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ARESZTY ZA NARKOTYKOWY PROCEDER
Skuteczne działania kryminalnych z wieluńskiej komendy doprowadziły do przejęcia narkotyków.
Funkcjonariusze zatrzymali 5 osób związanych z narkotykowym procederem i łącznie zabezpieczyli
190 gramów marihuany, 5 gramów haszyszu, 100 gramów amfetaminy, 106 tabletek ekstazy oraz
197 gramów nieznanej substancji, najprawdopodobniej tzw. dopalaczy. Grozi im teraz kara do 10 lat
pozbawienia wolności.
Wieluńscy kryminalni monitorując środowisko przestępcze uzyskali informację o osobach poruszających się samochodem mki VW, które mogą mieć związek z narkotykowym procederem. W piątek 8 lutego 2019 roku przed północą na Osiedlu
Wyszyńskiego w Wieluniu zauważyli stojący na parkingu typowany pojazd, w którym siedziało 4 mężczyzn. Podczas
interwencji czuć było silny zapach marihuany, wydobywający się z samochodu. Wcześniejsze podejrzenia mundurowych
potwierdziły się. Jak się okazało, 2 pasażerowie w wieku 17 lat posiadali przy sobie woreczki foliowe z odurzającym suszem.
W trakcie dalszych czynności trzeci z mężczyzn 21-latek, w rozmowie z policjantami przyznał się do udzielania kolegom
narkotyków, które wcześniej przywiózł ze Szwecji, a ponadto stwierdził, iż marihuana, którą znaleziono u 17latka, jest jego
własnością. W tej sytuacji 3 mężczyzn zostało zatrzymanych. Ponadto ustalono, że ze sprawą związane są również inne
osoby. Intensywne i dynamiczne czynności prowadzone przez wieluńskich policjantów doprowadziły do kolejnego
zatrzymania, 19 letniego mężczyzny. W trakcie prowadzonych przeszukań mieszkań oraz pomieszczeń gospodarczych osób
związanych z narkotykowym procederem w sumie zabezpieczono aż 190 g marihuany, 5 g haszyszu, 100 g amfetaminy, 106
tabletek ekstazy oraz 197 g nieznanej substancji, najprawdopodobniej dopalaczy. Funkcjonariusze zabezpieczyli też 2 wagi
elektroniczne. Wszyscy mężczyźni usłyszeli zarzuty posiadania narkotyków,za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
Dwóch mężczyzn w wieku 17 i 19 lat usłyszało zarzuty udzielania małoletnim środków odurzających w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej, a 17 latek również zarzuty udzielania innym osobom środków odurzających w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej. Natomiast 21-latkowi przedstawiono zarzuty udzielania małoletniemu środków odurzających oraz dodatkowo
zarzut przemytu narkotyków. Wobec 19. oraz 21 latka sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego
aresztowania na okres 2 miesięcy. Pozostałych mężczyzn zwolniono. 15 lutego wieluńscy kryminalni zatrzymali kolejną
osobę mającą związek ze sprawą. Okazał się nim 21 letni mężczyzna, któremu przedstawiono zarzuty posiadania znacznej
ilości narkotyków oraz udzielania innym osobom środków odurzających w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Decyzją sądu
traﬁ do aresztu na 3 miesiące. Powyższe czyny zagrożone są karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Śledztwo pod
nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wieluniu prowadzą policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu.
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