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INFORMACJA PRASOWA

29-latek oskarżony o groźby karalne wobec motorniczego MPK

Prokuratura Rejonowa Łódź-Śródmieście skierowała do Sądu Rejonowego
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, akt oskarżenia przeciwko 29-latkowi, oskarżając
go o kierowanie w dniu 17 marca 2015 r. w stosunku do motorniczego gróźb
pozbawienia życia. Występek jego miał charakter chuligański. Czyn zagrożony
jest karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności w wymiarze
do lat dwóch.
W dniu 17 marca 2015 r. ok. godz. 13 u zbiegu ulic Piotrkowskiej
i Radwańskiej doszło do kolizji drogowej – tramwaj linii 6 zderzył się z samochodem
osobowym marki Skoda, w którym znajdowała się kierująca nim kobieta
wraz z dzieckiem. Zaraz za tramwajem, który brał udział w zdarzeniu jechał tramwaj
linii 2. Gdy doszło do wstrzymania ruchu, motorniczy obu tramwajów zaczęli
rozmawiać ze sobą na temat tego co się stało. Oskarżony był świadkiem kolizji.
Podszedł bliżej, aby sprawdzić czy nic nie stało się kierującej Skodą, a następnie
zwrócił się z pretensjami do motorniczych, zarzucając im celowe uderzanie
w samochody. Pomiędzy 29-latkiem a kierującym tramwajem linii 6 doszło
do wymiany zdań, podczas której oskarżony wyciągnął z torby broń i przystawił ją
do głowy rozmówcy, grożąc mu pozbawieniem życia. Następnie oddalił się ulicą
Piotrkowską w kierunku Placu Niepodległości. W wyniku badań stwierdzono, że broń
którą posługiwał się oskarżony to tzw. „wiatrówka”, na której posiadanie nie jest
konieczne zezwolenie.
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Przesłuchany w charakterze podejrzanego 29-latek przyznał się do zarzutów
i stwierdził, że bardzo żałuje swojego postępowania. Działał publicznie i bez powodu,
dlatego też prokurator przyjął, że jego występek miał charakter chuligański.
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