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Akt oskarżenia przeciwko członkom zbrojnej grupy przestępczej.
Prokuratura Okręgowa w Łodzi skierowała do miejscowego sądu okręgowego
akt oskarżenia, przeciwko 16 oskarżonym, siedmiu z nich oskarżając o udział w
zorganizowanej grupie przestępczej, przy czym czterech w grupie o charakterze zbrojnym.
Łącznie w akcie oskarżenia zawarto siedemdziesiąt sześć zarzutów.
Jak wynika z zebranych w śledztwie dowodów, grupa przestępcza działała w
latach 1999 – 2006 w Pabianicach i innych miejscowościach na terenie kraju, a jej celem
było popełnianie w szczególności przestępstw : kradzieży samochodów ( głównie
ciężarowych z ładunkiem ), ich paserstwa oraz wyłudzenia odszkodowań komunikacyjnych.
W odniesieniu do poszczególnych oskarżonych sformułowano zarzuty
adekwatne do zakresu ustalonej działalności przestępczej.
Dwóch z nich oskarżono między innymi o uprowadzenie i pozbawienie wolności
dla okupu, we wrześniu 1999r. w Pabianicach, mężczyzny prowadzącego działalność
gospodarczą. Poprzez przemoc fizyczną i groźby, pokrzywdzony zmuszony następnie został
do zapłaty, za pośrednictwem najbliższych, okupu w kwocie 500 000 PLN. W tym samym
czasie, w wyniku rozboju pokrzywdzony utracił samochód mercedes, za zwrot którego
napastnicy żądali zapłaty 50 000 PLN.
Czterem oskarżonym zarzucono dokonanie w 2000 roku rozboju związanego z
zabraniem 25 000 litrów spirytusu, pochodzącego z przestępstwa, a przechowywanego na
terenie byłego PGR – w przebiegu zdarzenia został związany i doprowadzony do stanu
bezbronności dozorujący mężczyzna. Kiedy trzej mężczyźni, którym spirytus został
zabrany, przyjechali w miejsce gdzie był ukryty, aby go odzyskać, stali się ofiarami
rozboju.
Tym samym oskarżonym zarzucono nadto między innymi kradzież stara z
ładunkiem 32 beczek spirytusu o pojemności 250 litrów każda, a dwóm z nim pomoc w
przywłaszczeniu samochodu ciężarowego i przyczepy z ładunkiem butów o wartości
439 255 PLN.
Wśród innym ujętych w akcie oskarżenia zdarzeń znajdują się miedzy innymi
paserstwa naczep z ładunkiem mebli o wartości 61 584 PLN oraz rajstop o wartości 289 000
PLN, a także szereg innych przestępstw paserstwa, kradzieży i oszustwa. Łączna wartość
mienia, ujęta w zarzutach aktu oskarżenia, przekracza milion złotych.
Kierujący grupą zbrojną, Marek K. – ojciec oskarżonego Adama K. poszukiwany
jest listem gończym – postępowanie, co do niego zawieszono.
Niektórym z oskarżonych grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.
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