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INFORMACJA PRASOWA
27 – latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa w związku z rozbojem
Prokuratura Rejonowa Łódź – Widzew przedstawiła 27 – letniemu
mieszkańcowi powiatu pabianickiego zarzut usiłowania zabójstwa w związku
z rozbojem na szkodę 54 – letniego taksówkarza. Mężczyźnie grozi kara
pozbawienia wolności w wymiarze nie mniejszym niż lat 12 z dożywociem
włącznie.
Do zdarzenia doszło w dniu 19 kwietnia 2016 roku, przed godziną 5:00, przy
ulicy Wojaka w Łodzi, Jak wynika z dokonanych ustaleń,

kierowca taksówki

otrzymał zlecenie, aby udać się na Dworzec Łódź – Widzew, gdzie miał oczekiwać na
niego klient. Mężczyzna odebrał 27 – latka ze wskazanego miejsca. Następnie, wraz
z pasażerem udał się do jednej z miejscowości powiatu pabianickiego, gdzie 27 – latek
poprosił o zatrzymanie pojazdu pod wskazaną posesją. Udał się na jej teren, a po
chwili wrócił i poprosił o zawiezienie na ulicę Bartoka. Gdy byli na miejscu,
podejrzany udał się do bankomantu i ponownie powrócił do pojazdu. Taksówkarz miał
wykonać kolejny kurs, tym razem na ulicę Wujaka. Po chwili podejrzany poprosił
o zatrzymanie samochodu. Szybko przesiadł się na miejsce po stronie kierowcy,
chwycił taksówkarza od tyłu za klatkę piersiową, a następnie wymierzył mu cios
nożyczkami w szyję. Usiłował głęboko wbić ostrze. 54 – latek próbował wyrwać się
napastnikowi, chwycił narzędzie, w wyniku czego pokaleczył sobie dłonie. Po chwili
udało mu się uciec z pojazdu.
W tym czasie 27 – latek zabrał jego telefon komórkowy oraz słuchawkę
bluetooth i zbiegł. Taksówkarz zatrzymał przypadkowego kierowcę, zawiadomił
policję oraz pogotowie. Przybyli na miejsce ratownicy udzielili pokrzywdzonemu
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pomocy. Jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo, jednak zadany cios był
niebezpieczny. Nożyczki trafiły zaledwie 2 mm od żyły szyjnej.
Funkcjonariusze policji ustalili rysopis sprawcy. Dokonali oględzin miejsca
zdarzenia i zabezpieczyli ślady. Podczas penetracji terenu, otrzymali informację że
przy ulicy Przybyszewskiego znajduje się leżący na chodniku mężczyzna
odpowiadającemu rysopisowi sprawcy napadu na taksówkarza. Policjanci wraz
z pokrzywdzonym udali się we wskazane miejsce. Taksówkarz rozpoznał swojego
napastnika. Okazało się, że jest nim 27 – letni mieszkaniec powiatu pabianickiego.
Mężczyzna został zatrzymany. W jego plecaku zabezpieczono nożyczki, którymi
prawdopodobnie ugodził 54 – latka.
Podczas

przesłuchania,

mężczyzna

stwierdził

że

nic

nie

pamięta.

Najprawdopodobniej jutro prokurator wystąpi z wnioskiem o jego tymczasowe
aresztowanie. Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze nie
mniejszym niż lat 12 z dożywociem włącznie.
Z posiadanych informacji wynika, że mężczyzna od dłuższego czasu zażywał
dopalacze. Pod ich wpływem był także prawdopodobnie w ciągu ostatnich kilku dni.
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