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Gorzowscy policjanci, tak jak zapowiadali, docierają do kolejnych osób powiązanych ze
środowiskami pseudokibiców. W ręce stróżów prawa, po skrupulatnych czynnościach
operacyjnych i procesowych, wpadło kolejnych trzech napastników, którzy w ubiegłą sobotę brali
udział w ustawce. Decyzją Sądu dwóch z nich już zostało tymczasowo aresztowanych, a kolejny
czeka na przeprowadzenie z jego udziałem czynności procesowych przez Policję i Prokuraturę.
W ubiegły weekend /21 marca/ opinię publiczną obiegło nagranie, na którym widać grupę około 30 osób, które na
jednej z gorzowskich ulic okładają się pięściami i kopią nawzajem. Na gorąco, zanim nie zdążył jeszcze opaść
pobitewny kurz, gorzowscy policjanci zatrzymali dziewięciu napastników. Zabezpieczone przedmioty potwierdziły
przypuszczenia śledczych, że mieliśmy do czynienia z ustawką pseudokibiców. Oględzinom i badaniom laboratoryjnym
poddano kominiarki z emblematami klubów sportowych oraz ochraniacze na szczękę. Zbierany skrupulatnie materiał
dowodowy przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. i prokuratorów pozwolił początkowo na
wytypowanie kilku uczestników ustawki, a później już na ich zatrzymanie. Śledczy wnioskowali o zastosowanie środka
zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku śledczych dlatego od tygodnia
9 pseudokibiców już znajduje się za bramą aresztu śledczego.
http://www.lubuska.policja.gov.pl/go/serwis-informacyjny/aktualnosci/32908,BOJKA-PSEUDOKIBICOW-W-GORZOWIE-POLICJA-J
UZ-ZATRZYMALA-9-OSOB.html
Ale zapowiadaliśmy, że na tym policjanci nie poprzestaną, i że realizowane będą pozostałe zatrzymania. Obietnice
śledczych zostały zrealizowane kolejno we wtorek, środę i piątek. Wówczas to, w wyniku dalszych ustaleń i analiz
policyjnych, w ręce funkcjonariuszy kryminalnych wpadło trzech kolejnych pseudokibiców w wieku 23, 37 i 22 lat. Dwaj
pierwsi już traﬁli do aresztu śledczego. O tym czy ich los podzieli ten ostatni musimy poczekać do zakończenia
czynności procesowych, które są prowadzone przez Policję i Prokuraturę.
Zatrzymani podejrzani są o to samo, co ich koledzy. Wszyscy usłyszeli lub usłyszą zarzuty związane z udziałem w
bójce lub pobiciu, podczas której narazili współuczestników na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia.
Wszystko to procesowo powiązane będzie z czynem o charakterze chuligańskim, bowiem doszło do rażącego
zlekceważenia porządku prawnego.
Dalsze działania będą prowadzone równolegle pod kątem procesowym, uzupełniając już dotychczas zebrany materiał
dowodowy oraz operacyjny. Gorzowscy policjanci będą dążyć do kolejnych ustaleń pozwalających na zatrzymania
pozostałych pseudokibiców biorących udział w tej bójce. Pomóc w tym ma zabezpieczony monitoring, nagrania oraz
informacje od świadków, które mogą być kluczowe i o które zabiegają śledczy.
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