KOMUNIKAT
Prokuratura Okręgowa w Łodzi zakończyła śledztwo przeciwko 5
członkom zorganizowanej grupy przestępczej, która w latach 2010-2011 na
terenie Łodzi i województwa łódzkiego zajmowała się uprowadzaniem osób dla
okupu.
We wrześniu i październiku 2010 roku członkowie grupy przestępczej
dwukrotnie usiłowali uprowadzić mężczyznę prowadzącego działalność
gospodarczą w okolicy Pabianic, jednakże dwukrotnie pokrzywdzonemu udało
się zbiec. Przy powtórnej próbie porwania sprawcy nie osiągnąwszy
zamierzonego wcześniej skutku zabrali w celu przywłaszczenia stanowiący
własność pokrzywdzonego samochód marki Mercedes.
W dniu 2 grudnia 2010 roku, przy użyciu przemocy polegającej na
uderzeniu w twarz, skuciu kajdankami rąk i nałożeniu worka na głowę
mężczyźnie prowadzącego działalność gospodarczą w okolicy Ozorkowa,
sprawcy wzięli go jako zakładnika i pozbawili wolności na okres 9 dni. Został
on uwolniony po wpłaceniu okupu przez syna.
W dniu 18 kwietnia 2011 roku w Łodzi członkowie grupy przestępczej,
używając przemocy polegającej na trzymaniu za ręce, szarpaniu i skuciu
kajdankami oraz zaklejeniu ust taśmą uprowadzili kobietę, która była przez nich
przetrzymywana przez 5 dni i została uwolniona po zapłaceniu okupu przez
matkę pokrzywdzonej.
W toku śledztwa ustalono, że zorganizowaną grupą przestępczą, która
dopuściła się wskazanych wyżej przestępstw kierował 41- letni Andrzej W.,
który był już uprzednio karany za podobne przestępstwa i odbywał za nie karę
pozbawienia wolności. W skład grupy wchodził także jego 31 – letni brat Jacek
W.- także karany za podobne przestępstwa, jak również 36 - letni Zbigniew S –
C, 33 – letni Rafał A. oraz 61 – letni Paweł F.
Jak ustalono, ofiary porwań przetrzymywane były w domu w okolicy
Zgierza, zajmowanego przez jednego z członków grupy. W toku dokonanego
tam przeszukania ujawniono liczne dowody w postaci m.in. namiotu, telefonów
komórkowych, dyktafonów. Sprawcy czynili przygotowania do porwania
kolejnej, konkretnie ustalonej osoby, za co przedstawiono im kolejny zarzut.
Czyny zarzucone sprawcom zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia
wolności.
Akt oskarżenia w tej sprawie zostanie w najbliższych dniach wniesiony
do Sądu Okręgowego w Łodzi.
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