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ZATRZYMALI POSZUKIWANEGO PO JEGO POWROCIE Z
HOLANDII
Zabrzańscy policjanci zatrzymali 3 osoby poszukiwane. Ukrywali się przed wymiarem
sprawiedliwości, ponieważ za popełnione przestępstwa orzeczono prawomocne wyroki pozbawienia
wolności. Zatrzymani już zostali osadzeni w aresztach i zakładach karnych.
Policjanci wydziału kryminalnego zajmujący się zatrzymywaniem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości
zatrzymali poszukiwanego listem gończym. Gdy do zabrzańskiej komendy wpłynie list gończy, policyjni poszukiwacze
rozpoczynają czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu i zatrzymania poszukiwanego. Niestety bardzo często osoby
wiedząc o ciążącym na nich wyroku decydują się ukrywać przed wymiarem sprawiedliwości. Skazani prawomocnym
wyrokiem powinni odbywać kary pozbawienia wolności. Jednak z różnych powodów nie zgłaszają się do zakładów karnych i
ukrywają się. Poszukiwani takich osób czasami trwają wiele lat, gdyż poszukiwanemu w ukrywaniu się często pomagają
najbliżsi i znajomi. Wielokrotnie opuszczają kraj na wiele lat. Tak było także w tym przypadku. 23-letni mieszkaniec Zabrza,
który został skazany między innymi za kradzieże, rozboje i znęcanie przez sąd w Zabrzu, Brzesku i Krakowie postanowił uciec
przed odpowiedzialnością i wyjechał z kraju. Jak ustalili policyjni kryminalni mężczyzna początkowo schronił się w Małopolsce
a stamtąd wyjechał do Holandii, gdzie ukrywał się ponad rok. Kilka dni temu postanowił powrócić do rodziny w Gliwicach.
Poszukiwany był zaskoczony szybką reakcją zabrzańskich policjantów, którzy błyskawicznie ustalili jego adres pobytu i
wczesnym rankiem zatrzymali go w Gliwicach na ul. Czesława. Teraz zabrzanin prawie 3 najbliższe lata spędzi w zakładzie
karnym.
Kolejnego poszukiwanego mężczyznę zatrzymali policjanci z komisariatu IV. Rano mężczyznę wychodzącego z jednego z
domów zauważyli nieumundurowani stróże prawa. Rozpoznali 65-letniego mieszkańca Zabrza jako osobę poszukiwaną, który
za popełnione przestępstwa między innymi przyjęcia korzyści majątkowej powinien odbywać karę 2 lat i 3 miesięcy
pozbawienia wolności na mocy wyroku zabrzańskiego sądu. Mężczyzna był zaskoczony, został zatrzymany i przewieziony do
Aresztu.
Ostatniego z zatrzymanych, który poszukiwany był od września przez zabrzański sąd zatrzymali na ul. Średniej policjanci z
komisariatu II. Również on nie spodziewał się zatrzymania choć kilkukrotnie wcześniej na widok radiowozu podejmował
ucieczkę. Został rozpoznany przez patrol policjantów i zaskoczony w momencie, gdy wychodził z pustostanu. Mundurowi
zatrzymali go i doprowadzili do Aresztu.
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