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NAROZRABIAŁ NA MECZU I WPADŁ Z NARKOTYKAMI, A
WRAZ Z NIM JEGO KOMPAN
Data publikacji 24.05.2019

Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji i Śródmieścia zatrzymali pięciu mężczyzn, którzy podczas
meczu złamali ustawę o Bezpieczeństwie Imprez Masowych. Dodatkowo podczas zatrzymania
jednego z nich policjanci odnaleźli blisko trzy kilogramy narkotyków. On i jego kolega dodatkowo
odpowiedzą za złamanie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Sprawa ma swój początek w minioną niedzielę (19.05.19) około 13:30 na stadionie miejskim w Toruniu. Po zakończeniu
meczu pomiędzy zespołami Elana Toruń - Olimpia Elbląg kilkudziesięciu miejscowych kibiców przeskoczyło przez płot
odgradzający od murawy i zaczęło biec w kierunku sektora gości. Interweniować musiały służby porządkowe, które
załagodziły sytuację.
Kryminalni z komisariatu Toruń Śródmieście i toruńskiej komendy miejskiej zajęli się tym incydentem pod kątem
naruszenia ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Z ich ustaleń wynikało, że kilku mężczyzn dopuściło się
złamania przepisów, dlatego już następnego dnia policjanci zatrzymali 19 i 21-latka z Bydgoskiego Przedmieścia oraz
18-letniego mieszkańca toruńskiej Starówki. Kolejnego dnia natomiast 22-latek z Chełmińskiego Przedmieścia. Wszyscy
oni usłyszeli zarzuty zakłócania ładu i porządku publicznego w trakcie trwania imprezy masowej. Zostali także
doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum Zachód. Prokurator, gdzie zapadła decyzja, że w ramach dozoru
będą się pięć razy w tygodniu zgłaszać do jednostki policji najbliższej miejscu zamieszkania. Każdy z nich będzie
musiał też zapłacić poręczenie majątkowe, a także zakazano im wstępu na imprezy masowe – wszystkie mecze piłki
nożnej z udziałem drużyny Elana Toruń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wykonując czynności do tej sprawy w minioną środę (22.05.19) policjanci zatrzymali auto, którym podróżowali dwaj
mężczyźni (24l. i 21l.). Jeden z nich to mieszkaniec Bydgoskiego Przedmieścia, który również podejrzany jest o
złamanie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Podczas przeszukania samochodu policjanci znaleźli pakiet z
białym proszkiem, który ważył ponad blisko 3 kg. Wstępne policyjne testy wykazały, że to amfetamina. Teraz obaj
odpowiedzą za posiadanie znacznej ilości narkotyków, a 24- latek dodatkowo za zakłócanie ładu i porządku
publicznego.
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