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KOLEJNI POSZUKIWANI ZATRZYMANI DZIĘKI „ŁOWCOM
CIENI” CBŚP
Funkcjonariusze CBŚP z grupy tzw. „łowców cieni” ustalili miejsce pobytu i zatrzymali w
Warszawie poszukiwanego listem gończym Krzysztofa O. ps. „Kręcony”, w związku z
podejrzeniem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej tzw. „starego Pruszkowa”. Natomiast
na terenie Niemiec dzięki informacjom przekazanym przez stronę polską, we współpracy z
niemieckimi służbami, zatrzymano poszukiwanego na podstawie ENA i listu gończego Tomasza
R., podejrzanego u udział w zorganizowanej grupie przestępczej i działalność przestępczą o
charakterze narkotykowym na dużą skalę.
Pod koniec stycznia funkcjonariusze Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura
Śledczego Policji zatrzymali Janusza P. ps. „Parasol”, Leszka D. ps. „Wańka” oraz
Krzysztofa O. ps. „Kręcony”, jak również doprowadzili z aresztu śledczego Andrzeja
Z. ps. „Słowik”. Działania były związane ze śledztwem prowadzonym pod nadzorem
Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, w sprawie zorganizowanej grupy
przestępczej, której członkowie są podejrzani m.in. o usiłowanie wymuszenia
rozbójniczego, wystawianie nierzetelnych faktur VAT, a także przestępstwa
karnoskarbowe.
Początkowo podejrzani nie zostali aresztowani przez sąd, lecz po skutecznym
zażaleniu prokuratora, sąd drugiej instancji zdecydował o zastosowaniu wobec nich
tymczasowego aresztowania. Janusz P. ps. „Parasol” oraz Leszek D. ps. „Wańka”
zostali zatrzymani i osadzeni w areszcie tymczasowym, natomiast Krzysztof O. ps.
„Kręcony” zaczął ukrywać się przed organami ścigania. Za mężczyzną został
wystawiony list gończy i w tym momencie do akcji wkroczyli policjanci CBŚP z
grupy tzw. „łowców cieni”. Funkcjonariusze najpierw ustalili jego miejsce pobytu, a
następnie zatrzymali go na warszawskim Mokotowie. Po wykonaniu niezbędnych
czynności, mężczyzna został osadzony w areszcie tymczasowym.
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Miejsce pobytu kolejnego poszukiwanego „łowcy cieni” CBŚP ustalili we współpracy z oﬁcerem łącznikowym
Federalnego Urzędu Kryminalnego przy Ambasadzie Niemiec w Warszawie, policjantami Biura Kryminalnego i Biura
Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji oraz oﬁcerem łącznikowym CBŚP przy Europolu. Na bazie
wspólnych ustaleń i wymiany informacji niemieckie służby zatrzymały w Dortmundzie poszukiwanego Tomasza R. Był
on ścigany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz listu gończego, w związku ze śledztwem
prowadzonym przez policjantów Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariuszy Placówki
Straży Granicznej w Gdyni pod nadzorem Prokuratury Krajowej, m.in. w związku z podejrzeniem udziału w
zorganizowanej grupie przestępczej oraz prowadzenia działalności przestępczej o charakterze narkotykowym na dużą
skalę.
Więcej o działaniach w ramach tego śledztwa pisaliśmy w komunikacie: Przejęto ukrytą w

zamrożonej pulpie ananasowej kokainę wartą ponad 3 mld zł.
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