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ZLIKWIDOWALI WYTWÓRNIĘ METAAMFETAMINY
Data publikacji 28.02.2017

Śląscy policjanci zwalczający przestępczość narkotykową zlikwidowali linię do produkcji
metamfetaminy. Dzięki działaniu śledczych na rynek nie traﬁ 55 tys. działek tego narkotyku. W
nielegalnej "fabryce" zatrzymano czterech obywateli Wietnamu, w tym organizatora procederu,
którzy na ternie naszego kraju przebywali nielegalnie. Na wniosek Policji i Prokuratury będziński
sąd z kolei wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu dwóch mieszkańców powiatu
zatrzymanych w ostatnim czasie w związku z popełnionymi przestępstwami narkotykowymi.
Pierwszy z mężczyzn odpowie za posiadanie ponad kilograma amfetaminy. W mieszkaniu
drugiego śledczy znaleźli prawie 1,5 kg amfetaminy, 1 kg kokainy oraz marihuanę. 34-latek
odpowie także za udzielanie innym osobom środków odurzających.
Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Katowicach zlikwidowali nielegalne laboratorium,
w którym produkowano metamfetaminę. Narkotyk ten wytwarzany był na bazie pseudoefedryny, która w medycynie
dodawana jest między innymi do leków o działaniu przeciwbólowym.
Podczas akcji katowiccy stróże prawa zabezpieczyli metamfetaminę, z której można było przygotować 55 tys. porcji
tego narkotyku. Poza metamfetaminą, w miejscu nielegalnej produkcji śledczy zabezpieczyli również linię produkcyjną,
substancje chemiczne oraz prekursory niezbędne do wytwarzania kolejnych porcji metamfetaminy.
Towar, który znaleźli policjanci, oszacowany jest na kwotę przynajmniej 100 tys. zł. W nielegalnej "fabryce" stróże
prawa zatrzymali czterech mężczyzn, którzy zajmowali się wytwarzaniem narkotyku. Zatrzymani, to obywatele
Wietnamu w wieku od 16 do 40 lat. Żadna z zatrzymanych osób nie posiadała przy sobie dokumentów
potwierdzających legalność pobytu na terenie naszego kraju.
Mężczyźni usłyszeli już zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani, natomiast 16-latek został umieszczony w schronisku
dla nieletnich. Nielegalne wytwarzanie znacznych ilości narkotyków stanowi zbrodnię, co zagrożone jest karą nawet do
15 lat więzienia.
***
W miniony piątek (24 lutego br.) policjanci zwalczający przestępczość narkotykową postanowili zweryﬁkować uzyskaną
informację o 34-letnim mężczyźnie, który może posiadać znaczne ilości narkotyków. Stróże prawa udali się do miejsca
jego zamieszkania w jednej z mniejszych miejscowości w powiecie będzińskim, gdzie z pomocą psa szkolonego w
poszukiwaniu środków odurzających w garażu odnaleźli schowane narkotyki. Psi nos wywęszył reklamówkę, w której
znajdował się prawie kilogram amfetaminy. Kilka godzin później policjanci zapukali do innego domu. W drugim
przypadku uzyskane o narkotykach informacje również potwierdziło przeszukanie.

Na strychu budynku zamieszkałego przez 30-letniego mieszkańca powiatu policjanci znaleźli całą "hurtownię"
narkotyków. W ręce stróżów prawa wpadło prawie 1,5 kg amfetaminy, 1 kg kokainy oraz 11 gramów marihuany.
Aresztowanemu 34-latkowi za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi 8 lat więzienia. 30-letni diler narkotykowy za
kratkami może spędzić 2 lata więcej.
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