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POLICJA POSZUKUJE SPRAWCÓW NAPADÓW NA KOBIETY
Data publikacji 15.02.2010

Policjanci pracują nad wykryciem sprawcy lub sprawców 6 zdarzeń, do których doszło w
ostatnim czasie w Zielonej Górze i okolicach. Trzy z nich to zgwałcenia. Najbardziej doświadczeni
w tego typu przestępstwach policjanci pracują 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. W ciągu
doby nad bezpieczeństwem mieszkańców Zielonej Góry i okolic czuwa około 150 policjantów
umundurowanych i pracujących po cywilnemu. Policja sprawdza także wszystkie sygnały
napływające od mieszkańców.
Grupa operacyjno–śledcza powołana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim pracuje nad 6
zdarzeniami, które miały miejsce w Zielonej Górze i sąsiednich powiatach: 3 w Zielonej Górze, 1 w Świdnicy, 1 w
Krośnie Odrzańskim, 1 w Leśniowie Wielkim. Cztery spośród nich miały podłoże seksualne.Zdarzenia we Wschowie i
Lubsku zostały wykluczone przez grupę ze względu na brak cech wspólnych z poprzednimi zdarzeniami. Wykluczono
też zdarzenie z Zielonej Góry, które miało miejsce w nocy z 4 na 5 lutego br. na ul. Anieli Krzywoń. Wówczas
mężczyzna chwycił kobietę za ramię, a ona użyła wobec niego gazu pieprzowego.
Grupa szuka sprawców przestępstw, badając m.in. czy pomiędzy tymi zdarzeniami istnieje związek, który wskazywałby,
że zostały one dokonane przez tę samą osobę. Na podstawie oceny zgromadzonych materiałów ta hipoteza jest w tej
chwili coraz mniej prawdopodobna.
Policjanci dysponują 6 portretami pamięciowymi sprawców. Trzy pierwsze z nich są związane z pierwszymi zdarzeniami
w Zielonej Górze, trzy kolejne zostały przygotowane w związku ze zdarzeniami w Krośnie Odrzańskim i w Leśniowie
Wielkim. Został także ustalony proﬁl DNA sprawcy zdarzeń w Zielonej Górze, co pozwoli policjantom w momencie
zatrzymania podejrzanego w sposób jednoznaczny potwierdzić jego udział w zdarzeniu.
W ciągu doby nad bezpieczeństwem mieszkańców Zielonej Góry i okolic czuwa ok. 150 policjantów, zarówno
umundurowanych jak i kryminalnych, pracujących po cywilnemu. Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp.
zarządził stan podwyższonej gotowości w całym garnizonie. Oznacza to, że na wezwanie dowódcy operacji
błyskawicznie stawi się dodatkowo do służby 200 policjantów. Po zdarzeniach w Krośnie Odrzańskim i Leśniowie
Wielkim natychmiast zostały ogłoszone działania pościgowo-blokadowe w całym województwie.
Codziennie policjanci otrzymują i wnikliwie sprawdzają po kilkadziesiąt sygnałów od mieszkańców Zielonej Góry i okolic,
a także setki informacji z całej Polski. Zaangażowanie społeczeństwa w pomoc Policji jest bardzo duża. Sprawdzanie
wszystkich informacji wymaga ogromnego nakładu pracy. Jednak wszystkie te sygnały są dla policjantów ważne i są
wnikliwie sprawdzane. Te działania nie zawsze są widoczne, często przeprowadzają je policjanci po cywilnemu.
Wracamy też do starych spraw tego typu, sprawdzamy osoby, które były wcześniej karane za podobne przestępstwa.
Sprawdzamy także osoby spoza województwa lubuskiego.
Ze względu na to, że z ustaleń policjantów wynika, że sprawca z Leśniowa Wielkiego mógł dotrzeć na miejsce
samochodem, a niewykluczone jest także, że mogła go przywieźć inna osoba, poszukujemy samochodu, którym

prawdopodobnie mogą poruszać się ci mężczyźni. Jest to: biały mały samochód, prawdopodobnie opel corsa lub vw
golf.
Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze prowadzą spotkania dla kobiet, podczas których rozmawiają o
tym, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenia pod numerem telefonu (68)
476 22 51 i (68) 476 22 51.
Jeszcze raz dziękujemy za wszystkie sygnały i informacje, które do nas płyną od mieszkańców, ale jednocześnie
przestrzegamy przed działaniami na własną rękę. Pamiętajmy aby przede wszystkim w rozsądny sposób dbać o własne
bezpieczeństwo, nie potęgować strachu poprzez plotki, a wszelkie sygnały niepokojące Państwa, jak najszybciej
przekazywać Policji. Prosimy również o dalsze zaangażowanie i reakcję w przypadku jakichkolwiek zauważonych
zagrożeń oraz natychmiastowe informowanie Policji pod nr 112 i 997.
(źródło: KWP w Gorzowie Wlkp.)
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