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Policjanci lwóweckiej komendy i gryfowskiego komisariatu codziennie walczą z jedną z najgroźniejszych gałęzi
przestępczości – przestępczością narkotykową. Przestępczością która generuje także szereg innych przestępstw i
zagrożeń.
Często aby zdobyć pieniądze na narkotyki albo pod wpływem narkotyków młodzi ludzie dokonują kolejnych
przestępstw kradzieży, włamań, rozbojów i napadów. Największy nacisk policjanci kładą na eliminowanie dilerów –
czyli osób sprzedających narkotyki ale także dążą do wyeliminowania jak największej ilości narkotyków z rynku
dlatego też kontroli mogą spodziewać się osoby które zażywają narkotyki bo warto przypomnieć że posiadanie ich
jest przestępstwem.
Dodatkowo zażywanie narkotyków to także problem który dotyczy kierowców, którzy pod ich wpływem kierują
pojazdami. Bardzo często kierowcy nie zdają sobie sprawy, że narkotyki w organizmie działają bardzo długo o wiele
dłużej niż alkohol.
Aby dotrzeć do dilerów od początku roku na terenie powiatu lwóweckiego działa operacyjny patrol
(nieumundurowany) którego głównym zadaniem jest kontrola osób pod kątem posiadania środków odurzających
narkotyków i dopalaczy nawet znikomych ilości. Poprzez dalsze czynności operacyjne zadaniem policjantów jest
ustalanie osób handlujących, miejsc sprzedaży i miejsc dystrybucji.
W ciągu niespełna kilku dni ujawniono w trzech miejscowościach osoby posiadające przy sobie narkotyki, osoby te
zostały zatrzymane i osadzone w policyjnym areszcie do dyspozycji prokuratora i sądu. Policjanci zaś wykonują z tymi
osobami czynności procesowe i ustalają skąd i od kogo pochodzą narkotyki.
I tak od początku stycznia 2019 roku:
- we Wleniu na ulicy Wojska Polskiego zatrzymano 22 letniego mężczyznę mieszkańca tej miejscowości który posiadał
przy sobie środki odurzające w postaci marihuany.
- w Lwówku Śląskim na ulicy Kościelnej zatrzymano 27 letniego mieszkańca Lwówka u którego w trakcie
sprawdzania samochodu którym się poruszał policjanci ujawnili środki odurzające w postaci marihuany, u pasażera
25 letniego mieszkańca Lwówka policjanci zaś ujawnili narkotyki w postaci metaamfetaminy.
- w Mirsku na ulicy Wojska Polskiego policjanci zatrzymali 33 letniego mieszkańca Świeradowa Zdroju przy którym
ujawnili środki odurzające w postaci marihuany.

Warto też nadmienić, iż lwóweccy policjanci jako jedna z dwóch jednostek w województwie dolnośląskim została
wyposażona przez Komendę Główną Policji w specjalne urządzenie elektroniczne służące do szybkiej kontroli
kierowców na zawartość środków odurzających. Tak wyposażeni policjanci ruchu drogowego będą teraz częściej
kontrolowali kierujących na zawartość narkotyków. Urządzenie działające podobnie do alko testera, wykrywa
minimalne wartości narkotyków w organizmie jednocześnie dokumentując taką kontrolę specjalnym wydrukiem.
Działania restrykcyjne były poprzedzone prawie rocznymi specjalnymi działaniami profilaktycznymi. Policjanci
realizowali na terenie powiatu program unijny polsko-niemiecki 'Nie dla narkotyków ...” polegający na uświadamianiu
młodzieży i rodziców o szkodliwości i zagrożeniach związanych ze środkami odurzającymi oraz o grożącej z tego
tytułu odpowiedzialności prawnej a także podnoszący wiedzę policjantów na temat metod i działań związanych ze
zwalczaniem przestępczości narkotykowej.
Działania opisane powyżej będą intensywnie prowadzone na terenie powiatu przez cały 2019 rok.
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