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ODPOWIEDZĄ PRZED SĄDEM ZA KIEROWANIE POD WPŁYWEM
NARKOTYKÓW ORAZ ICH POSIADANIE
Mundurowi z Komisariatu Policji w Tuszynie zatrzymali mężczyznę, który kierował osobowym
renaultem będąc pod wpływem środków odurzajacych. Zatrzymany został również jego kompan
podróżujący jako pasażer, który posiadał przy sobie dilerki z zawartością narkotyków. Obaj
mężczyźni za swoje czyny usłyszeli zarzuty, za które odpowiedzą przed sądem

13 marca br, funkcjonariusze ogniwa patrolowo-interwencyjnego z tuszyńskiego komisariatu patrolowali
teren gminy Brójce gdy około 1:30, na jednej z ulic w Woli Rakowej zauważyli poruszający się osobowy
renault, z uszkodzoną tylną lampą. Po jego zatrzymaniu rozpoczęli kontrole w trakcie, której kierowca był
bardzo pobudzony i nie potraﬁł wyjaśnić swojego nienaturalnego zachowania. Policjanci zaczęli
podejrzewać, że mężczyzna może być pod wpływem niedozwolonych środków i takie symptomy zdradzały
jego nienaturalnie rozszerzone źrenice nie reagujące na światło. Interweniujący policjanci nakazali
mężczyznom opuszczenie pojazdu by móc dokonać kontroli jego wnętrza. W trakcie wysiadania z pojazdu,
pasażer wyrzucił na pobocze drogi zgniecione pudełko po papierosach. Policjanci nie tracąc czujności
zajrzeli do wnętrza wyrzuconego opakowania, w którym znajdowało się 5 torebek z zapięciem strunowym
tzw. dilerek z zawartością białego proszku oraz 2 dilerki z zawartością zielonego suszu roślinnego o
charakterystycznej woni marihuany. Ponadto w trakcie kontroli osobistej przy kierowcy znaleziono kolejne
dwie dilerki, których wnętrze zostało opróżnione z zawartości białego proszku o czym świadczyły jego
resztki na wewnętrznych ścianach torebki. Zarówno 30-letni kierujący jak i o pięć lat młodszy pasażer,
będący mieszkańcami gminy Czarnocin zostali zatrzymani i doprowadzeni do Komisariatu Policji w
Rzgowie. Badania specjalistycznym narkotestem wykazały w białym proszku zawartość amfetaminy. Obaj
mężczyźni usłyszeli zarzuty za które 30-latkowi kierującemu pojazdem mechanicznym pod wpływem
substancji psychotropowej wbrew przepisom ruchu drogowego grozi kara nawet do dwóch lat pozbawienia
wolności, utrata uprawnień do kierowania pojazdami oraz wysoka grzywna. 25-latek za posiadanie wbrew
przepisom Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ziela konopi indyjskich o łącznej wadze ponad 2 gramów
oraz amfetaminy w ilości blisko 4 gramów grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności. O ich dalszym
losie zadecyduje sąd.
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