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KWP: ZATRZYMANI MĘŻCZYZNI PODEJRZANI O PEDOFILIĘ.
DALSZY CIĄG SPRAWY Z ZESZŁEGO ROKU
Do pierwszych zatrzymań w sprawie grupy mężczyzn z Nowego Miasta Lubawskiego
podejrzanych o pedoﬁlię doszło we wrześniu 2015 roku. Wtedy nowomiejscy kryminalni wspólnie
z policjantami zwalczającymi cyberprzestępczość z KWP w Olsztynie zatrzymali dwóch z nich.
Jednak to nie zakończyło pracy policjantów, a jej efektem są kolejne zatrzymania. Doszło do nich
na początku marca na południu Polski. Tym razem zatrzymani zostali trzej mężczyźni
Pierwszy sygnał
Sprawa związana z zatrzymanymi mężczyznami swój początek miała w sierpniu 2015 roku. Wtedy to nowomiejscy
policjanci zostali powiadomieni o możliwości popełniania przestępstwa o charakterze seksualnym z udziałem dziecka.
Policjanci po otrzymaniu tej informacji, wykorzystując wszystkie możliwe narzędzia, w tym teleinformatyczne oraz
wiedzę ekspercką z zakresu zwalczania cyberprzestępczości, wykonali szereg sprawdzeń, które potwierdziły te
podejrzenia.
Zatrzymanie pierwszych podejrzanych
10 września 2015 r. miejscowi funkcjonariusze wspierani przez specjalistów z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością
KWP w Olsztynie w mieszkaniu na terenie Nowego Miasta Lubawskiego zatrzymali dwóch podejrzanych. Byli to 26-letni
mieszkaniec powiatu tarnowskiego oraz 33-letni mieszkaniec powiatu nowomiejskiego.
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Podczas przeszukania zajmowanych przez mężczyzn pomieszczeń policjanci zabezpieczyli pliki z ﬁlmami, zdjęciami,
płyty cd,dvd, telefony, komputer. Obecny podczas czynności biegły mógł szybko ocenić, że mamy do czynienia z
materiałem dowodowym, w poważnym stopniu obciążającym zatrzymanych. Ostatecznie usłyszeli oni zarzuty, a sąd
aresztował ich na 3 miesiące.
To nie koniec śledztwa
Policjanci w dalszym ciągu prowadzili czynności w tej sprawie. Jak podkreślał wówczas podinsp. Leszek Róziecki
Naczelnik Wydz. dw z Cyberprzestępczoscią KWP w Olsztynie:

“Każda sytuacja, kiedy skrzywdzone zostają dzieci, jest dla nas priorytetowa. Przede
wszystkim ustalamy i docieramy do innych pokrzywdzonych. Najważniejsze dla nas to
ochrona dzieci”.

Śledczy szczegółowo sprawdzili zawartość zabezpieczonych nośników i charakter zapisanych na nich materiałów.
Ustalali, czy podejrzani mieli kontakty z innymi osobami, które mogły być zainteresowane materiałami pornograﬁcznymi
z udziałem dzieci i czy sprawcy czerpali z tego korzyści.
Wszystko po to, by usunąć zagrożenie, a sprawcy nie wyszli z więziania przez najbliższe kilkanaście lat.
Ciężka praca i zaangażowanie przyniosły skutek
Efektem następnych miesięcy wzmożonej pracy funkcjonariuszy nad tą sprawą są kolejne zatrzymania, do których
doszło we wtorek 1 marca 2016 r. na południu Polski. Policjanci Wydziału Kryminalnego i Wydziału do Walki z
Cyberprzestępczością KWP w Olsztynie, przy wsparciu funkcjonariuszy z lokalnych jednostek, weszli tego dnia do
mieszkań trzech mężczyzn – dwóch 28-latków i jednego 23-latka.
Jak informuje mł. insp. Dorota Macoch Naczelnik Wydzialu Kryminalnego KWP w Olsztynie:

"Podczas przeszukania zajmowanych przez mężczyzn lokali, funkcjonariusze zabezpieczyli
telefony komórkowe, płyty CD i inne nośniki danych, na których znajdowały się treści z
materiałami pornograﬁcznymi z udziałem dzieci"
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Zatrzymani zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty. Wobec pierwszego z 28-latków zastosowany został dozór policyjny.
Pozostali dwaj mężczyźni zostali przewiezieni do Prokuratury Rejonowej w Nowym Mieście Lubawskim. Prokurator
wystąpił z wioskiem do sądu o ich aresztowanie. Decyzją sądu 23-latek został aresztowany na trzy miesiące, natomiast
wniosek o areszt wobec drugiego 28-latka zostanie rozpatrzony w najbliższym czasie.
Aresztowani podzielą los mężczyzn zatrzymanych w ubiegłym roku, którzy od września przebywają za kratami.
Zatrzymanym mężczyznom, którym zarzuca sie produkcje, utrwalanie lub sprowadzanie w celu rozpowszechniania treści
pornograﬁcznych z udziałem małoletniego, grozi kara nawet 12 lat pozbawienia wolności.
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