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ODPOWIEDZĄ ZA GROŹBY I WYMUSZENIA
Data publikacji 29.11.2008

Policjanci z Pruszkowa zatrzymali Daniela i Radosława W. oraz Svetlezera P., którzy groźbami
próbowali wymusić pieniądze od byłego pracodawcy i innego pracownika. W domu
wynajmowanym przez zatrzymanych braci i obywatela Bułgarii została zabezpieczona atrapa
pistoletu, kominiarka i dowód osobisty na nazwisko pokrzywdzonego. Funkcjonariusze szybko
odkryli też, że jeden z zatrzymanych był sprawcą czerwcowego rozboju, a obecnie jest
poszukiwany przez sąd.
Cała sprawa rozpoczęła się, gdy do komendy w Pruszkowie zgłosił się mieszkaniec Michałowic z informacją o groźbach
od swojego byłego pracownika. Podczas wyjaśniania okoliczności zdarzenia funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna od
kilku dni odbiera telefony z pogróżkami i żądaniem pieniędzy. Ich autorem miał być Daniel W. oraz jego brat i
mężczyzna narodowości bułgarskiej. W ostatnim telefonie zgłaszający otrzymał polecenie przywiezienia pieniędzy do
Warszawy. Gdy się na to nie zgodził, następnego dnia miał powybijane wszystkie szyby w oknach swojego sklepu.
W czasie analizowania zebranych informacji policjanci dowiedzieli się także o innym pokrzywdzonym. Tego samego dnia
dotarli do pracownika, który w podobny sposób miał być nękany przez swoich dawnych kolegów. On także miał
przywieźć pieniądze na umówione spotkanie. Kryminalni postanowili przygotować zasadzkę. O ustalonej godzinie razem
z mężczyzną pojawili się w jednej z galerii handlowych w Warszawie. Po kilku minutach do zgłaszającego podeszło
dwóch mężczyzn. Po potwierdzeniu rysopisów sprawców policjanci przystąpili do działania. Na miejscu zatrzymali
Radosława W. i Svetlozara P.
Mundurowi postanowili sprawdzić miejsce zamieszkania zatrzymanych. W wynajmowanym przez nich domu znaleźli
najpierw drugiego z podejrzewanych braci, a następnie atrapę pistoletu w kaburze, kominiarkę i dowód osobisty
mężczyzny, z którym przyjechali do Warszawy. Daniel W. został zatrzymany, a wszystkie znalezione przedmioty
zabezpieczone jako dowody w sprawie.
Po przewiezieniu zatrzymanych do pruszkowskiej komendy szybko okazało się, że jeden z nich jest od roku
poszukiwany przez sąd do odbycia kary. W czasie dalszych czynności funkcjonariusze znaleźli jeszcze jeden powód, dla
którego 20-latek powinien stanąć przed sądem. Z ich ustaleń wynikało, że Daniel W. był jednym ze sprawców
czerwcowego rozboju w Michałowicach. Mężczyzna przyznał się do tego przestępstwa.
Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty wymuszeń. Sąd zdecydował o oddaniu 22-letniego Radosława W. i 37-letniego
Svetlozara P. pod policyjny dozór. Za swoje wcześniejsze i obecne przestępstwa 20-letni Daniel W. traﬁł do aresztu.

