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EŁK, GIŻYCKO: NIEBEZPIECZNE ŚRODKI NIE TRAFIĄ NA
RYNEK. POSIADACZE NARKOTYKÓW ZATRZYMANI
Giżyccy policjanci zwalczający przestępczość narkotykową zabezpieczyli w mieszkaniu 33-latka
150 gramów marihuany, a w piwnicy poszukiwanego 23-latka 20 gramów mefedronu. Natomiast
policjanci z Ełku zatrzymali 22-letniego mieszkańca miasta, który w swoim mieszkaniu również
miał schowane 190 gramów tego zakazanego suszu roślinnego. Niebezpieczne substancje już nie
traﬁą do obiegu, a zatrzymani mężczyźni wkrótce odpowiedzą przed sądem.
Giżycko
W miniony piątek (02.02.2018) policjanci kryminalni z Giżycka, zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej,
sprawdzili uzyskane wcześniej informacje o osobach, które mogą posiadać środki odurzające, udostępniać je innym
osobom lub wprowadzać do takiego obrotu. Ich przepuszczenia potwierdziły się. W mieszkaniu podejrzewanego 33-latka
znaleźli 150 gramów suszu roślinnego, po przeprowadzonym badaniu testerem okazało się, że jest to marihuana.
Natomiast podczas przeszukania w kolejnym z mieszkań w Giżycku, w pomieszczeniach piwnicznych użytkowanych
przez 23-latka ujawnili i zabezpieczyli 20 gramów mefedronu. Ponadto 23-latek był poszukiwany do odbycia kary
pozbawienia wolności na okres 2 lat i 6 miesięcy za przestępstwo rozboju. Kryminalni zatrzymali także drugiego z
poszukiwanych do odbycia tej samej kary pozbawienia wolności i za to samo przestępstwo rozboju. 25-latek został
zatrzymany w Giżycku.
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Ełk
Ełccy kryminalni zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej podejrzewali, że 22-letni mieszkaniec Ełku w
swoim mieszkaniu może mieć schowane narkotyki. Zapukali więc do jego drzwi. Mężczyzna zaskoczony wizytą
policjantów, nie chciał otworzyć drzwi, a narkotyki próbował wyrzucić przez okno. W jego mieszkaniu policjanci znaleźli
marihuanę. Łącznie zabezpieczono blisko 190 gramów suszu roślinnego. Wstępne testy potwierdziły, że to marihuana.
Narkotyki zostały przesłane do dalszych badań laboratoryjnych. W toku wykonywanych czynności policjanci ustalili, że
mężczyzna sprzedał marihuanę co najmniej dwóm osobom. 22-latek został zatrzymany w policyjnym areszcie. Policjanci
sprawdzają czy mężczyzna sprzedawał narkotyki jeszcze innym osobom. Za handel narkotykami prawo przewiduje karę
pozbawienia wolności nawet do lat 10. Posiadanie środków odurzających zagrożone jest natomiast karą pozbawienia
wolności do lat 3.
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