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INFORMACJA PRASOWA

Trzej mężczyźni podejrzani w związku z zatrzymywaniem ruchu pociągów
Trzej mężczyźni w wieku 25, 40 i 41 lat, usłyszeli zarzuty, dotyczące
uporczywego używania bez pozwolenia urządzenia radiowego nadawczo –
odbiorczego i zmiany danych informatycznych o szczególnym znaczeniu dla
bezpieczeństwa w komunikacji. 41 – latek pozostaje pod zarzutem popełnienia
jednego tego typu przestępstwa, natomiast pozostali mężczyźni podejrzani są
o dokonanie w okresie 6 wrzesień 2015 – 28 styczeń 2016, ośmiu czynów. Zarzuty
łączą się z odnotowanymi w tym okresie zatrzymaniami pociągów relacji Łódź –
Warszawa.
Jak wynika z dokonanych ustaleń, w październiku ubiegłego roku policja
powiadomiona została przez Zakład Linii Kolejowych w Łodzi o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa polegającego na nielegalnym używaniu sygnału radio – stop.
Przekazane w doniesieniu informacje wskazywały na to, że 6 września 2015 roku
doszło do kilkukrotnego zatrzymania pociągów na trasie Łódź – Warszawa. Następnie,
sytuacje te powtarzały się 14 i 25 września. Służby Kolejowe nie wysyłały przed
zatrzymaniem pociągów żadnego sygnału radio – stop, dlatego też wszystko
wskazywało na to, że używane są nielegalnie. Jak następnie ustalono, podobne
sytuacje zdarzały się także w listopadzie, grudniu, a po raz ostatni 28 stycznia b.r.
Tego właśnie dnia, w związku ze zgłoszeniem, funkcjonariusze KMP
w Skierniewicach podejmowali interwencję w jednym z mieszkań na terenie tego
miasta. Wzywającym był mężczyzna, który obawiał się o swoje życie i przez kolegów
zamknięty został w jednym z pokoi. Podczas interwencji policjanci ustali, że
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znajdujący się w lokalu, wynajmowanym przez 40 – latka, trzej mężczyźni wspólnie
spożywali alkohol. Doszło do konfliktu, który doprowadził do zamknięcia
najmłodszego z nich w oddzielnym pokoju. Podczas interwencji uwagę policjantów
zwróciły

znajdujące

się

w

mieszkaniu:

radiotelefon,

duża

ilość

sprzętu

elektronicznego, w tym kilku przenośnych stacji, a także zamontowana antena.
Policjanci szybko połączyli fakt ujawnienia tych przedmiotów z zatrzymywaniem
w ostatnim okresie pociągów.
Wszyscy trzej mężczyźni zostali zatrzymani, a następnie usłyszeli zarzuty. 40
i 25 – latek przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów. Nie przyznał się
natomiast najstarszy z mężczyzn. Wszystko wskazuje na to, że sygnały „start – stop”
od września 2015 roku były kilkukrotnie nadawane z mieszkania, wynajmowanego
przez 40 – latka, w Skierniewicach, w którym często odwiedzał go 25 – latek.
Prawdopodobnie w dniu 28 stycznia w popełnieniu przestępstwa uczestniczył także 41
– letni mężczyzna. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat
8. Prokurator zastosował w stosunku do nich policyjne dozory.
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