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160 KG KOKAINY W BANANACH SPRZEDANYCH DO
ZNANEJ SIECI SKLEPÓW
160 kilogramów kokainy wartej ponad 30 mln zł zabezpieczyli funkcjonariusze policji w kilku punktach
znanej sieci sklepów spożywczych - przekazał w piątek nadkom. Sylwester Marczak, rzecznik
Komendanta Stołecznego Policji. Narkotyki ukryte były w transporcie bananów.
Narkotyki ujawniono w kilku punktach znanej sieci sklepów spożywczych w Warszawie i pobliskich
miejscowościach. Jak informuje RMF FM policjanci systematycznie zabezpieczają kokainę w sklepach,
bowiem transporty owoców z częścią narkotyków traﬁły już do sprzedaży.
"Policjanci zabezpieczyli ponad 160 kilogramów kokainy. W tej chwili trwają czynności, przede
wszystkim mają one charakter operacyjny, dlatego nie wskazujemy na szczegóły. Wartość
zabezpieczonych narkotyków przekracza już ponad 30 mln złotych" - podał rzecznik KSP
14 tys. osób za przestępstwa narkotykowe
Tylko od początku roku policjanci zatrzymali już ponad 14 tys. osób podejrzanych o przestępstwa
narkotykowe. W tym czasie zabezpieczono aż około 2,7 tys. kilograma narkotyków, nie wliczając w to
działań Centralnego Biura Śledczego Policji - poinformował rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor
Mariusz Ciarka.
Jak zaznaczył inspektor Mariusz Ciarka przestępczość narkotykowa, obok przestępczości związanej z
handlem bronią i handlem ludźmi, jest jedną z najbardziej dochodowych dziedzin nielegalnego
procederu, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. "Monitorowaniem tego zjawiska i
koordynowaniem zwalczania przestępczości zajmuje się Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji" podkreślił rzecznik KGP.
"Wnioski jednoznacznie wskazują, że z roku na rok następuje coraz skuteczniejsze zwalczanie grup
przestępczych ukierunkowanych na produkcję, przemyt, wprowadzanie do obrotu, handel oraz
wytwarzanie zarówno substancji psychotropowych, środków odurzających, nowych substancji
psychoaktywnych, jak i substancji chemicznych (prekursorów) wykorzystywanych do produkcji" ocenił policjant.
Wskazał, że konsekwencją takiego stanu rzeczy jest coraz większa ilość ujawnianych i
zabezpieczanych przez funkcjonariuszy policji wszelkiego rodzaju narkotyków, a także likwidacja
nowych dróg przemytu czy większej liczby miejsc produkcji nielegalnych substancji. "Podkreślić
należy, iż z uwagi na nowe sposoby działania, coraz większą aktywność i hermetyczność grup
przestępczych, zwalczanie przestępczości narkotykowej wymaga od policjantów ciągłej determinacji
oraz ofensywnego i kreatywnego podejścia do realizacji zadań służbowych w tym obszarze" poinformował.

Rzecznik KGP przekazał dane dotyczące zwalczania przestępstw narkotykowych. "W 2021 roku do
chwili obecnej wszczęliśmy 14 922 postępowań przygotowawczych z ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii" - powiedział.
Czytaj też: W trosce o sprawność przez cały okres służby, czyli KGP tłumaczy zmiany w testach
sprawnościowych
Zaznaczył, że od początku roku policjanci zatrzymali łącznie 14 331 sprawców przestępstw
narkotykowych. "Polscy policjanci zabezpieczyli łącznie ok. 2,7 tys. kg substancji psychotropowych,
środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych, w tym 1343,9 kg marihuany i 635,8
kg amfetaminy, to przejęcia dokonane przez policjantów począwszy od komisariatów Policji, przez
policjantów komend powiatowych i wojewódzkich oraz KGP nie wliczając w to sukcesów Centralnego
Biura Śledczego Policji"- poinformował Ciarka.
"Ponadto zlikwidowano 315 upraw konopi, z których zabezpieczono 19 802 szt. krzewów konopi
innych niż włókniste, z ww. roślin można było potencjalnie uzyskać 435,6 kg marihuany. Zlikwidowano
także 21 nielegalnych laboratoriów produkujących substancje psychotropowe i nowe substancje
psychoaktywne, głównie mefedron, amfetaminę i metamfetaminę" - wyliczył.
Przekazał również, że od początku roku do końca maja policjanci ujawnili kilkadziesiąt przypadków
przywozu narkotyków do Polski. "W zdecydowanej większości przemyt odbywał się drogą lądową,
gdzie narkotyki ukryte były w samochodach osobowych bądź dostawczych. Łącznie zatrzymano ponad
30 osób, które dokonały przywozu na teren RP około 340 kg narkotyków" - podał.
"Policjanci zabezpieczyli mienie w postępowaniach narkotykowych o łącznej wartości 17 035 799
złotych" - dodał.
Rzecznik KGP przypomniał też największe realizacje policyjne wymierzone w przestępczość
narkotykową w tym roku. "Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego KWP w Olsztynie, przy udziale
funkcjonariuszy Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową BK KGP 16 marca zatrzymali na
terenie Pasłęka, Elbląga i Włocławka czterech mężczyzn podejrzanych o wprowadzenie do obrotu 24
kg amfetaminy i 0,7 kg kokainy. Ponadto w trakcie czynności została zlikwidowana plantacja 21 sztuk
konopi innych niż włókniste" - wskazał.
"Z kolei funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego KRP Warszawa II 7 kwietnia zatrzymali trzech
mężczyzn podejrzanych o wprowadzenie do obrotu 50,5 kg różnego rodzaju narkotyków w postaci 47
kg marihuany, 2,6 kg kokainy i 0,9 kg haszyszu. Dodatkowo w trakcie realizacji zabezpieczono
pracującą maszynę wytwarzającą papierosy, 750 kg krajanki tytoniowej, gilzy i inne komponenty
niezbędne do wytwarzania papierosów bez akcyzy" - przekazał.
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