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POSZUKIWANI ENA I LISTAMI GOŃCZYMI
Data publikacji 22.12.2009

Poszukiwanego od 8 lat Rafała H. zatrzymali dzielnicowi z Ursusa. Mężczyzna ścigany był ENA, 2
listami gończymi, 3 nakazami doprowadzenia do zakładu karnego, a dwie prokuratury ustalały
dodatkowo jego miejsce pobytu. 37-latek na swoim koncie ma m.in. sprawy o oszustwa. Z kolei
poszukiwanego ENA od 2006 r., 2 listami gończymi i nakazem doprowadzenia członka
zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym zatrzymali dolnośląscy policjanci.
Dzięki niezwykłej spostrzegawczości i pamięci dzielnicowych z Ursusa doszło do zatrzymania ukrywającego się od 8 lat
37-letniego Rafała H. Mężczyznę szukały sądy z Białegostoku, Koszalina, Świdnicy, Bielska Podlaskiego. Ścigany był aż
ośmioma podstawami: europejskim nakazem aresztowania (ENA), dwoma listami gończymi, trzema nakazami
doprowadzenia do najbliższego zakładu karnego, a dwie prokuratury ustalały dodatkowo jego miejsce pobytu. Rafał H.
na swoim koncie ma sprawy o oszustwa, a także niepłacenie alimentów.
Wczoraj 37-latek pojawił się na jednym z parkingów na terenie Ursusa. Dzielnicowi znali doskonale jego wygląd.
Wcześniej przeglądali policyjną bazę danych o osobach poszukiwanych. Rafał H. z ulicy traﬁł prosto do aresztu, gdzie
oczekiwać będzie na dalsze decyzje sądów w swojej sprawie.
(źródło: KSP)
Policjanci Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego dolnośląskiej komendy wojewódzkiej wspierani przez
policyjnych antyterrorystów zatrzymali poszukiwanego od trzech lat, 32 - letniego mieszkańca Głogowa. Mężczyzna od
2006 r. poszukiwany był Europejskim Nakazem Aresztowania, dwoma listami gończymi i nakazem doprowadzenia do
zakładu karnego, wydanymi przez Sąd Okręgowy w Legnicy i Sąd Rejonowy w Głogowie.
Funkcjonariusze prowadząc działania operacyjne ustalili, że poszukiwany pojawi się w najbliższych dniach na terenie
naszego kraju. Ich ustalenia potwierdziły się. Do akcji policjanci wkroczyli na jednym z legnickich parkingów.
Wysiadający z auta mężczyzna był kompletnie zaskoczony. Po zatrzymaniu okazało się, że posługiwał się fałszywymi
dokumentami. Mieszkaniec Głogowa, ukrywający się za granicą naszego kraju, poszukiwany był jako członek
zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, zajmującej się handlem narkotykami na dużą skalę.
Zatrzymany został umieszczony w policyjnym areszcie, skąd traﬁ dalej do zakładu karnego.
(źródło: KWP we Wrocławiu)

