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KRONIKA 997
11.05.2012 r.
Kradzież
O godz. 14:18 mieszkanka Szczuczyna zgłosiła, iż z mieszkania przy ul. Sienkiewicza w Szczuczynie skradziono pieniądze w kwocie 2 500 zł.
Nietrzeźwy kierujący
O godz. 18:55 na Os. Południe w Grajewie policjanci zatrzymali nietrzeźwego mężczyznę, który kierował skuterem. Mieszkaniec gminy Rajgród
miał 2,24‰ alkoholu w organizmie.
12.05.2012 r.
Uszkodzenie samochodu
O godz. 10:00 mieszkaniec Grajewa poinformował, iż w nocy z 11/12.05.2012 r. chuligani, rzucając najprawdopodobniej kamieniami, wybili szyby
oraz lewy kierunkowskaz w dostawczym mercedesie, zaparkowanym na posesji przy ul. Konopskiej. Pokrzywdzony oszacował straty na kwotę
800 zł.
Uszkodzenie mienia
O godz. 19:08 mieszkanka Grajewa powiadomiła, iż w jej domu w miejscowości Łękowo została wybita szyba w oknie.
Zniszczenie mienia
O godz. 20:00 mieszkaniec Grajewa poinformował, iż w czasie od godz. 19:50 do 20:00 na parkingu przy jednym ze sklepów przy ul. Koszarowej
nieznani sprawcy dokonali wgniecenia przedniego lewego błotnika w jego samochodzie Mitsubishi, powodując straty na kwotę 400 zł.
Kradzież
O godz. 2:29 mieszkaniec Krasnopola poinformował, iż z dyskoteki w miejscowości Świdry Awissa skradziono organy Roland o wartości 2700 zł.
13.05.2012 r.
Kradzież
O godz. 9:15 mieszkaniec Warszawy poinformował o kradzieży 100 metrów siatki ogrodzeniowej z należącej do niego działki, mieszczącej się
przy drodze do miejscowości Bzury. Pokrzywdzony oszacował wartość strat na kwotę 500 – 600 zł.
Nietrzeźwy kierujący
O godz. 23:55 w miejscowości Miecze policjanci zatrzymali nietrzeźwego obywatela Litwy, który kierował osobowym Renault. Badanie stanu

trzeźwości wykazało 1,05‰ alkoholu w organizmie.
14.05.2012 r.
Kradzież z włamaniem
O godz. 7:25 mieszkaniec miejscowości Pisanica poformował dyżurnego, iż złodzieje włamali się do kabiny koparko ładowarki, zaparkowanej na
terenie szkoły Podstawowej w Wierzbowie skąd ukradli radioodtwarzacz Pionier o wartości 500 zł.
Kradzież z włamaniem
O godz. 8:17 mieszkanka Grajewa powiadomiła dyżurnego, iż w okresie od 12 – 14.05.2012 r. na terenie nowo budowanego domu mieszkalnego
w miejscowości Kurejwa, złodzieje włamali się do wolnostojącego garażu skąd ukradli siedmiożyłowy przewód elektryczny, przewód elektryczny
podłączony do myjki ciśnieniowej stojącej na placu budowy oraz włamali się do nowobudowanego domu, jednak nic stamtąd nie zginęło. Wartość
skradzionego mienia została oszacowana na kwotę 1400 zł.
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