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7 KILOGRAMÓW NARKOTYKÓW I HANDLARZE W RĘKACH
CBŚ
Data publikacji 31.05.2013

Zatrzymane trzy osoby, podejrzane o handel hurtowymi ilościami narkotyków oraz przechwycone
ponad 7 kilogramów marihuany, amfetaminy i metamfetaminy o wartości rynkowej około ćwierć
miliona złotych, to efekt działań przeprowadzonych przez policjantów Centralnego Biura
Śledczego. Zatrzymani po przedstawieniu zarzutów zostali tymczasowo aresztowani na trzy
miesiące.
Policjanci z Centralnego Biura Śledczego w wyniku przeprowadzonej realizacji zatrzymali trzech mężczyzn, podejrzanych
o handel narkotykami na dużą skalę. Podejrzani to mieszkańcy powiatu jeleniogórskiego, w wieku od 25 do 26 lat.
Wszyscy zatrzymani traﬁli do policyjnego aresztu. Funkcjonariusze przechwycili także ponad 7 kilogramów narkotyków.
Policjanci realizując działania ukierunkowane na zwalczanie przestępczości narkotykowej wpadli na trop mieszkańca
Jeleniej Góry, podejrzanego o obrót hurtowymi ilościami narkotyków. Z ich ustaleń wynikało, że mężczyzna uczynił
sobie z tego procederu stałe źródło dochodu. Podejrzany pomimo młodego wieku zwracał na siebie uwagę luksusowymi
pojazdami, które często zmieniał, aﬁszując się swoim nielegalnie zdobytym majątkiem. Jak ustalili funkcjonariusze,
mężczyzna osobiście wprowadzał do obrotu narkotyki w postaci marihuany, amfetaminy i metamfetaminy – tzw. „PIKO”.
Mężczyzna wpadł w ręce policjantów, gdy jechał swoim Mercedesem klasy S i przewoził znaczne ilości środków
odurzających. Funkcjonariusze zlokalizowali także dwa mieszkania na terenie Jeleniej Góry, gdzie miały być
przechowywane przygotowane już do sprzedaży hurtowe ilości narkotyków. Łącznie funkcjonariusze znaleźli i
zabezpieczyli ponad 7 kilogramów marihuany, amfetaminy i metamfetaminy, których wartość rynkową oszacowano na
ćwierć miliona złotych. Podczas dalszych działań, policjanci zatrzymali też kolejne dwie osoby zamieszane w ten
przestępczy proceder.
Na wniosek prokuratury, sąd po zapoznaniu się ze zgromadzonym w tej sprawie materiałem, zastosował wobec
zatrzymanych tymczasowe areszty na okres trzech miesięcy. Na poczet przyszłych kar i grzywien grożących
podejrzanym, zabezpieczono też mienie o wartości ponad 200 tys. złotych. Teraz o dalszym losie zatrzymanych
zdecyduje sąd. Za przestępstwa, o które są podejrzani grozi im kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.
(KWP we Wrocławiu / mj)
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