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NARZECZENI TRAFILI ZA KRATKI
Data publikacji 27.11.2008

Kryminalni z Bielan zatrzymali kolejną osobę zamieszaną w produkcję środków odurzających. W
mieszkaniu na ulicy Opaczewskiej, zastali 31-letniego Macieja O. i jego narzeczoną, 26-letnią
Patrycję B. Wobec 31-latka sąd zastosował 3-miesięczny areszt. 26-letnia kobieta okazała się
poszukiwana w celu doprowadzenia do najbliższego aresztu śledczego. Teraz oboje narzeczeni
spędzą najbliższe dni i miesiące za kratkami.
Przypomnijmy. W połowie lutego bielańscy kryminalni zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej weszli do
jednego z mieszkań na Ochocie. Posiadali oni informację, że w lokalu od dłuższego czasu produkowane są narkotyki.
Ich podejrzenia potwierdziły się. W mieszkaniu funkcjonariusze zabezpieczyli kilogram amfetaminy, pół litra polskiej
heroiny oraz cały arsenał półproduktów, odczynników, probówek, kolb, kuchenkę elektryczną oraz garnek z odpadami,
służących do wytwarzania narkotyków. Wtedy policjanci zatrzymali trzy osoby zamieszane w produkcję i posiadanie
narkotyków. Wśród tych osób znajdowała się 37-letnia Agnieszka S. Wówczas sąd zdecydował o zastosowaniu wobec
niej dozoru.
Miesiąc później do kryminalnych dotarła informacja, że po likwidacji poprzedniej fabryki amfetaminy, osoby zajmując się
tym procederem znalazły sobie inne miejsce. Wspólnie z kolegami z Centralnego Biura Śledczego komendy głównej
Policji, bielańscy kryminalni sﬁnalizowali sprawę. Najpierw została zatrzymana doskonale znana policjantom 37-letnia
Agnieszka S., a chwilę później Marcin B. ps. "Chemik". W mieszkaniu zabezpieczono około 80 kilogramów słomy
makowej, kilka litrów polskiej heroiny, pół kilograma amfetaminy oraz sprzęt i substancje do jej produkcji. Szacunkowa
wartość czarnorynkowa zabezpieczonego towaru to około 100 tysięcy złotych. W tym samym czasie kryminalni i
policjanci z CBŚ KGP zatrzymali, w lokalu przy ulicy Petoﬁego, 30-letniego Krzysztofa P. ps. "Kristof".
Całej trójce zostały przedstawione zarzuty za posiadanie i produkcję środków odurzających. Wobec nich sąd zastosował
środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Okazało się, że to jeszcze nie koniec sprawy. Funkcjonariusze przeprowadzili szereg czynności zmierzających do
ustalenia kolejnych osób zamieszanych w produkcję narkotyków. Przesłuchania świadków i podejrzanych naprowadziły
policjantów na trop kolejnej osoby, trudniącej się tym przestępczym procederem. Tym razem kryminalni z Bielan, w
mieszkaniu przy ulicy Opaczewskiej zatrzymali Macieja O. 31-latek też będzie odpowiadał za produkcję środków
odurzających. W lokalu znajdowała się również narzeczona Macieja O., 26-letnia Patrycja B. Okazało się, że kobieta jest
poszukiwana w celu doprowadzenia jej do najbliższego aresztu śledczego.
Wobec 31-latka sąd również zastosował 3-miesieczny areszt. Oboje narzeczeni spędzą teraz najbliższe dni i miesiące za
kratkami.

