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CZŁONKOWIE GANGU WSPÓŁPRACOWALI Z PSEUDOKIBICAMI
Data publikacji 18.06.2021

Rezultatem śledztwa prowadzonego przez olsztyńskie CBŚP i Prokuraturę jest kolejne uderzenie
w gang powiązany z pseudokibicami jednego z klubów sportowych. Podczas akcji policjanci
zatrzymali podejrzanych, zabezpieczyli m.in. 2 jednostki broni, maczety oraz narkotyki. 7 osób
zostało tymczasowo aresztowanych. W działaniach uczestniczyli policjanci z KWP w Olsztynie i
Radomiu.
Postępowanie dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, w skład której wchodzili m.in. współpracujący z
pseudokibicami olsztyńskiego klubu sportowego, prowadzą policjanci z Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego
Policji, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Północ w Olsztynie. Od początku czynności w tej sprawie wykonują
także policjanci Wydziału Kryminalnego KWP w Olsztynie i Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KWP w
Radomiu, którzy ściśle współpracowali i prowadzili niezbędne dla sprawy ustalenia. Według funkcjonariuszy członkowie
gangu od co najmniej roku zajmowali się przestępczością narkotykową. Wówczas to, mogli wprowadzić kilkadziesiąt
kilogramów różnych środków odurzających i substancji psychotropowych. Ich terenem działania było województwo
warmińsko-mazurskie i mazowieckie.
W styczniu i marcu przeprowadzono działania, kiedy to zatrzymano pierwszych podejrzanych, przejmując przy tym
narkotyki. Podczas działań na poczet przyszłych kar zabezpieczono od podejrzanych 2 samochody oraz pieniądze.
Na podstawie zebranych informacji, w poniedziałek policjanci z Zarządu w Olsztynie i w Białymstoku CBŚP, wspólnie z
funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, Komendy
Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Olsztynie
przeprowadzili działania w województwie warmińsko-mazurskim oraz mazowieckim. Tym razem 10 osób zostało
zatrzymanych i 3 doprowadzono z AŚ. W trakcie akcji policjanci zabezpieczyli amfetaminę, kokainę, mefedron,
marihuanę, tabletki ecstasy, maczety, 2 jednostki broni.
W Prokuraturze Rejonowej Olsztyn-Północ w Olsztynie podejrzanym przedstawiono zarzuty dotyczące m.in. udziału w
zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jedna jest podejrzana o kierowanie tą grupą. Dodatkowo zatrzymani są
podejrzani o wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków. Na wniosek prokuratora, decyzją sądu 7 osób
zostało tymczasowo aresztowanych. W sprawie występuje łącznie 19 podejrzanych.
Śledztwo jest rozwojowe i policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
Materiał foto i wideo: CBŚP i KWP Olsztyn
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