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ARESZT DLA DWÓCH MĘŻCZYZN ZA NARKOTYKI
Zatrzymani przez świnoujskich policjantów dwaj mężczyźni podejrzani o narkotykową działalność
traﬁli na trzy miesiące do aresztu. Stróże prawa zabezpieczyli u nich znaczne ilości środków
odurzających i psychotropowych, które nie traﬁą już do odbiorców. 31- i 32-latkowi grozi do 10 lat
pozbawienia wolności. Policjanci nadal pracują nad sprawą i nie wykluczają dalszych zatrzymań.
Zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu zatrzymali
podczas minionego weekendu dwóch mężczyzn podejrzanych o wprowadzanie do obrotu środków odurzających. Pierwszy z
nich traﬁł w ręce stróży prawa, kiedy szedł ulicą w centrum miasta. Podczas przeszukania znaleziono przy nim woreczki
strunowe z zawartością białego proszku. Badanie testerem wykazało, że jest to amfetamina. Ponadto policjanci przeszukali
miejsce zamieszkania 32-letniego świnoujścianina oraz zajmowane przez niego inne pomieszczenia, gdzie m.in w kominie
wentylacyjnym zabezpieczyli blisko 500 gramów narkotyków w postaci amfetaminy, marihuany, LSD oraz wagę
elektroniczną służącą do ważenia narkotyków.
W związku z popełnieniem przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zatrzymany 32-latek traﬁł do policyjnego
aresztu.
Następnego dnia funkcjonariusze zatrzymali kolejnego wytypowanego mężczyznę. 31-latek został zatrzymany pod blokiem,
w którym wynajmował mieszkanie. Policjanci znaleźli przy nim kilka woreczków strunowych z zawartością marihuany,
pieniądze w kwocie kilku tysięcy złotych oraz wagę do porcjowania narkotyków. Następnie stróże prawa udali się z
zatrzymanym do mieszkania, gdzie podczas dokładnego przeszukania wszystkich pomieszczeń znaleźli ukrytych w tapczanie
oraz w szaﬁe kilkaset gramów narkotyków w postaci amfetaminy, marihuany, natomiast w kuchni na parapecie uprawę
krzaków marihuany w doniczkach. Podczas przeszukania pomieszczeń mundurowi znaleźli też skradziony rower o wartości
3.000 zł.
Zatrzymany 31-letni mieszkaniec gminy Wolin również traﬁł na policyjny "dołek".
Prokurator przedstawił obu mężczyznom zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających i psychotropowych.
Komendant Miejski Policji w Świnoujściu wnioskował do Prokuratury Rejonowej o zastosowanie wobec 31- i 32-latka
tymczasowego aresztowania. Zaakceptowany przez prokuratora wniosek rozpatrzył świnoujski sąd, który zdecydował o 3
miesięcznym areszcie dla obu mężczyzn. Za narkotykowy "biznes" grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. 32-letniemu
świnoujścianinowi grozi jeszcze surowsza kara, ponieważ przestępstwo popełnił w warunkach recydywy.
Dzięki pracy policjantów zabezpieczone podczas minionego weekendu duże dawki narkotyków nie traﬁą do odbiorców.
Obecnie mundurowi wyjaśniają wszystkie okoliczności obu spraw, sprawdzają między innymi skąd pochodziły środki
odurzające, nie wykluczają też kolejnych zatrzymań.
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