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OLSZTYN: BEZ POBŁAŻANIA WOBEC OSÓB POSIADAJĄCYCH
NARKOTYKI
Olsztyńscy policjanci tylko w ciągu ostatnich trzech dni zatrzymali dziewięciu mężczyzn, którzy
posiadali przy sobie narkotyki. Ośmiu z nich już usłyszało zarzuty posiadania środków odurzających.
Wszyscy zatrzymani to mieszkańcy Olsztyna i okolic.
We wtorkowy wieczór (10.04.2018) olsztyńscy kryminalni zatrzymali przy. ul. Wyspiańskiego 21-letniego mieszkańca
Olsztyna, przy którym znaleźli zwitek folii aluminiowej z marihuaną w środku. Młodzieniec został zatrzymany, spędził noc w
policyjnym areszcie, po czym usłyszał zarzut posiadania substancji odurzających. Kilka godzin później, policyjni wywiadowcy
z Olsztyna dostrzegli przy ul. Laszki podejrzanie zachowujących się dwóch mężczyzn w zaparkowanym na parkingu
samochodzie. Z wnętrza samochodu wyczuwalny był charakterystyczny zapach konopi. Policyjny nos po raz kolejny nie
zawiódł – w schowku, w drzwiach pasażera znajdował się plastikowy pojemnik z marihuaną. Jak się później okazało należał do
pasażera. Jemu też już został przedstawiony zarzut posiadania środków odurzających.
Następnego dnia, w środę (11.04.2018) funkcjonariusze zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości narkotykowej
ustalili operacyjnie, że w jednym z mieszkań na Zatorzu mogą znajdować się osoby posiadające narkotyki. Ostatecznie
podczas swoich działań zatrzymali łącznie czterech mężczyzn, u których została znaleziona marihuana i kilka sztuk tabletek
ecstasy. Trzech z tych mężczyzn już usłyszało zarzuty posiadania narkotyków, jeden z nich oczekuje na przedstawienie
zarzutów.
Tego samego dnia późnym popołudniem, przy ul Kościuszki, funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie przewieźli
do komendy mężczyznę, przy którym podczas kontroli znaleźli lufkę i susz konopi.
Kilka godzin później w ręce wywiadowców wpadł mężczyzna, tym razem 30-letni mieszkaniec Olsztyna, który na widok
nieoznakowanego policyjnego auta zaczął zachowywać się nerwowo. Podczas sprawdzania jego odzieży, znaleziono i
zabezpieczono woreczek strunowy z marihuaną. Mężczyzna już usłyszał zarzut posiadania środków odurzających.
Zgodnie z kodeksem karnym, za posiadanie środków odurzających grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Za posiadanie
znacznych ilości takich substancji grozi nawet 10 lat pozbawienia wolności.
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