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Centralne  Biuro  Śledcze  Policji  we  współpracy  z  hiszpańską  policją  rozbiło  międzynarodową
zorganizowaną  grupę  przestępczą  trudniącą  się  przemytem  i  handlem  narkotykami.  Podczas
działań  skoordynowanych  przez  Europol,  policjanci  zatrzymali  23  osoby,  w  tym  12  Polaków
wywodzących  się  z  rozbitego  na  początku  20.  wieku  gangu  pruszkowskiego.  Grupa  zorganizowała
swoją  działalność  na  hiszpańskim  wybrzeżu  Costa  del  Sol,  gdzie  zostało  zatrzymanych  najwięcej
osób.  Poza  tym,  zatrzymania  miały  miejsce  we  Francji  i  Danii.  Policjanci  podczas  realizacji
zabezpieczyli  ponad  tonę  haszyszu  i  broń.  Zabezpieczono  również  majątki  osób  zatrzymanych
wartości  ponad  12  mln  złotych.

Wśród  osób  zatrzymanych  znalazło  się  12  Polaków,  7  Hiszpanów,  2  Ukraińców,  Litwin  i  Niemiec.  Zarówno  w  Hiszpanii,
jak  i  w  Polsce  funkcjonariusze  Wydziału  ds.  Odzyskiwania  Mienia  BK  KGP  zabezpieczyli  majątek  wysokości  12  mln  zł  (w
tym  zajęcia  kont  bankowych,  luksusowe  samochody).

Grupa  kierowana  przez  47-letniego  Piotra  K.  ps.  Bandziorek  działała  na  terenie  całej  Europy.  Zajmowała  się  przemytami
hurtowych  ilości  narkotyków:  haszyszu  z  Afryki  i  kokainy  z  Ameryki  Południowej.

Przy  ścisłej  współpracy  z  Europolem  13  kwietnia  2016  roku  przeprowadzono  pierwsze  zatrzymania.  W  Danii  zatrzymano
dwóch  Polaków:  54-letni  Dariusz  K.  ps.  BENITO  i  41-  letni  Artur  K.  w  specjalnie  przygotowanych  skrytkach  w
samochodach  mieli  75  kg  haszyszu.  W  tym  samym  czasie  w  Polsce  funkcjonariusze  CBŚP  przeprowadzili  przeszukania
pomieszczeń  użytkowanych  przez  zatrzymanych  i  na  jednej  z  posesji  w  gm.  Konstancin-  Jeziorna   ujawnili  ok.  2  kg
haszyszu  i  specjalistyczny  sprzęt  do  przygotowywania  narkotyków  do  dalszej  dystrybucji.

Kolejne  uderzenie  w  grupę  miało  miejsce  we  Francji.  6  maja  2016  roku  francuskie  służby  celne  w  polskim  samochodzie
ciężarowym  zabezpieczyły  34  kg  marihuany  pochodzącej  z  magazynów  grupy.  Narkotyki  miały  trafić  na  rynek
warszawski.

Ścisła  międzynarodowa  współpraca  z  policją  hiszpańską  doprowadziła  do  kolejnych  zatrzymań   -  tym  razem  w  Hiszpanii.
10  czerwca  zatrzymano  6  Polaków:  40-  letniego  Adama  M.  ps.  DZIEDZINA,  42-letniego  Tomasza  R.  ps.  OCZKO,  34-
letniego  Michała  P.,  32-letniego  Daniela  B.,  28-letniego  Mateusza  Cz.  i  24-letniego  Piotra  O.  W  pojeździe,  którym
poruszało  się  trzech  mężczyzn  funkcjonariusze  ujawnili  170  kg  haszyszu.  Narkotyki  miały  trafić  do  Austrii.  W  wyniku
przeszukań  mieszkań  i  domów  użytkowanych  w  Hiszpanii  przez  tych  mężczyzn  ujawniono  kolejne  930  kg  haszyszu.

Finałem  prowadzonych  czynności  było  rozbicie  międzynarodowej  grupy  przestępczej  i  zatrzymanie  w  lipcu  2016  roku  w
Hiszpanii  przywódców  tej  grupy  oraz  głównych  rezydentów.  W  trakcie  tej  realizacji  zatrzymanych  zostało  7  członków
grupy.  Wśród  zatrzymanych  osób  znalazł  się  47-leti  Piotr  K.  „Bandziorek”,  Marek  N.  (64  l.)  i  Ryszard  G.  (52  l.).
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Hiszpańscy  policjanci  przy  wsparciu  funkcjonariuszy  CBŚP  z  Warszawy  i  przedstawicieli  Europolu  zatrzymali  również
obywatelkę  Litwy,  dwóch  obywateli  Ukrainy  i  Hiszpana.  Zatrzymania  w  Hiszpanii  były  skoordynowane  z  działaniami
CBŚP  w  Polsce,  gdzie  w  tym  samym  czasie  policjanci  przeszukali  miejsca  zamieszkania  i  przebywania  zatrzymywanych.
Policjanci  zlikwidowali  nielegalną  plantację   konopi  indyjskich,  zabezpieczyli  broń  i  narkotyki.

Policjanci  ustalili  majątek  członków  grupy,  który  zgromadzili  podczas  swojej  nielegalnej  działalności.  Szacowany  jest  na
25  mln  zł.  Na  poczet  przyszłych  kar  zabezpieczono  już  nieruchomości  w  Polsce  i  Hiszpanii,  20  samochodów  osobowych
i  dostawczych  oraz  gotówkę.

kom.  Agnieszka  Hamelusz
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