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DOLNOŚLĄSCY POLICJANCI PRZEJĘLI 11 KG ŚRODKÓW
ODURZAJĄCYCH I ZABEZPIECZYLI MIENIE WARTE PONAD 3,7
MLN ZŁOTYCH
Data publikacji 25.02.2019

Policjanci z Dolnego Śląska zwalczający przestępczość narkotykową zatrzymali 2 mężczyzn,
podejrzanych o posiadanie i handel narkotykami. Funkcjonariusze przejęli 11 kg środków
odurzających, w tym płynną amfetaminę, kokainę, marihuanę i tabletki ekstazy o czarnorynkowej
wartości narkotyków ponad 400 tys. zł. Funkcjonariusze podczas działań, na poczet przyszłych
kar i grzywien zabezpieczyli mienie o wartości ponad 3,7 mln złotych. Zatrzymani mężczyźni po
usłyszeniu zarzutów zostali tymczasowo aresztowani.
Funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
wspólnie z kolegami z Dzierżoniowa zatrzymali 2 mężczyzn działających w grupie, a podejrzanych o posiadanie i handel
znacznych ilości narkotyków. Zatrzymani to dwaj 44-letni mężczyźni – mieszkańcy Strzelina oraz województwa
wielkopolskiego. Podczas czynności prowadzonych w kilku miejscach policjanci ujawnili 11 kg środków odurzających.
Zabezpieczone narkotyki to m. in. płynna amfetamina, kokaina, marihuana oraz tabletki ekstazy. Jak szacują policyjni
specjaliści czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to ponad 400 tys zł.
Podczas dalszych czynności w tej sprawie funkcjonariusze u zatrzymanych, na poczet przyszłych kar i grzywien
zabezpieczyli pieniądze w różnej walucie na łączną kwotę ok. 3,2 mln zł oraz pojazdy o wartości ok. 500 tys. zł.
Zatrzymani mężczyźni już usłyszeli zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających
za co grozić może kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Obaj decyzją sądu zostali już tymczasowo aresztowani
na okres 3 miesięcy.
Ostatnie zatrzymania to kontynuacja śledztwa z 2018 roku. Policjanci zatrzymali wówczas mężczyznę i znaleźli u niego
ponad 60 kg narkotyków wśród których była m.in. amfetamina, kokaina i marihuana o czarnorynkowej wartości około
2,5 mln złotych. Ponadto funkcjonariusze ujawnili w trakcie działań pistolet z ostrą amunicją. 33-latek decyzją sądu
został również tymczasowo aresztowany.
(KWP we Wrocławiu / mg)

Opis ﬁlmu: Zabezpieczone przez policjantów 11 kg środków odurzających i mienie warte
ponad 3,7 mln złotych
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