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KOLEJNI ZATRZYMANI PSEUDOKIBICE
Policjanci z łódzkiej komendy wojewódzkiej zatrzymali dwóch kolejnych pseudokibiców
związanych z grupą przestępczą zajmującą się sprzedażą narkotyków. W październiku wpadło
pierwszych 10 podejrzanych. Tym razem dwóch kolejnych, którzy odpowiedzą za usiłowanie
wymuszenia rozbójniczego. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Pseudokibiców KWP w Łodzi od pewnego czasu rozpracowywali grupę
przestępczą, działającą od końca 2015 roku do połowy roku 2016. Grupa, w skład której wchodzili pseudokibice jednej
z łódzkich drużyn, trudniła się rozprowadzaniem narkotyków w środowisku kibicowskim. Funkcjonariusze wytypowali
osoby związane z tym procederem i w październiku kryminalni z komendy wojewódzkiej wspierani przez SPAP w Łodzi
zatrzymali 10 mieszkańców powiatu pabianickiego w wieku od 22 do 34 lat. Zebrany w sprawie materiał dowodowy
pozwolił na przedstawienie im zarzutów posiadania środków odurzających i handlu narkotykami.
Policjanci dalej pracowali nad sprawą. 14 grudnia 2016 roku na terenie Konstantynowa Łódzkiego kryminalni zatrzymali
dwóch kolejnych podejrzanych w wieku 22 i 23 lat. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że w maju usiłowali
dokonać wymuszenia rozbójniczego na innym pseudokibicu. Podczas zdarzenia zranili go nożem. Pokrzywdzony był
wówczas hospitalizowany, ale nie powiadamiał policji. Tłem okazały się rozliczenia ﬁnansowe związane z procederem
narkotykowym. 22-latek o pseudonimie Buła wpadł w ręce policjantów w czasie kiedy jechał swoim mercedesem. Jego
23-letni wspólnik został zatrzymany w mieszkaniu. Obaj pseudokibice są członkami tzw. bojówki. Podczas przeszukania
z udziałem psa do wyszukiwania narkotyków policjanci znaleźli m.in. maczety, broń gazową oraz dilerki. Na poczet
grożących kar śledczy zabezpieczyli mercedesa oraz kilka tysięcy gotówki. U 23-latka przebywała jego 20-letnia
partnerka. Okazało się, że kobieta jest poszukiwana listem gończym.
Do chwili obecnej w sprawie przedstawiono zarzuty 12 pseudokibicom. Dzisiaj sąd rozpatrzy wnioski Prokuratury
Rejonowej w Pabianicach o tymczasowe areszty wobec dwójki zatrzymanej 14 grudnia. Sprawa nadal pozostaje
rozwojowa.
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