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POLICJANCI ZATRZYMALI 35-LATKA ŚCIGANEGO LISTEM GOŃCZYM
Wczoraj policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku zatrzymali na terenie Sopotu 35-latka. Mężczyzna ścigany był listem gończym, który wystawiła za nim prokuratura w Bolesławcu. Ponadto
poszukiwano go na podstawie zarządzenia wystawionego przez Sąd Rejonowy w Przemyślu. 35-latek noc spędził w policyjnym areszcie. Dziś policjanci doprowadzą go do aresztu śledczego, gdzie
odbywać będzie orzeczone kary pozbawienia wolności. Tego samego dnia także inny patrol z oddziału prewencji zatrzymał 37-letniego gdańszczanina poszukiwanego na podstawie zarządzenia oraz
22-latka podejrzewanego o posiadanie narkotyków.
Wczoraj wieczorem policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku patrolując rejon Sopotu zauważyli na ul Sikorskiego kobietę i dwóch mężczyzn, którzy na widok radiowozu wyraźnie zaczęli się
denerwować i nerwowo spoglądali w stronę policjantów. Funkcjonariusze wylegitymowali całą trójkę i w wyniku sprawdzenia w policyjnych systemach ustalili, że jeden z mężczyzn, 35-latek, ścigany
jest listem gończym, który wystawiła za nim prokuratura w Bolesławcu w związku z przestępstwem przeciwko rodzinie i opiece. Mężczyzna poszukiwany był także na podstawie zarządzenia
wystawionego przez Sąd Rejonowy w Przemyślu w celu ustalenia miejsca pobytu i doprowadzenia do aresztu, by tam odbyć zastępczą karę pozbawienia wolności. Policjanci natychmiast zatrzymali
poszukiwanego 35-latka, doprowadzili go do sopockiej komendy i osadzili w policyjnym areszcie. Dziś funkcjonariusze doprowadzą go do aresztu śledczego, gdzie odbywać będzie orzeczone kary
pozbawienia wolności. Także wczoraj wieczorem inny patrol z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku patrolując pieszo okolice dworca podjął interwencję wobec dwóch mężczyzn, którzy na ich widok
wyraźnie zaczęli się denerwować i przyśpieszyli kroku chcąc uniknąć spotkania z policjantami. Okazało się, że jeden z nich, 37-letni gdańszczanin, jest osobą poszukiwaną na podstawie zarządzenia
w celu ustalenia jego miejsca pobytu. Natomiast przy jego 22-letnim koledze policjanci znaleźli woreczek strunowy z zawartością najprawdopodobniej haszyszu. Znaleziony towar został
zabezpieczony przez mundurowych, a podejrzewany o posiadanie zakazanych substancji 22-latek trafił do policyjnego aresztu. Teraz policjanci przekażą biegłemu znalezioną substancję. Jeżeli w
wyniku przeprowadzonych badań okaże się, że jest to narkotyk, to młody mężczyzna poniesie odpowiedzialność karną. Za posiadanie narkotyków grozi do 3 lat pozbawienia wolności.
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