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KOLEJNE UDERZENIE W PSEUDOKIBICÓW
Ogromne przedsięwzięcie, w których uczestniczyło ponad 170 funkcjonariuszy przygotowali dzisiaj
policjanci z CBŚP i KWP w Krakowie. Funkcjonariuszy wsparli policjanci z Centralnego Pododdziału
Kontrterrorystycznego Policji - BOA i antyterroryści z wielu komend. W trakcie działań zatrzymano
16 osób i zabezpieczono maczety, pałkę teleskopową, noże czy gazy pieprzowe. Śledztwo, w którym
występuje łącznie 34 podejrzanych, nadzoruje Małopolski Wydział Prokuratury Krajowej.
Śledztwo dotyczy zorganizowanej grupy, której członkowie podejrzani są o
przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz narkotykowe. Wśród podejrzanych w
większości to osoby powiązane ze środowiskiem jednego z krakowskich klubów
sportowych. Do tej pory w sprawie zatrzymano 18 podejrzanych.
Wszystko zaczęło się od powołania przez Komendanta Głównego Policji specjalnej
grupy do rozwiązania tej sprawy. W skład specgrupy wchodzą policjanci z Centralnego
Biura Śledczego Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. To ci policjanci
wspólnie z prokuratorami, specjalizującymi się w przestępczości zorganizowanej,
zbierali wszelkie informacje, dokładnie je analizując.
Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy mogli działać od
2007 do 2018 roku, dzieląc się przy tym korzyściami uzyskanymi z przestępstw według
hierarchii ustalonej w gangu. W tym czasie prawdopodobnie wytwarzali amfetaminę, a
następnie rozprowadzali ją, a także kokainę czy marihuanę na terenie niemal całego
kraju. Pomimo hermetyczności grupy policjanci ustalili, że zatrzymani mogli
wprowadzić na rynek ogromne ilości różnych narkotyków.
W efekcie przeprowadzonych w maju 2018 roku działań, do sprawy zatrzymano 10
osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz jedną
poszukiwaną do innej sprawy. Na terenie województwa małopolskiego przeszukano
łącznie 13 miejsc, w tym także pomieszczenia jednego z klubów sportowych.
Zabezpieczono różnego rodzaju niebezpieczne przedmioty, m.in.: maczety, pałki oraz
gazy obezwładniające. Zatrzymani zostali doprowadzeni do Małopolskiego Wydziału
Zamiejscowego Prokuratury Krajowej, gdzie przedstawiono im łącznie zarzuty
popełnienia 31 czynów zabronionych. Dotyczą one m.in. udziału w zorganizowanej
grupie przestępczej oraz udziału w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i
substancji psychotropowych, tj.: marihuany, kokainy, amfetaminy.
Na tym śledztwo nie zakończyło się i funkcjonariusze nadal ustalali kolejne osoby mogące mieć związek z pseudokibicami.

Policjanci ze specgrupy, pod nadzorem zamiejscowego wydziału Prokuratury Krajowej, przez wiele miesięcy ciężko pracowali
zbierając materiał dowodowy. Na jego podstawie przygotowano kolejne działania, podczas których zatrzymano następnych
podejrzanych.
Dzisiejsza akcja, w której udział wzięło ponad 170 funkcjonariuszy rozpoczęła się wczesnym rankiem. Policjantów z
Centralnego Biura Śledczego Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wsparli funkcjonariusze z Centralnego
Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji - BOA oraz antyterroryści z komend wojewódzkich z Rzeszowa, Wrocławia, Katowic,
Lublina, Białegostoku, Radomia, Olsztyna i Bydgoszczy. Podczas działań zatrzymano 16 osób, które są sukcesywnie
doprowadzane do Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji
Prokuratury Krajowej w Krakowie. W trakcie przeszukań kilkudziesięciu obiektów policjanci zabezpieczyli m.in. niebezpieczne
narzędzia, tj.: maczety, gazy pieprzowe, noże czy pałkę teleskopową.
Ładowanie odtwarzacza...
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