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KONIEC ŚLEDZTWA W SPRAWIE KRADZIEŻY
KILKUDZIESIĘCIU SAMOCHODÓW W POLSCE I NIEMCZECH
Data publikacji 12.04.2016

Blisko dwa lata trwało śledztwo w sprawie kradzieży samochodów na dużą skalę. Sprawą
zajmowali się leszczyńscy policjanci pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Pod
koniec marca br. do sądu traﬁł akt oskarżenia przeciwko 12 osobom podejrzanym o liczne
kradzieże samochodów i paserstwo. Mężczyźni działali na terenie Polski i Niemiec. Wartość
skradzionych pojazdów wynosi około pół miliona złotych. Podejrzanym grozi nawet 15 lat
więzienia.
O sprawie informowaliśmy wiosną 2014 roku. Wtedy to leszczyńscy policjanci rozpracowali i zatrzymali osoby mające
związek z kradzieżami samochodów na terenie parkingów osiedlowych w Lesznie. Mężczyźni zostali zatrzymani na
terenie powiatu śremskiego. Jeden z nich kierował vw Touranem skradzionym wówczas w Lesznie, a dwóch znajdowało
się w poprzedzającym go pojeździe. Wszyscy trzej zostali zatrzymani i traﬁli do policyjnego aresztu. Byli to mieszkańcy
powiatu lubińskiego w województwie dolnośląskim w wieku od 20 do 23 lat. Dwóch z nich aresztowano.
Te ustalenia i zatrzymania były jednak dopiero początkiem sprawy. W toku dwuletniego śledztwa policjanci zebrali
materiał dowodowy pozwalający na ogłoszenie zarzutów kradzieży samochodów oraz paserstwa 12 podejrzanym.
Wszyscy są mieszkańcami województwa dolnośląskiego i mają od 20 do 36 lat. Mężczyźni mieli związek z usiłowaniami
i kradzieżami około 40 samochodów na terenie województwa wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. Przestępcza
działalność miała miejsce w pierwszym półroczu 2014 roku.
Ustalono, że sprawcy do pokonania zabezpieczeń samochodów używali specjalistycznych narzędzi. Skradzione auta
sprzedawali swoim znajomym po okazyjnych cenach, a ci przeznaczali je na części. W ich zainteresowaniu pozostawały
samochody produkcji niemieckiej i hiszpańskiej. Ich wartość to około pół miliona złotych.
Policjanci ustalili, że podejrzani mają również związek z kradzieżami kilkudziesięciu samochodów na terenie Niemiec,
jednak po przekazaniu materiałów stronie niemieckiej w tej sprawie prowadzone jest odrębne śledztwo przez policję z
zachodniej granicy.
W trakcie śledztwa leszczyńscy funkcjonariusze przeprowadzili wiele przeszukań miejsc zamieszkania podejrzanych i
przez nich użytkowanych. W trakcie tych czynności zabezpieczyli mnóstwo części i akcesoriów samochodowych, które
zostały poddane badaniom kryminalistycznym. Biegli w swych ekspertyzach orzekli, że znaczna część zabezpieczonych
przedmiotów pochodziła ze skradzionych pojazdów w Polsce i Niemczech.
31 marca br. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 12 podejrzanym. Część z
nich odpowie za popełnianie przestępstw w warunkach recydywy, czyniąc sobie z przestępczej działalności stałe źródło
dochodu. Grozi im nawet 15 lat więzienia.
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