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NIEBEZPIECZNY PRZESTĘPCA ZATRZYMANY PRZEZ
DOLNOŚLĄSKICH „ŁOWCÓW GŁÓW”
Funkcjonariusze z KWP we Wrocławiu tzw. „Łowcy Głów” zatrzymali poszukiwanego 45-letniego
mężczyznę. Przestępca od prawie 3 lat ukrywał się przed polskimi organami ścigania i wymiarem
sprawiedliwości. Mężczyzna ratując się przed zatrzymaniem, próbował jeszcze wprowadzić
policjantów w błąd co do swojej tożsamości. W trakcie dalszych czynności policjanci odnaleźli
skradzione na terenie Niemiec dwa auta o wartości 360 tysięcy złotych.
Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w wyniku prowadzonych działań i
zatrzymali 45-letniego mężczyznę poszukiwanego m. in. na podstawie listu gończego. Działania dolnośląskich policjantów
prowadzone były we współpracy z Policją niemiecką i czeską, w ramach Europolu, a dotyczącą m. in. przestępczości
związanej z kradzieżami samochodów oraz ich legalizacją, a także zgwałceniami głównie nieletnich kobiet odnotowanych w
tych krajach. Funkcjonariusze w ramach współpracy na bieżąco wymieniali się informacjami. W wyniku tego wpadli na trop
mężczyzny działającego w zorganizowanej grupie przestępczej. Wszystkie ślady za 45-latkiem prowadziły na teren
województwa dolnośląskiego.
„Zlecenie” na zatrzymanie tego niebezpiecznego przestępcy wrocławscy „Łowcy Głów" dostali z Zespołu Poszukiwań
Celowych Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Funkcjonariusze podejrzewali, że może on
posiadać broń palną, a podczas zatrzymania mężczyzna zrobi wszystko, aby nie wpaść w ręce policjantów.
W wyniku szeroko zakrojonych działań operacyjnych 45-latek został zlokalizowany na jednym z wrocławskich osiedli
mieszkaniowych. Mając zdobytą wcześniej wiedzę operacyjną policyjni „Łowcy Głów” przygotowali pułapkę, w którą wpadł
poszukiwany. Był tak zaskoczony, że nie stawiał żadnego oporu. Poszukiwany 45-latek ratując się desperacko przed
zatrzymaniem, próbował jeszcze wprowadzić policjantów w błąd co do swojej tożsamości. Funkcjonariuszom przedstawił
dane innej osoby legitymując się przy tym przerobionym dowodem osobistym z własną fotografią na podane dane. Policjanci
nie dali się zwieść i chwilę później na rękach przestępcy pojawiły kajdanki.
Podczas dalszych czynności policjanci ujawnili samochody marki: BMW o wartości ok. 160 tys. złotych oraz jeep cherokee o
wartości ok. 200 tys. złotych. Jak się okazało oba pojazdy zostały skradzione na terenie Niemiec.
Wewnątrz jednego z nich funkcjonariusze znaleźli ponad 30 niemieckich, holenderskich i belgijskich tablic rejestracyjnych
oraz skaner fal radiowych.
Ponadto w miejscu zamieszkania mężczyzny policjanci odnaleźli szereg narzędzi służących do kradzieży samochodów oraz
sprzętu wykorzystywanego w tego rodzaju przestępstwach. Na miejscu ujawniono również kilkadziesiąt prawdopodobnie
podrobionych banknotów o nominalne 50 Euro. Mężczyzna już wcześniej został skazany prawomocnymi wyrokami sądu na

kary pozbawienia wolności, których łączny wymiar wynosi ponad 9 lat, m. in. za przestępstwa kradzieży z włamaniem,
paserstwa oraz zgwałcenia. Dodatkowo odpowie teraz za prowadzoną przez niego dalszą działalność przestępczą i
popełnienie wymienionych przestępstw, o które jest podejrzewany, w tym kradzieży pojazdów oraz kilku zgwałceń.
Sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczone są w tej kolejne zatrzymania.
(KWP we Wrocławiu)
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