Sąd Okręgowy w Olsztynie - Sąd zajmie się sprawą włamania do kantoru w Olsztynie

W dniu 8 lutego 2021 r. do Sądu Rejonowego w Olsztynie wpłynął akt oskarżenia
przeciwko czterem mężczyznom oskarżonym o włamanie do kantoru w Olsztynie.

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Olsztynie w dniu 8 lutego 2021 r. skierował do Sądu
Rejonowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Piotrowi K.R., Piotrowi F., Pawłowi K.R. i
Mariuszowi W. oskarżonym o dokonanie kradzieży z włamaniem do kantoru w centrum
Olsztyna.

Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego doszło w dniu 21 września 2019 r. na ul.
Dąbrowszczaków w Olsztynie. Według ustaleń prokuratora oskarżeni mężczyźni szczegółowo
zaplanowali, a następnie, przy użyciu podrobionego kompletu kluczy oraz dezaktywacji kodów
do alarmu i sejfu, dokonali włamania do pomieszczeń jednego z olsztyńskich kantorów. Ze
znajdującego się w kantorze sejfu oskarżeni mieli ukraść 2 200 000 zł oraz po kilkadziesiąt
tysięcy euro, funtów brytyjskich i koron norweskich.

Ci sami mężczyźni są oskarżeni również o próbę włamania także do drugiego, znajdującego się
w tym kantorze sejfu, w którym znajdowała się gotówka o znacznej wartości, ale nie zdołali go
otworzyć.

Przesłuchani w postępowaniu przygotowawczym w charakterze podejrzanych Piotr K.R., Piotr
F. oraz Paweł K.R. przyznali się do dokonania włamania do kantoru i złożyli wyjaśnienia,
negując jedynie wysokość skradzionej kwoty pieniędzy. Natomiast Mariusz W. nie przyznał się
do popełnienia zarzucanego mu czynu.

Dodam, że trzej oskarżeni są obecnie tymczasowo aresztowani, natomiast wobec czwartego
aktualnie stosowane są środki zapobiegawcze w postaci m.in. dozoru policji, poręczenia
majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z jednoczesnym zatrzymaniem
paszportu.

Po wylosowaniu sędziego sprawozdawcy, w pierwszej kolejności zostanie wyznaczone
posiedzenie, na którym Sąd zdecyduje czy także w postępowaniu sądowym nadal będzie
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stosowane tymczasowe aresztowanie wobec wspomnianej trójki oskarżonych.

Termin rozprawy w tej sprawie zostanie wyznaczony w późniejszym czasie.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 9 lutego 2021 r.
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