności.
Ogień w Popowie
O godzinie 11.46 dyżurny został poinformowany, że nieznany sprawca podpalił lokal w miejscowości Popowo gm. Grajewo. Policjanci udali się na
miejsce zdarzenia. Ustalono, że spaleniu uległy podwieszane suﬁty, stoły, krzesła, okna, drzwi, urządzenia klimatyzacyjne i grzewcze, ﬁrany,
zasłony. Ponadto uszkodzeniu uległa część posadzki jak też wyposażenie kuchni i toalet. Wstępna wartość strat powstałych w wyniku zdarzenia
została wyceniona na kwotę około 500 tys.
Policja prowadzi postępowanie w tej sprawie.
Prosimy wszystkie osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub mogą udzielić informacji w tej sprawie o kontakt z Komendą
Powiatową Policji w Grajewie pod numerem telefonu (086) 273 03 33 lub z najbliższą jednostką Policji pod numerem 997 lub 112
Uszkodzenie mienia
O godzinie 13:00 dyżurny został poinformowany, że w nocy z 01.11/02.11.2009 na os. Broniewskiego w Grajewie doszło do uszkodzenia
samochodu. W polonezie zaparkowanym przed blokiem na os. Broniewskiego nieznany sprawca dokonał wybicia przedniej bocznej szyby oraz
wyrwania kierunkowskazów. Wartość strat oszacowano na 350zł.
Policjanci ustalają okoliczności zdarzenia
03.11.2009

Kolizja drogowa

O godzinie 13.20 dyżurny został poinformowany, że na trasie nr 61 w rejonie miejscowości Popowo doszło do kolizji drogowej. Mieszkaniec
Barczewa, który podczas postoju oplem nie upewnił się wcześniej o ewentualnym zagrożeniu na drodze, otworzył drzwi pojazdu w momencie gdy
omijał go autobus marki Mercedes, którym kierował obywatel Rosji i uszkodził drzwi w oplu.
Sprawca kolizji, właściciel osobówki został ukarany mandatem karnym.
Nieletnia sprawczynią kradzieży
O godzinie 14:30 dyżurny został poinformowany przez pracownika sklepu przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie, że doszło do kradzieży. Przybyli
na miejsce zdarzenia policjanci ustalili, że sprawczynią kradzieży jest 12 letnia dziewczyna, mieszkanka gm. Grajewo. Ponadto ustalono, że
nieletnia dokonała kradzieży innych artykułów szkolnych oraz zabawek ze sklepu przy ul. Piłsudskiego w Grajewie. Łączna wartość skradzionych
przedmiotów to 69, 42 zł.
Nieletnia za swój czyn odpowie przed sądem rodzinnym.
04.11.2009

Kradzież drewna
Po godzinie 15:00 dyżurny został poinformowany, że od października do 04.11.2009 z lasu położonego w rejonie miejscowości Wąsosz nieznany
sprawca dokonał wyrębu, a następnie kradzieży 3 sztuk drzewa o wartości 500 zł.
Policjanci ustalają okoliczności zdarzenia.

05.11.2009
Pożar w Uściankach
Około godz. 4:30 dyżurny KPP w Grajewie został poinformowany, że w miejscowości Uścianki gm. Grajewo doszło do pożaru obory. Przybyli na
miejsce zdarzenia policjanci ustalili, że w wyniku pożaru całkowicie spaliła się ładowarka do paszy, częściowo nadpaleniu uległa więźba
dachowa oraz padły dwie sztuki bydła. Przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Wartość strat oszacowano na kwotę 152 tys.
Amator gołębi
Dyżurny został poinformowany, że w nocy z dnia 04.11./05.11.2009 z gołębnika na posesji przy ul. Wiktorowo w Grajewie dokonano kradzieży
gołębi. Nieznany sprawca wykorzystując nieobecność właściciela ukradł co najmniej jednego gołębia o wartości 150 zł. Policjanci ustalają
okoliczności zdarzenia.
Kolizja drogowa
O godzinie 14:50 dyżurny został poinformowany, że na skrzyżowaniu ul. Zielonej z ul. Dolną w Grajewie doszło do kolizji drogowej. Mieszkaniec
Grajewa, który kierował samochodem osobowym marki Fiat Uno nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, w wyniku czego zderzył się z samochodem
marki Seat Toledo.
Sprawca kolizji został ukarany mandatem karnym.
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