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INFORMACJA PRASOWA
39-latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa i groźby karalne
Prokuratura Rejonowa w Zgierzu przedstawiła 39-letniemu mieszkańcowi
Głowna zarzuty dot. usiłowania zabójstwa 29-latka, kierowanie wobec niego
gróźb pozbawienia życia oraz stosowanie czynnego oporu co do interweniujących
funkcjonariuszy policji. Najpoważniejszy z zarzutów dotyczy wydarzeń jakie
rozegrały się w minioną niedzielę po godzinie 18 na terenie miejskiego kąpieliska
w Głownie. Podejrzanemu grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.
Jak wynika z dokonanych ustaleń, podejrzany już wcześniej widywany był
na terenie kąpieliska z nożem. W dniu zdarzenia sytuacja ta powtórzyła się. Obecne
na plaży osoby zauważyły przy tym dziwne zachowanie 39-latka, który korzystał
z kąpieli i tańczył. Około 18.30 pomiędzy nim, a trzema innymi osobami doszło
do utarczek słownych. Oskarżony na pewien czas usiadł pod drzewem po czym
trzymając w ręku nóż dobiegł do jednego z mężczyzn tj. znajomego sobie 29-latka
i kilka razy ugodził go nożem w głowę i plecy. Zaraz później zbiegł do miejsca
zamieszkania. Wezwano pogotowie i policję. Pokrzywdzony z kilkoma ranami głowy
i pleców trafił do jednego z łódzkich szpitali. Policjanci udali się pod drzwi
mieszkania 39-latka – świadkowie wskazali bowiem tożsamość sprawcy i miejsce jego
zamieszkania. 39-latek odmawiał wpuszczenia policjantów, uchylił drzwi i wystawił
przez nie butlę gazową, po czym odkręcił zawór grożąc wysadzeniem bloku. Kilku
mieszkańców ewakuowano. Kiedy mężczyzna wyszedł na balkon, policjanci zdołali
go obezwładnić i zatrzymać. Jak ustalono, znał on już wcześniej pokrzywdzonego.
Byli skonfliktowani, gdyż wcześniejsza dziewczyna podejrzanego rzekomo zostawiła
go dla 29-latka. Było to tłem kierowanych od kwietnia br. gróźb pozbawienia życia.
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W chwili zatrzymania stężenie alkoholu w organizmie napastnika wynosiło około
0,4 promila. Trwają badania mające na celu stwierdzenie czy nie pozostawał
pod wpływem innych środków odurzających. W śledztwie prokurator podejmie
działania zmierzające do ustalenia, czy zachowanie 39-latka nie stwarzało zagrożenia
powszechnego,

tym

samym

nie

wykluczone

jest

poszerzenie

zarzutów.

Po przesłuchaniu prokurator podejmie decyzje co do środków zapobiegawczych
i ewentualnego wniosku o areszt.
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