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LIDER PSEUDOKIBICÓW I CZŁONEK GRUPY PRZESTĘPCZEJ W
RĘKACH „ŁOWCÓW GŁÓW”
„Łowcy głów” z katowickiej komendy wojewódzkiej namierzyli dwóch mężczyzn ukrywających się
przed wymiarem sprawiedliwości. W Będzinie „wpadł” 33-letni były lider pseudokibiców jednego z
sosnowieckich klubów piłkarskich, poszukiwany za handel narkotykami. Z kolei 45-latek
poszukiwany za liczne kradzieże samochodowe został zatrzymany w Niemczech przez miejscowych
stróżów prawa, którzy otrzymali informacje o miejscu jego pobytu od „łowców głów”.
Policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Sekcji do Walki z Przestępczością Przeciwko
Życiu i Zdrowiu Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach namierzyli dwóch
mężczyzn, którzy ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości. Jeden z
poszukiwanych został zatrzymany przez „łowców głów”. Drugi z przestępców ukrywał
się w Niemczech. I on jest już w rękach stróżów prawa.
„Łowcy głów” ustalili kryjówkę 33-letniego byłego lidera pseudokibiców jednego z
klubów piłkarskich z Sosnowca. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym wydanym
przez Sąd Okręgowy w Przemyślu celem odbycia kary 5 lat pozbawienia wolności za
handel narkotykami oraz nakazem doprowadzenia do Aresztu Śledczego wydanym
przez Sąd Rejonowy w Katowicach. Poszukiwany ukrywał się w Będzinie w wynajętym
domu na jednym z osiedli. Były zawodnik MMA, gdy zorientował się, że policja znajduje
się wewnątrz budynku, próbował wyskoczyć przez balkon. Jednak gdy zobaczył
otoczony budynek, zrezygnował z ucieczki i został zatrzymany. 33-latek traﬁł już do
aresztu śledczego.
Drugi z zatrzymanych przestępców ukrywał się w Niemczech. 45-letni były członek grupy przestępczej w latach 2004-2007
trudnił się kradzieżami pojazdów w Siemianowicach Śląskich, Tarnowskich Górach, Katowicach, Dąbrowie Górniczej,
Tychach, Sosnowcu, Mysłowicach i innych miastach na terenie całego kraju. Sądy w Katowicach, Łodzi, Bielsku-Białej i
Będzinie wydały za nim listy gończe. Ponadto mężczyzna był poszukiwany na podstawie Europejskich Nakazów Aresztowania
wydanych przez Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej oraz w Piotrkowie Trybunalskim. 45-latek był również poszukiwany za handel
znacznymi ilościami środków odurzających oraz uprawę marihuany. Śląscy „łowcy głów” w trakcie prowadzonej sprawy
ustalili, że mężczyzna od kilku lat nie zamieszkuje w kraju i może przebywać na terenie Niemiec, gdzie posługuje się danymi
osobowymi innej osoby oraz nadal może zajmować się przestępstwami. Informacje o miejscu jego ukrywania się
niezwłocznie przekazano stronie niemieckiej, która przeprowadziła skuteczne zatrzymanie. Wobec mężczyzny zastosowano
areszt ekstradycyjny, a sprawę wydania poszukiwanego prowadzi Prokuratora Generalna w Düsseldorﬁe.
(KWP w Katowicach /kp)
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