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NAPAD RABUNKOWY METODĄ "NA POLICJANTA" - CBŚP
ZATRZYMAŁO DWÓCH MĘŻCZYZN
Data publikacji 21.02.2017

Policjanci gdańskiego CBŚP zatrzymali dwóch przestępców, którzy brali udział w napadzie w
województwie łódzkim, podczas którego skradli 530 tys. złotych. Jest to rezultat działań
związanych z zatrzymaniem gangsterów, którzy w 2015 roku uprowadzili dla okupu znanego
gdańskiego adwokata. Wtedy funkcjonariusze CBŚP ustalili, że grupa przestępcza, która
uprowadziła mężczyznę, zajmowała się również napadami metodą "na policjanta".

Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali dwóch mężczyzn w województwie mazowieckim, którzy na swoim koncie mają napad
rabunkowy. W połowie 2015 roku w województwie łódzkim doszło do przejęcia przez przestępców 530 tys. zł zaraz po
wypłacie gotówki z banku.
Funkcjonariusze gdańskiego CBŚP rozpracowując zorganizowaną grupę przestępczą, mającą na swoim koncie napady
„metodą na policjanta”, jak również uprowadzenie adwokata w Gdańsku dotarli, jak po nitce do kłębka, do dwóch
mężczyzn, którzy brali udział w napadzie pod Łodzią. Policjanci ustalili tożsamość obu mężczyzn – pozostawało ich
zatrzymanie. Paweł P. (36 l.) został namierzony w Serocku na Mazowszu, jego wspólnik 35-letni Daniel K. został
zatrzymany w Warszawie. Funkcjonariusze podczas realizacji zabezpieczyli również ponad 400 tys. zł, w różnej walucie
(złotówki, euro, dolary).
Funkcjonariusze ustalili, że obaj mężczyźni współpracowali ze zorganizowaną grupą przestępczą. Jeden z zatrzymanych
mężczyzn brał udział w napadzie, a drugi przekazał informacje o wypłacie gotówki w określonym miejscu.
Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty rozboju, za które grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

Sąd Rejonowy Gdańsk - Południe aresztował ich na trzy miesiące.
Śledztwo nadzorowane przez Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu Do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i
Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku jest rozwojowe i nie są wykluczone dalsze zatrzymania w tej sprawie.
O wcześniejszych zatrzymaniach przeczytasz tutaj:
ZATRZYMANY PRZEZ CBŚP W SPRAWIE UPROWADZENIA GDAŃSKIEGO ADWOKATA
CBŚP / kp
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