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NAPADLI NA TRAMPAKRZY W REDZIE - ZOSTALI
ZATRZYMANI
Data publikacji 14.02.2012

W niedzielę, 12 lutego 2012r., dyżurny Komisariatu Policji w Redzie został powiadomiony o
napadzie dokonanym przez grupę zamaskowanych mężczyzn na opiekunów dzieci uczestniczących
w Olimpiadzie Piłkarskiej. Natychmiast skierował tam patrol policji. Funkcjonariusze dotarli na
miejsce zdarzenia już po 5 minutach i podjęli interwencję. Obecnie do sprawy zatrzymano już
sześć osób, które najprawdopodobniej usłyszą zarzuty dokonania rozboju. Policjanci proszą
świadków, którzy posiadają informacje dotyczące tego zdarzenia, o kontakt z funkcjonariuszami z
Redy bądź Wejherowa.
O godz. 15.45 dyżurny komisariatu w Redzie został powiadomiony o dokonaniu napadu na opiekunów dzieci biorących
udział w turnieju Akademii Piłkarskiej. Rozgrywki te odbywały się w Zespole Szkół przy ul. Łąkowej w Redzie, a brali w
niej udział adepci piłkarstwa w wieku do 9 lat z terenu całej Polski.
Jak ustalono, do budynku wtargnęła grupa około 12 zamaskowanych mężczyzn, ubranych w stroje z elementami w
brawach gdyńskiego klubu. Podbiegli do oczekujących na korytarzu osób i zabrali im szaliki w barwach innego klubu.
Jeden z mężczyzn stawił im opór, a wówczas napastnik uderzył go pięścią w twarz i przewrócił. Następnie kilku
agresorów kopało oﬁarę. Po zdarzeniu wszyscy uciekli, rozpraszając się na terenie miasta. Całe zajście trwało
kilkanaście sekund.
Funkcjonariusze w ciągu 5 minut dotarli na miejsce zdarzenia, podjęli intensywne czynności, aby w jak najkrótszym
czasie ustalić i zatrzymać sprawców tego napadu. Do ich typowania użyteczny był – zabezpieczony w tym celu – zapis
szkolnego monitoringu. Zeznania świadków oraz rozpoznanie funkcjonariuszy środowiska redzkich pseudokibiców
pozwoliły na dokonanie pierwszych zatrzymań już w poniedziałkowe południe. Do chwili obecnej policjanci zatrzymali już
8 mężczyzn, którzy najprawdopodobniej usłyszą zarzuty w tej sprawie.
Funkcjonariusze w dalszym ciągu pracują nad sprawą i ustalają kolejnych uczestników napadu.
Za rozbój, czyli kradzież z użyciem przemocy, grozi do 12 lat pozbawienia wolności.
Osoby, które posiadają informacje na temat powyższego zdarzenia, a w szczególności świadkowie tego rozboju,
proszeni są o kontakt z policjantami z komisariatu w Redzie, z komendy miejskiej w Wejherowie bądź z najbliższą
jednostką Policji.
W związku z doniesieniami medialnymi, iż policjanci na miejsce zdarzenia jechali 20 minut, z polecenia Komendanta
Wojewódzkiego Policji przeprowadzono kontrolę, która wykazała iż policjanci dotarli na miejsce już po 5 minutach od
zgłoszenia telefonicznego.
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