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INFORMACJA PRASOWA
Aresztowani pod zarzutami włamań do plebanii i kradzieży oraz posiadania
bez zezwolenia przyrządów wybuchowych

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Skierniewicach tamtejszy sąd
tymczasowo aresztował trzech mężczyzn w wieku 39 - 42 lat, podejrzanych
o włamania do plebanii i kradzież. Grożą im kary do 10 lat pozbawienia wolności.
Natomiast 44 – latek aresztowany został pod zarzutami posiadania przyrządów
wybuchowych takich jak : bomby lotnicze, granaty, miny i pociski artyleryjskie,
co zagrożone jest karą pozbawienia wolności w wymiarze do lat 8.
Do włamań na teren plebanii i kradzieży, ujętych w zarzutach przedstawionym
trzem z podejrzanych, doszło w miejscowościach powiatu skierniewickiego
w dniu 9 października 2015r., w godzinach wieczornych. Jak wynika z dokonanych
ustaleń, w pierwszym przypadku podejrzani wyważając drzwi wejściowe dostali się
jedynie do garażu, gdzie nie znaleźli wartościowych przedmiotów. Spłoszeni uciekli,
odstępując od realizacji dalszych planów. W krótkim czasie dojechali samochodem
do kolejnej, oddalonej o kilkanaście kilometrów plebanii, do wnętrza której dostali się
po uprzednim wybiciu szyby w drzwiach wejściowych. Skradli pieniądze w złotych i
euro, a także dysk zewnętrzny. Suma strat oceniona została na kwotę 3 tys. zł.
Prawdopodobnie, podejrzani od lutego bieżącego roku, dopuścili się jeszcze,
innych licznych kradzieży z włamaniem do domów parafialnych. W tym celu
podróżowali po rożnych częściach kraju, popełniając przestępstwa między innymi
w okolicach Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, Warszawy, Radomska i Opoczna.
Zazwyczaj włamywali się w miejscach wskazanych przez 41 – latka, który nie tylko
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wyznaczał trasę przejazdów, ale niejednokrotnie dysponował

szczegółowymi

informacjami, co do liczby księży, zainstalowanych zabezpieczeń fotografiami
plebanii. To najczęściej jego samochodem przyjeżdżali do okradanych obiektów, choć
zdarzało się, że były to pojazdy z wrocławskich wypożyczalni. Kierowcą z reguły był
42 – latek, zaś najmłodszy ze wspólników specjalizował się w forsowaniu drzwi
i okien oraz podziale skradzionych rzeczy. Przed włamaniami sprawdzali, czy
w poszczególnych plebaniach są księża. Najczęściej przestępstw dokonywali
pomiędzy godz.16, a 18, gdy w poszczególnych parafiach odprawiały się msze
wieczorne. Wykorzystywali także nieobecność księży wynikającą z udziału
w obrzędach religijnych. Najczęściej ich łupem padały pieniądze. Przeszukiwali nie
tylko prywatne pomieszczenia duchownych, ale także kancelarie parafialne.
W związku z powyższymi ustaleniami, prawdopodobnie dojdzie do połączenie
postępowań, jakie toczyły się w innych częściach Polski i znacznego poszerzenia
przedstawionych dotychczas zarzutów.
Poszerzenia wymagają także ustalenia, łączące się z odnalezieniem podczas
przeszukania przeprowadzonego u 44 – latka, u którego dwaj z podejrzanych
wynajmowali mieszkanie, broni i amunicji pochodzących prawdopodobnie z okresu
drugiej wojny światowej, w tym bomb lotniczych, granatów, min i pocisków
artyleryjskich, a także wykrywacza metalu. Nie jest wykluczone, że działalność
przestępcza podejrzanych wykraczała poza granice kraju.
Jeden z podejrzanych przyznał się do zarzutów, składając szczegółowe
wyjaśnienia, także co do przebiegu szeregu innych zdarzeń.
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