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POLICJANCI ZATRZYMALI 5 OSÓB I ZABEZPIECZYLI PONAD 2
KILOGRAMY NARKOTYKÓW
Policjanci z komendy wojewódzkiej w Łodzi wspólnie z kryminalnymi z Komendy Powiatowej
Policji w Tomaszowie Mazowieckim zatrzymali 5 osób, u których ujawniono ponad 2 kilogramy
narkotyków o wartości czarnorynkowej ponad 65 tysięcy złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty
posiadania znacznych ilości narkotyków .Byli już w przeszłości notowani za konﬂikty z prawem.
Grozi im kara do 12 lat więzienia.
Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, wspólnie z
tomaszowskimi kryminalnymi, ustalili, iż 45-letni mieszkaniec Tomaszowa, w swoim miejscu zamieszkania może
posiadać narkotyki. Chcąc zweryﬁkować te informacje policjanci rozpoczęli obserwację posesji.
Pierwsze zatrzymanie w tej sprawie miało miejsce 24 czerwca br. na jednej z ulic w centrum miasta w Tomaszowie
Mazowieckim. Policjanci zauważyli jak z obserwowanej posesji wychodzi mężczyzna z czarną torbą. Kryminalni
wylegitymowali podejrzewanego 56-latka. Sprawdzili również zawartość przenoszonego bagażu, ujawniając 5 torebek z
suszem roślinnym o łącznej wadze 250 gramów marihuany.
Drugi policyjny patrol zatrzymał 33-letniego mężczyznę, wychodzącego z mieszkania, które było w zainteresowaniu
policjantów. 33-latek posiadał przy sobie 1 gram marihuany.
Kryminalni udali się takżedo lokalu, z którego wcześniej wyszli dwaj zatrzymani. W domu ucichły głosy rozmów, nikt
nie otwierał drzwi. Wówczas kryminalni dokonali siłowego wejścia. W środku były trzy osoby: dwóch mężczyzn w wieku
45 i 24 lat oraz 32-letnia kobieta. Kobieta i starszy z podejrzanych byli mieszkańcami wspomnianej posesji a 42-latek
zameldowany był pod innym adresem. W mieszkaniu pary policjanci ujawnili prawie 1800 gramów marihuany,
natomiast w miejscu zamieszkania gościa wspomnianej pary policjanci ujawnili 35 gramów marihuany i 22 gramy
metaamfetaminy.
Policjanci zebrali dowody, które pozwoliły na przedstawienie zarzutów 5 osobom. Funkcjonariusze zabezpieczyli u
podejrzanych łącznie ponad 2 kg narkotyków. Śledczy podejrzewają zatrzymanych o handel, posiadanie i udzielanie
znacznej ilości środków odurzających.
Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty posiadania narkotyków, w tym dwójka znacznych ilości. Gospodarz dodatkowo
odpowie za handel narkotykami, za co grozi kara nawet do 12 lat więzienia.
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