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INFORMACJA PRASOWA
41-latek z województwa lubelskiego podejrzany w związku z fałszywymi
alarmami bombowymi z 22 lipca br.
Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście przedstawiła 41-letniemu
mężczyźnie, zamieszkałemu w województwie lubelskim, zarzuty związane
z rozesłaniem, w dniu 22 lipca br., do szeregu instytucji i urzędów, wiadomości
mailowych z informacjami o podłożeniu ładunków wybuchowych oraz ich
planowanej detonacji. Aktualnie przedstawione zarzuty, dotyczą informacji
rozesłanych do 43 instytucji z terenu województwa łódzkiego. Prawdopodobne
jest jednakże ich rozszerzenie o wiadomości wysłane do innych budynków
użyteczności publicznej na terenie Polski. Podejrzanemu grozi kara pozbawienia
wolności w wymiarze do lat 8. Na wniosek śródmiejskiej prokuratury, w minioną
sobotę, został tymczasowo aresztowany.
W dniu 22 lipca 2014r. do szeregu instytucji, działających na terenie
województwa łódzkiego, w tym w Łodzi, Zgierzu, Rawie Mazowieckiej, Brzezinach,
Łasku, Łowiczu, Radomsku, Łęczycy, Kutnie, Skierniewicach dotarły drogą mailową
informacje o podłożeniu ładunków wybuchowych

i ich planowanej detonacji.

Odbiorcami wiadomości były między innymi urzędy administracji rządowej,
samorządowej, urzędy skarbowe, prokuratury. Dotarły one do co najmniej 60
budynków

użyteczności

publicznej

i

skutkowały

podjęciem

przez

służby

bezpieczeństwa publicznego tj. policję, straż pożarną i straż miejską, czynności
zmierzających do ewakuacji pracowników oraz do sprawdzenia i zabezpieczenia
budynków. Nigdzie ładunek nie został podłożony.
W dniu 23 lipca br. w związku z fałszywymi alarmami bombowymi wszczęte
zostało śledztwo przez prokuraturę śródmiejską. Na trop osoby, która może być
sprawcą trafili policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Na polecenie
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śródmiejskiej prokuratury w miniony czwartek zatrzymany został 41-letni mieszkaniec
jednej z miejscowości w województwie lubelskim.
Jest rolnikiem, wykonującym od kilku lat zawód kierowcy.
Do zatrzymania doszło w okolicach Poznania, w czasie gdy służbowym
samochodem jechał do Francji. Prokurator oraz policja przeprowadzili przeszukanie
w miejscu jego zamieszkania i pracy. Zabezpieczone zostały nośniki pamięci, sprzęt
komputerowy oraz telefony komórkowe. Te ostatnie najprawdopodobniej służyły do
rozesłania wiadomości o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych.
Całokształt dokonanych ustaleń w tym wynik badań wariograficznych
skutkował przedstawieniem zarzutów związanych z rozesłaniem wiadomości
o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych do 43 instytucji województwa
łódzkiego.
Prawdopodobne jest jednakże rozszerzenie zarzutów o kolejne wiadomości
o rzekomym zagrożeniu.
Jak ustalono, tożsamej treści zawiadomienia drogą elektroniczną rozesłane
zostały 22 lipca br. do 634 instytucji użyteczności publicznej w różnych miejscach
kraju.
Podczas przesłuchania w prokuraturze podejrzany nie przyznał się do zarzutów.
Potwierdził natomiast fakt kontaktowania się w przeddzień drogą telefoniczną
z licznymi jednostkami policji na terenie całej Polski.
Gromadzony jest materiał dowodowy, między innymi konieczne jest uzyskanie
wyników szeregu ekspertyz informatycznych.
Planowane jest poddanie podejrzanego badaniu sądowo-psychiatrycznemu.
W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy na wniosek śródmiejskiej prokuratury
w minioną sobotę podejrzany został tymczasowo aresztowany na najbliższe 3
miesiące.
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