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12 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej  

i wprowadzenie do obrotu znacznych ilości narkotyków 

   

Prokuratura Rejonowa w Zgierzu prowadzi postępowanie przeciwko 12 

osobom w wieku od 20 do 49 lat, które są podejrzane o udział w zorganizowanej 

grupie przestępczej. Efektem działalności przestępczej mogło być wprowadzanie 

do obrotu blisko 90 kg środków odurzających o wartości czarnorynkowej około  

2 mln złotych. Niektórym z podejrzanych grozi kara pozbawienia wolności  

w wymiarze do lat 15. 

Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest od października 2014 roku.  

Zdobyte wówczas przez funkcjonariuszy KWP w Łodzi informacje, doprowadziły do 

zatrzymania w dniu 27 października 2014 roku, około godziny 5:00 rano, na 

autostradzie A2, w okolicach Strykowa, 49 – letniego kierowcy Fiata. Został on 

wezwany do dobrowolnego wydania narkotyków. Kiedy odmówił, twierdząc że nie 

ma żadnych środków odurzających, przystąpiono do działań z użyciem policyjnego 

psa, wyszkolonego w kierunku poszukiwania narkotyków. Niebawem, informacje co 

do przewozu przez mężczyznę narkotyków potwierdziły się. Były one ukryte w głębi 

deski rozdzielczej. Samochód przetransportowano do warsztatów KWP. Po jego 

częściowym zdemontowaniu odnaleziono 12 dilerek, najprawdopodobniej  

z zawartością suszu konopi o wadze blisko 2,4 kg. Podejrzany przyznał się do 

przedstawionego zarzutu i potwierdził, że narkotyk przewoził z Holandii.  

Zebrany materiał dowodowy w tej sprawie, pozwolił na zatrzymanie kolejnych 

sześciu osób. Zatrzymania miały miejsce w czerwcu, we wrześniu i październiku 2015 
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roku, na terenie Warszawy i Łodzi. Wśród podejrzanych znalazło się między innymi 

dwóch mężczyzn w wieku 28 i 39 lat. Podczas przeszukania samochodu młodszego  

z nich, ujawniono dwie hermetycznie zapakowane foliowe torby z marihuaną. Kolejne 

narkotyki znaleziono również w jego domku letniskowym. Z kolei u 39 - latka 

zabezpieczono blisko 3,5 kg narkotyków, amunicję oraz ponad 47 – tysięcy złotych  

i blisko 1400 euro. Pod koniec października 2015 roku funkcjonariusze dotarli także 

do 32 – letniego mężczyzny, u którego zabezpieczono ponad 1 kg suszu.  

W styczniu 2016 roku, na terenie Warszawy zatrzymano kolejne 4 osoby,  

w tym dwie kobiety. Zarzuty usłyszał także 26 – latek, odbywający już karę 

pozbawienia wolności w innej sprawie. 

Wobec czterech osób stosowane jest tymczasowe aresztowanie. Pozostałych 

oddano pod dozór policyjny, a także zastosowano poręczenie majątkowe.  
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