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NARKOTYKOWY GANG Z WIELKOPOLSKI ZOSTAŁ ROZBITY
Data publikacji 21.05.2009

Kolejnych 6 podejrzanych o handel narkotykami zatrzymali policjanci z Centralnego Biura
Śledczego oraz funkcjonariusze z Poznania i Kalisza. U jednego z dilerów znaleziono 3,3 kg
amfetaminy. Jeden z podejrzanych mężczyzn miał kokainę w kapsułkach używanych do
przemycania narkotyku wewnątrz organizmu. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i
handel narkotykami grozi im do 10 lat więzienia.
Policjanci zatrzymali w środę w Kaliszu i Poznaniu sześciu członków zorganizowanej
grupy przestępczej zajmującej się handlem narkotykami na duża skalę.
Równocześnie funkcjonariusze wkroczyli do mieszkań wszystkich podejrzanych.
Podczas przeszukania znaleźli 3,3 kg amfetaminy i wagi elektroniczne. W ręce
funkcjonariuszy wpadł Marek W. ps. Waluś uznawany za szefa tej grupy
przestępczej. Do policyjnego aresztu traﬁli także jego kompani – "Gruby", "Łysy",
"Aro", "Kung Fu Panda" i inni. Zdaniem śledczych mężczyźni działali w
zorganizowanym zespole, w którym każdy miał określoną rolę. Jedni zajmowali się
sprzedażą narkotyków, a inni odbierali pieniądze od drobniejszych dilerów.
Narkotyki traﬁały do odbiorców w Kaliszu i okolicach.
Funkcjonariusze z CBŚ zajmowali się sprawą od roku. Początkowo docierały do nich pojedyncze informacje o
handlarzach. One wzbudziły podejrzenia i zainteresowanie policjantów. Kolejne napływające wiadomości wskazywały, że
w Kaliszu i okolicach działa większy gang narkotykowych dilerów. Policjanci od kwietnia br. zaczęli systematycznie
zatrzymywać drobnych handlarzy. Osiem osób usłyszało zarzuty, a część z nich traﬁła do aresztu. Podczas przeszukania
policjanci znaleźli łącznie 1,2 kg amfetaminy.
U jednego z zatrzymanych wówczas mężczyzn policjanci znaleźli 164 g. uznawanej za luksusowy narkotyk kokainy. Była
ona umieszczona w kilkunastu kapsułkach, które są używane przez przemytników. Kapsułki są połykane przez kurierów
i przemycane w organizmie przez granice. Nie wiadomo, czy zatrzymany mężczyzna tym się zajmował. Faktem jest, że
przez jakiś czas przebywał w Wielkiej Brytanii i krajach Beneluxu.
De tej pory w sprawie handlu narkotykami policjanci z Centralnego Biura Śledczego zatrzymali 14 podejrzanych. Na
poczet ewentualnych kar zabezpieczono ich majątek – luksusowe samochody, pieniądze w gotówce i inne wartościowe
przedmioty.
Za posiadanie narkotyków, handel nimi oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi kara do 10 lat więzienia
(źródło: KWP w Poznaniu)
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