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INFORMACJA PRASOWA

Oskarżeni o zabójstwo i usiłowanie pobicia rowerzysty
Prokuratura Rejonowa w Pabianicach skierowała do Sądu Okręgowego w
Łodzi, akt oskarżenia przeciwko 25 - latkowi, oskarżając go o dokonanie z
zamiarem ewentualnym, zabójstwa 31 – letniego rowerzysty. Dwaj młodzi
mężczyźni w wieku 20 i 28 lat oskarżeni zostali natomiast o usiłowanie pobicia 31
– latka. Przyjęto, że ich występek miał charakter chuligański. Pierwszemu
z mężczyzn grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności, natomiast
dwóm pozostałym kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 3.
Do zdarzenia doszło w dniu 10 grudnia 2014r., przed godziną 14 i było ono
efektem sytuacji konfliktowej, do jakiej doszło kilka minut wcześniej pomiędzy
rowerzystą
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Jak wynika z dokonanych ustaleń, kierowca zawracał w niedozwolonym miejscu,
co spotkało się z reakcją rowerzysty. Następnie do samochodu wsiedli oczekujący
w pobliżu na jego przyjazd dwaj pozostali oskarżeni. Konflikt zaczął przybierać
na sile. Pomiędzy młodymi mężczyznami doszło do wymiany zdań. Z relacji
przesłuchanych świadków wynika, że znajdujący się w samochodzie mężczyźni gonili
rowerzystę, wznosząc okrzyki : „jeszcze się z tobą policzymy, jeszcze cię
dopadniemy”. Na światłach, 31 – latek skręcił w jedną z najbardziej ruchliwych ulic w
Pabianicach. Samochód jechał za nim, a następnie go wyprzedził i zatrzymał się.
Wówczas wybiegli z niego dwaj mężczyźni - 28 - latek, który ustawił się jako
pierwszy od strony nadjeżdżającego rowerzysty i 25 – latek. Kiedy rowerzysta zbliżył
się do nich, pierwszy z napastników próbował do złapać - co jednak nie powiodło się.
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Następnie dobiegł do niego 25 – latek, który uderzył go w głowę. Siła uderzenia była
tak duża, że pokrzywdzony stracił panowanie nad rowerem i w konsekwencji głową
uderzył w nadjeżdżający z przeciwnej strony autobus, doprowadzając do stłuczenia
bocznej szyby. Następnie upadł na jezdnię. Kierowca autobusu zatrzymał pojazd –
niestety było zbyt późno by uratować 31 – latka. W wyniku doznanych, bardzo
rozległych urazów głowy poniósł on śmierć na miejscu. Jak stwierdził biegły
z zakresu medycyny sądowej, obrażenia pokrzywdzonego skutkujące śmiercią
powstały na skutek uderzenia w szybę, a w szczególności w jej obramowanie,
a następnie uderzenia o jezdnię. Z kolei biegły do spraw ruchu drogowego uznał, że
kierowca autobusu stosował się do obowiązujących przepisów i zasad ruchu
drogowego i nie miał możliwości podjęcia działań, które mogłyby zapobiec zdarzeniu.
Wszyscy oskarżeni zbiegli z miejsca tragedii. Jako pierwszy, następnego dnia
zgłosił się na policję 20 –letni kierowca. Dopiero 13 grudnia 2014r. zgłosili się
natomiast, ukrywający się do tego czasu, pozostali dwaj oskarżeni. Wszyscy,
na wniosek prokuratury pabianickiej, zostali tymczasowo aresztowani. W końcowym
stadium śledztwa, co do 20 i 28 - latków areszt zastąpiono dozorem policji i zakazem
opuszczania kraju. Mężczyźni nie przyznawali się do zarzutów. Dwaj z nich byli
wcześniej karani.
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