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11 osób zatrzymanych podejrzanych m.in. o udział w bójkach, pobiciach przy użyciu
niebezpiecznych przedmiotów, rozboju przy użyciu takich przedmiotów oraz kradzieży z
włamaniem, to efekt śledztwa prowadzonego przez CBŚP i Prokuraturę Krajową. Jest to kolejne
uderzenie w grupę przestępczą, której członkowie mają powiązania z pseudokibicami. Łącznie w
sprawie występuje już 79 podejrzanych, z czego 41 osób zostało tymczasowo aresztowanych.
W ramach prowadzonego śledztwa policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji z Zarządu w Katowicach wspólnie z
prokuratorami Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji
Prokuratury Krajowej w Katowicach ustalili, że grupa mogła działać od 2010 roku do 2017 roku na terenie województwa
śląskiego, a w szczególności w Chorzowie, Katowicach oraz Mysłowicach. Członkowie grupy mieli powiązania z
pseudokibicami klubów sportowych. Zeszłoroczna akcja policyjna doprowadziła do zatrzymania 41 osób podejrzanych
m.in. o rozboje, oszustwa, uprowadzenie dla okupu oraz obrót substancjami psychotropowymi i środkami odurzającymi.
Szczegóły dotyczące tych działań zostały opisane w materiale pt.: Gigantyczne akcje CBŚP - prawie 40 kiboli
zatrzymanych, Pseudokibice podejrzani o najcięższe przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu - aktualności.
Kolejne uderzenie w tę grupę nastąpiło w ostatnich dniach w różnych miejscach na terenie województwa śląskiego i w
Kołobrzegu. Tam policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji, wsparci przez funkcjonariuszy z BOA KGP oraz z KWP
wielu województw, zatrzymali łącznie 11 podejrzanych. Większość z nich ma związek ze środowiskiem pseudokibiców
jednego ze śląskich klubów sportowych. Podczas działań policjanci znaleźli i zabezpieczyli maczety, broń palną oraz
papierosy bez polskich znaków akcyzy. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono także pieniądze, biżuterię oraz mienie
o łącznej wartości około 100 tys. zł.
Prokuratorzy Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji
Prokuratury Krajowej w Katowicach przedstawili zatrzymanym m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie
przestępczej, udziału w bójkach, pobiciach kilku osób przy użyciu niebezpiecznych przedmiotów, rozboju przy użyciu
niebezpiecznych przedmiotów oraz kradzieży z włamaniem. Na podstawie zebranego materiału dowodowego sąd
zastosował wobec sześciu podejrzanych tymczasowe aresztowanie.
W sprawie występuje łącznie 79 podejrzanych, z czego 41 osób zostało tymczasowo aresztowanych. Sprawa ma
charakter rozwojowy i wielowątkowy. Śledczy nie wykluczają dalszych zatrzymań.
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