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ARSENAŁ W DOMU PRZESTĘPCY
Data publikacji 31.03.2007

Pistolet maszynowy, karabin z celownikiem optycznym, broń krótka – pistolety, rewolwery, ponad
tysięcy sztuk amunicji różnego kalibru, trotyl z zapalnikami, granat przeciwpancerny oraz kusze
znaleźli wczoraj późnym wieczorem policjanci z wydziału dw. z terrorem kryminalnym i zabójstw
Komendy Stołecznej Policji w domu należącym do zatrzymanego kilka dni wcześniej gangstera.

Wczoraj późnym wieczorem funkcjonariusze wydziału dw. z terrorem kryminalnym i
zabójstw weszli na teren jednej z posesji znajdującej się pod Węgrowem woj. Mazowieckie. Policjanci mieli informację,
że w domu, który należy do zatrzymanego kilka dni wcześniej Krzysztofa W. może być ukryta broń, którą przestępca
mógł wykorzystywać przy wymuszeniach rozbójniczych i wyłudzeniach pieniędzy. Po dokładnym przeszukaniu domu
oraz przyległych zabudowań funkcjonariusze odkryli cały arsenał broni i środków wybuchowych.
W rożnego rodzaju schowkach ukryty był między innymi pistolet maszynowy z załadowanym pełnym magazynkiem, 6
pistoletów z magazynkami i amunicją, 3 rewolwery, karabin z celownikiem optycznym, wytopione i przygotowane do
eksplozji 2 kg trotylu razem z zapalnikami, granat przeciwpancerny, 3 kusze oraz osiem sztuk broni czarnoprochowej.
W pomieszczeniach znajdowały się też narzędzia do produkcji potrzebnej amunicji oraz ponad tysiąc sztuk amunicji
różnego rodzaju ukrytej w plastikowych workach. Całe znalezisko było bardzo niebezpieczne, ponieważ przy ładunkach
z trotylem były przygotowane do odpalenia zapalniki. Zabezpieczona broń została przekazana do laboratorium KSP
gdzie zostanie poddana badaniom natomiast materiałami wybuchowymi zajęli się policyjni pirotechnicy.

Krzysztof W. jest bardzo dobrze znany policjantom. Do zatrzymania jego oraz
wspólnika Roberta M. doszło 5 marca 2007 roku wtedy to zabezpieczono dokumenty, pieczątki, komputery, na których
zapisywane były wszystkie przestępcze transakcje oraz broń palną i środki odurzające.

Zgromadzony w tej sprawie materiał pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu siedmiu zarzutów dotyczących
usiłowania dokonania wymuszenia rozbójniczego, nakłaniania do fałszywych zeznań, dokonania wymuszeń rozbójniczych,
nakłaniania do wyłudzenia poświadczenia nieprawdy, posiadania broni palnej amunicji i materiałów wybuchowych.
Wobec zatrzymanego Krzysztofa W. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ zastosował środek zapobiegawczy w
postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

