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41 osób zatrzymanych, z czego 37 podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej,
którym zarzuca się m.in. zabójstwo, rozboje, wymuszenia rozbójnicze, przestępstwa narkotykowe,
to efekt ogromnych operacji przygotowanych przez CBŚP. Podczas działań, w których
uczestniczyło ponad tysiąc funkcjonariuszy zabezpieczono kokainę, amfetaminę, marihuanę oraz
kilkadziesiąt maczet, pałek teleskopowych oraz środki pirotechniczne i 7 sztuk broni. Odzyskano
także mienie warte 200 tys. zł. pochodzące z rozboju. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono
podejrzanym pieniądze i samochody, o łącznej wartości 1,8 mln zł. Śledztwa nadzorują
małopolski oraz śląski wydział Prokuratury Krajowej.
Przypomnijmy, wczoraj, od wczesnych godzin porannych w województwach śląskim i małopolskim trwały dwie
gigantyczne operacje CBŚP dotyczące zorganizowanych grup przestępczych. W działaniach wzięło udział ponad 1000
funkcjonariuszy. Policjantów z Centralnego Biura Śledczego Policji wsparli funkcjonariusze: BOA KGP, Samodzielnych
Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji komend wojewódzkich z całego kraju, Straży Granicznej, a nawet Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Te akcje to efekt wielomiesięcznej ciężkiej pracy funkcjonariuszy CBŚP, prowadzonej
pod nadzorem dwóch zamiejscowych wydziałów Prokuratury Krajowej.
Policjanci z CBŚP z Zarządu w Katowicach koordynowali działania, podczas których zatrzymano 30 osób, z czego 28
jest podejrzanych o udział w tej grupie przestępczej. Wśród zatrzymanych jest podejrzany o kierowanie tą grupą.
Zatrzymani, w Śląskim Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej w Katowicach usłyszeli zarzuty dotyczące między
innymi zabójstwa, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, pobicia, w tym z użyciem niebezpiecznego
narzędzia, a także rozbojów i wymuszeń rozbójniczych, gdzie łupem padło m.in. mienie o wartości 200 tysięcy złotych.
Członkowie grupy są także podejrzani o obrót znacznymi ilościami narkotyków.
W trakcie przeszukań kilkudziesięciu obiektów policjanci zabezpieczyli kokainę, amfetaminę, marihuanę oraz
niebezpieczne narzędzia, tj.: 23 maczety, 6 pałek teleskopowych, środki pirotechniczne, a nawet 7 sztuk broni.
Odzyskano także mienie warte 200 tys. zł. pochodzące z rozboju, do którego doszło w maju 2017 roku w Katowicach.
Na poczet przyszłych kar zabezpieczono od podejrzanych ponad 120 tys. zł oraz mienie ruchome na łączną kwotę
niemal 109 tys. zł.
W działaniach nadzorowanych przez policjantów z Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Krakowie zatrzymano
jedenaście osób, z czego dziewięć osób jest podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym dwie
kierowania tą grupą. W małopolskim wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej zatrzymanym przedstawiono zarzuty

udziału w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych, tj.: marihuany, kokainy,
amfetaminy, mefedronu.
Na terenie województwa małopolskiego przeszukano łącznie 13 miejsc, w tym także pomieszczenia jednego z klubów
sportowych. Zabezpieczono różnego rodzaju niebezpieczne przedmioty, m.in.: 20 maczet i noży, 4 pałki teleskopowe,
toporki, materiały pirotechniczne oraz różnego rodzaju gazy obezwładniające. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono
mienie ruchome warte ponad 1,5 mln zł oraz pieniądze w kwocie prawie 45 tys. zł.
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