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ROZBICIE GRUPY DILERÓW NARKOTYKÓW
Data publikacji 27.02.2006

Do zatrzymań doszło w czwartek w godzinach popołudniowych, jednak było to ukoronowaniem
wcześniejszej kilkumiesięcznej pracy wykrywczej policjantów Sekcji Kryminalnej KMP w Krakowie.
Do policjantów zaczęły docierać informacje wskazujące na działalność dobrze zorganizowanej grupy dilerów narkotyków.
Zaczęto sprawdzać poszczególne wątki, ustalono tożsamość osób mogących zajmować się tym procederem,
obserwowano miejsca, w których mogły się pojawić.
Na ostateczne działania trzeba było jednak poczekać do momentu, gdy możliwe będzie zatrzymanie sprawców w
okolicznościach niepozostawiających wątpliwości, co do prowadzonej "działalności", jak również zabezpieczenie dowodów
ich winy. Ta chwila przyszła właśnie 23 lutego br. popołudniu - na terenie Prądnika Białego policjanci zatrzymali
czterech mieszkańców Krakowa w wieku 19-40 lat, w trakcie transakcji przekazywania narkotyków. W samochodzie,
którym przyjechali znaleziono łącznie 1600 g marihuany. Kolejne kroki funkcjonariusze skierowali do jednego z
mieszkań na Olszy, gdzie jak ustalono mieszkają wspólnicy zatrzymanych i gdzie przechowywane są też narkotyki. W
mieszkaniu początkowo, pomimo dochodzących oznak "życia" nikt nie otwierał. Ostatecznie po wejściu do środka
policjanci zatrzymali całą czteroosobową rodzinę - ojca (51 lat), matkę (51 lat) oraz ich dwóch synów (25 i 30 lat). Jak
się okazało, domownicy usiłowali w tym czasie pozbyć się z mieszkania narkotyków, jednak zdecydowane, szybkie i
pewne działania policji uniemożliwiły im zatarcie śladów przestępstwa. W mieszkaniu znaleziono i zabezpieczono około
1000 g marihuany, 4 g kokainy wagę elektroniczną oraz małe woreczki foliowe z zapięciem strunowym, takie w jakie
"zwyczajowo" pakowane są narkotyki. Dodatkowo kolejne porcje środków odurzających znaleziono w garażu
użytkowanym, przez młodszego z braci - ponad 400 g marihuany, 90 g amfetaminy, 110 g haszyszu oraz ponad 100
tabletek ekstazy.
Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 5 osobom zarzutów - w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej, działając w zorganizowanej grupie przestępczej, posiadali znaczną ilość środków odurzających oraz
wprowadzili do obiegu ich znaczną ilość (jak ustalono od stycznia 2006 roku było to około 12 kg marihuany i 1000
tabletek ekstazy o łącznej wartości około 250 tysięcy złotych), tj. o przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii oraz art. 258 kk. Decyzją sądu wszyscy zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im kara do 8 lat
pozbawienia wolności.

