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WANDAL ZDEMASKOWANY PRZEZ POLICJĘ
Zielonogórscy policjanci zdemaskowali „graﬃciarza”, który był autorem napisów na budynku w
centrum miasta. Mężczyzna chwalił się kolegom, że pogromił „Pogromców Bazgrołów”* – grupę
ludzi, którzy walczą z wandalami umieszczającymi napisy na murach zielonogórskich budynków.
Graﬃciarzowi przedstawiono już zarzuty, a wkrótce usłyszy kolejne. *Pogromcy Bazgrołów to
nieformalna koalicja ludzi dobrej woli: sąsiadów, artystów, Prezydenta Miasta, Radnych, a także
urzędników i pracowników instytucji miejskich.
Zielonogórscy policjanci przyjęli zawiadomienie od Grupy Pogromców Bazgrołów o tym, że na jednym z budynków w centrum
miasta nieznany sprawca umieścił napisy – graﬃti. Przedstawiciele grupy poinformowali także, że dwa miesiące wcześniej
umyli elewację budynku i usunęli napisy. W wyniku podjętych działań, policjanci ustalili, że osobą, która pomalowała
budynek, może być 27-letni zielonogórzanin. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze wydał w sprawie
postanowienie o przeszukaniu, a policjanci w mieszkaniu mężczyzny znaleźli dowody potwierdzające ich przypuszczenia. W
mieszkaniu zabezpieczyli do sprawy telefon komórkowy, a także dokumentację fotograﬁczną z realizacji napisów i rysunków
w różnych częściach miasta. Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty za nielegalne umieszczenie napisów w dwóch różnych
częściach miasta, a wkrótce usłyszy także kolejne zarzuty. Sprawa jest rozwojowa i swój ﬁnał znajdzie w sądzie. Za
umieszczenie w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym napisu lub rysunku bez zgody zarządzającego tym miejscem,
osoba podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Sąd może orzec także przepadek przedmiotów przeznaczonych do
popełnienia wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1500 złotych, a także zobowiązać osobą do przywrócenia stanu
poprzedniego.
http://pogromcybazgrolow.pl
„Od wielu lat polskie miasta niszczone są bazgrołami, wulgarnymi napisami i rysunkami, mową nienawiści.
Grupa Pogromców Bazgrołów stawia czoła obszczymurkom i barbarzyńcom, którzy zostawiają bohomazy,
swastyki, rasistowskie i antysemickie napisy na elewacjach krakowskich kamienic. Pokrywamy „milczeniem
farby” mowę nienawiści. Pogromcy Bazgrołów to nieformalna koalicja ludzi dobrej woli: sąsiadów, artystów,
Prezydenta Miasta, Radnych, a także urzędników i pracowników instytucji miejskich.”
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