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Pies tropiący Graﬁ, szkolony do wykrywania narkotyków, podczas spotkania prewencyjnego w
szkole, wskazał jednego z uczniów. Jak się okazało, młodzieniec posiadał przy sobie marihuanę.
W sumie policjanci zabezpieczyli u 17-latka prawie 17 gramów tego narkotyku. Była to kolejna,
w ostatnim czasie, realizacja policjantów z Zespołu do Walki z Przestępczością Nieletnich KMP w
Opolu.

21 lutego policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Opolu wspólnie z pedagogami zorganizowali spotkanie prewencyjne w
zespole szkół w Dobrzeniu Małym. Było ono elementem akcji proﬁlaktycznej skierowanej przeciwko zjawisku narkomanii.
Było to kolejne spotkanie z uczniami realizowane przez Zespół do Walki z Przestępczością Nieletnich powołany przez
Komendanta Miejskiego Policji w Opolu.
Uczestniczący w tych działaniach pies tropiący, labrador Graﬁ, w jednej z klas zaznaczył plecak ucznia, a następnie
wskazał na jego nogę. Okazało się, że 17 latek posiadał przy sobie prawie gram marihuany, schowany w skarpecie.
Młody człowiek został zatrzymany. Policjanci przeszukali miejsce zamieszkania 17-latka i ujawnili w nim 21 zawiniątek z
marihuaną o łącznej wadze prawie 17 gramów. Usłyszał już zarzut posiadania narkotyków. Teraz musi liczyć się
grożącą mu karą do 3 lat pozbawienia wolności.
Ta sprawa jest kolejną realizacją policjantów z Zespołu do Walki z Przestępczością Nieletnich KMP w Opolu w ostatnim
czasie.
20 lutego policjanci Zespołu na gorącym uczynku zatrzymali 17-latka z Opola, który w okolicy stacji Opole Groszowice
kradł elementy ogrodzenia kolejowego z zamiarem sprzedaży ich na złomie. Teraz grozi mu kara do 5 lat pozbawienia
wolności.
Natomiast w ubiegłym tygodniu policjanci Zespołu zatrzymali dwóch 16-latków oraz 18-latka, którym zarzucono 2
włamania do domów jednorodzinnych na terenie powiatu opolskiego. Straty powstałe w wyniku tych przestępstw
poszkodowani wycenili na ponad 20 tys. złotych. Policjanci odzyskali połowę tej sumy. Jak ustalili funkcjonariusze, resztę
pieniędzy podejrzani wydali między innymi na narkotyki.

Oprócz zarzutów kradzieży z włamaniem zatrzymanym zarzucono również posiadanie narkotyków oraz ich udzielanie.
18-latkowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast 16-latkowie odpowiedzą za swoje czyny przed Sądem
Rodzinnym i Nieletnich.
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