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Pięciu mężczyzn trudniących się handlem i wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości
narkotyków zatrzymali piotrkowscy kryminalni, wspierani przez grupę szturmową z Łodzi. To
kontynuacja spraw, w wyniku realizacji których kryminalni z Piotrkowa wspólnie z
funkcjonariuszami z KWP w Bydgoszczy i Katowicach zatrzymali łącznie 24 osoby mające związek
z handlem narkotykami na dużą skalę. Sprawa ma nadal charakter rozwojowy.

27 marca we wczesnych godzinach rannych piotrkowscy kryminalni, wsparci przez grupę szturmową z Łodzi, na terenie
Piotrkowa Trybunalskiego, Tomaszowa Mazowieckiego i powiatu bełchatowskiego zatrzymali kolejnych pięciu mężczyzn
w wieku od 20 do 29 lat zajmujących się narkotykowym procederem. Jest to kontynuacja działań z 10 października
2010 r. i 6 lutego br., kiedy w ręce policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie
Trybunalskim, wpieranych przez pododdział antyterrorystyczny policji w Łodzi oraz funkcjonariuszy z Komendy
Wojewódzkiej w Bydgoszczy i Katowicach wpadły 24 osoby w wieku od 18 do 49 lat, mające związek z odbywającym
się na dużą skalę handlem narkotykami. Łącznie osoby te od 2007 roku mogły wprowadzić na rynek co najmniej 32
kilogramy środków odurzających w postaci amfetaminy, marihuany i LSD.
Z zebranego do tej pory materiału dowodowego wynika, że pięciu obecnie zatrzymanych mężczyzn działając w latach
2007-2011 na terenie Warszawy, Tomaszowa Mazowieckiego, Bełchatowa i powiatu piotrkowskiego, wprowadziło do
obrotu ponad 4 kilogramy amfetaminy i marihuany.
Cała piątka została osadzona w policyjnym areszcie i usłyszała już prokuratorskie zarzuty z Ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii. Decyzją Sądu Rejonowego w Piotrkowie 25, 26 i 29-latek zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.
Wobec 28 i 21-latka Prokurator Okręgowy zastosował natomiast dozór Policji. Postępowanie prowadzone jest pod
nadzorem Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim.
Za handel i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających mężczyznom grozi kara do 10 lat
pozbawienia wolności. Sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są dalsze zatrzymania.
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