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CIOS W GRUPĘ „BUKATEGO” – ZATRZYMANO 6 OSÓB I
ZLIKWIDOWANO MAGAZYN BRONI
Data publikacji 09.12.2013

Policjanci CBŚ, rozpracowując groźną grupę przestępczą działającą w rejonie Warszawy,
zlikwidowali jeden z największych w ostatnich latach magazynów broni palnej i materiałów
wybuchowych. Zabezpieczono m.in. 26 sztuk broni palnej i 2 tys. sztuk amunicji. Policjanci
przejęli też narkotyki – 17,5 kg marihuany i 3 kg amfetaminy. W sumie zatrzymano 6 osób.
Policjanci Centralnego Biura Śledczego KGP prowadzą, pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, śledztwo
dotyczące grupy przestępczej „Bukatego”, działającej w rejonie Warszawy. Jak ustalili śledczy, grupa powstała z
pozostających na wolności członków rozbitej kilka lat temu grupy „Szkatuły” i działała głównie na terenie Piaseczna,
Góry Kalwarii, Konstancina Jeziornej, ale też innych podwarszawskich miejscowości. Celem działań członów grupy byli
głównie inni przestępcy, a polegały one na zastraszaniu, porwaniach, rozbojach i wymuszeniach rozbójniczych.
Pracując nad tą sprawą, policjanci z CBŚ zdobyli informacje dotyczące dużego arsenału, znajdującego się pod
Warszawą. Na podstawie tych ustaleń przygotowano realizację. W wyniku dynamicznych działań policjanci zlikwidowali
jeden z największych w ostatnich latach magazynów broni palnej i materiałów wybuchowych – najprawdopodobniej
używano ich do dokonywania najcięższych przestępstw kryminalnych.
Podczas akcji zabezpieczono 26 sztuk sprawnej broni palnej, m.in. 3 karabinki KBK AK, strzelbę Mossberg, 3 pistolety
Scorpion, 6 pistoletów CZ, 2 pistolety PM, a także 2 tys. sztuk amunicji i 3 granaty. Policjanci znaleźli też 3 kilogramy
amfetaminy. Efekt realizacji to także zatrzymanie 3 członków grupy: 35-letniego Daniela G, 28-letniego Daniela Ł. i
30-letniego Artura S.
Policjanci CBŚ działali też na terenie województwa wielkopolskiego. Tam zatrzymano, na gorącym uczynku transakcji
narkotykowej, trzech mężczyzn: 37-letniego Adama I., 28-letniego Damiana I. i 29-letniego Andrzeja Ż.,
współpracujących z grupą „Bukatego” i dostarczających jej członkom hurtowych ilości środków odurzających. Przy
zatrzymanych mężczyznach znaleziono 12 kg marihuany. Podczas przeszukań mieszkań ujawniono i zabezpieczono
dodatkowo 5,5 kg marihuany oraz dwa pistolety.
Prokuratura wystąpiła z wnioskami o zastosowanie wobec zatrzymanych środków zapobiegawczych w postaci
tymczasowego aresztowania.
Przeprowadzone realizacje pozwoliły zneutralizować jedną z najbardziej brutalnych grup przestępczych działających na
terenie województwa mazowieckiego. Liderzy grupy, 38-letni Rafał B. i 32-letni Łukasz A., zostali zatrzymani przez
policjantów w sierpniu - przestępcy wpadli na gorącym uczynku, gdy dokonywali wymuszenia rozbójniczego.
Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
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