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ZAKAZ WSTĘPU NA IMPREZY MASOWE I UDZIAŁU W
ZGROMADZENIACH USŁYSZELI DWAJ MĘŻCZYŹNI
PODEJRZANI O NAPAD NA KOBIETĘ PO PAŹDZIERNIKOWYM
MARSZU RÓWNOŚCI
Data publikacji 17.01.2019

Kara do 12 lat pozbawienia wolności grozić może dwóm zatrzymanym przez policjantów z
Wrocławia mężczyznom, podejrzanym o napad na kobietę, która po zakończonym marszu
równości, wiozła na wózku transparent i ﬂagi. Wszystko miało miejsce w październiku ubiegłego
roku, w jednym z podwórzy, w rejonie ulicy Kościuszki. Grupa nieznanych mężczyzn podbiegła do
kobiety i używając przemocy ukradła przewożone materiały. Skuteczne działania policjantów,
którzy byli na miejscu oraz intensywne czynności poszukiwawcze i identyﬁkacyjne, pozwoliły na
zatrzymanie jednego z podejrzanych. Dwaj kolejni mężczyźni, namierzeni i zatrzymani przez
funkcjonariuszy, to efekt dalszej pracy nad tą sprawą i prowadzonych wielotorowo działań.
Wszyscy usłyszeli już zarzuty, a o ich dalszym losie zdecyduje teraz sąd.
Policjanci pionu kryminalnego z Komisariatu Policji Wrocław - Stare Miasto, działając operacyjne w sprawie napadu na
kobietę, po zakończeniu październikowego marszu równości, zatrzymali kolejne dwie osoby podejrzane. Okazali się być
nimi mieszkańcy Legnicy, w wieku 19 i 20 lat.
Zdarzenie miało miejsce 6 października ubiegłego roku, w jednym z podwórzy przy ulicy Kościuszki we Wrocławiu.
Po zakończonym marszu, na kobietę wiozącą na wózku transparent i ﬂagi, napadła wtedy grupa nieznanych jej
mężczyzn. Sprawcy, po krótkiej szamotaninie, ukradli przewożone materiały i uciekli.
Policjanci po otrzymaniu zgłoszenia o tym zajściu, już kilka minut później byli miejscu. Natychmiast przystąpili też do
działań zmierzających do identyﬁkacji i zatrzymania osób, podejrzanych o ten czyn.
Działając w tej sprawie, funkcjonariusze wykonali wiele czynności procesowych i poza procesowych, w tym także
szczegółowych analiz zabezpieczonych monitoringów. Pozwoliły one na wytypowanie pierwszego z podejrzanych i
zatrzymanie 18-latka, który na podstawie zgromadzonego przez policjantów materiału dowodowego, usłyszał w
prokuraturze zarzuty.
Zatrzymanie kolejnych dwóch mężczyzn, mających związek z tym przestępstwem, to efekt skutecznych i realizowanych
wielotorowo czynności, prowadzonych przez policjantów z komisariatu na Starym Mieście. 19 i 20-latek, których
funkcjonariusze zatrzymali na ternie Legnicy, zostali już przesłuchani i doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli
zarzuty za rozbój.

W stosunku do podejrzanych zapadła decyzja o zakazie wstępu na wszelkie imprezy masowe i udziału w
zgromadzeniach.
Przypomnijmy, że w świetle obowiązujących przepisów grozić im może kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.
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