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Poszukiwanych przez sądy zatrzymała Straż Graniczna
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Funkcjonariusze z placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży
Granicznej zatrzymali kolejnych pięciu poszukiwanych przez sądy i
prokuraturę mężczyzn.

Tylko wczoraj (08.06.) funkcjonariusze Straży Granicznej z Wrocławia, Poznania oraz ze
Świecka zatrzymali czterech poszukiwanych mężczyzn.

Funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki we Wrocławiu-Strachowicach podczas
kontroli granicznej pasażerów odlatujących do Turcji ustalili, że jeden z nich poszukiwany
jest na podstawie postanowienia sądu w celu zatrzymania i doprowadzenia do
najbliższego zakładu karnego. Powodem prowadzenia poszukiwań przez sąd było
niestosowanie się przez 30-latka do orzeczonych środków karnych. Po potwierdzeniu
aktualności poszukiwań, zgodnie z dyspozycją sądu, mężczyzna przekazany został do
zakładu karnego.

Tego samego dnia z Wielkiej Brytanii do Wrocławia przyleciał 47-letni mieszkaniec
Dolnego Śląska. Kontrola jego dokumentów wykazała, że mężczyzna poszukiwany jest w
celu odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności w zamian za niezapłaconą karę
grzywny. 47-latek po dokonaniu wpłaty został zwolniony.

Natomiast funkcjonariusze Straży Granicznej ze Świecka zatrzymali 29-letniego Polaka,
który wydalony został z terytorium Niemiec. Za dokonywane tam kradzieże mężczyzna
spędził w niemieckim zakładzie karnym ponad trzy lata. W trakcie czynności służbowych
ustalono, iż 29-latek poszukiwany jest w Polsce na podstawie listów gończych. Mężczyzna
miał do odbycia karę pozbawienia wolności za dokonane w naszym kraju kradzieże i
kradzieże z włamaniem. Po sporządzeniu dokumentacji służbowej mężczyzna
doprowadzony został do aresztu śledczego.

Ponadto funkcjonariusze Straży Granicznej z Poznania-Ławicy zatrzymali po przylocie z
Liverpoolu poszukiwanego od 9 lat 40-letniego mężczyznę. Polak poszukiwany był na
podstawie listu gończego wydanego przez prokuraturę za popełnione przestępstwa
narkotykowe. Po sporządzeniu dokumentacji procesowej mężczyzna osadzony został w
areszcie śledczym.

Do aresztu śledczego trafił także zatrzymany na lotnisku w Poznaniu-Ławicy 29-letni



mieszkaniec województwa zachodniopomorskiego, który przyleciał we wtorek 7 czerwca z
Londynu. Polak poszukiwany był od lutego ubiegłego roku w celu odbycia 346 dni kary
pozbawienia wolności za uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. Po
konsultacji z jednostką prowadzącą poszukiwania mężczyznę doprowadzono do aresztu
śledczego.

 

 

 


