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                  Oskarżony o usiłowanie zabójstwa pracownika MPK 

  

 

 Prokuratura Rejonowa Łódź – Górna oskarżyła 24 – letniego Adriana O o 

przestępstwo usiłowania zabójstwa, mężczyzny, zatrudnionego w MPK  

 W skierowanym do Sądu Okręgowego w Łodzi akcie oskarżenia 

sformułowano nadto zarzuty, dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej 

funkcjonariusza Aresztu Śledczego w Łodzi i policjantów oraz znieważenia tych 

ostatnich. 

 Do usiłowanie zabójstwa doszło w dniu 14 stycznia 2011r. około godz. 

22.00. w autobusie nocnej linii N6. Jego kierowca rozpoczął zmianę o godz.21.50., 

wyjeżdzając z zajezdni przy ul. Limanowskiego. W autobusie był w tym czasie 

również inny pracownik MPK, który właśnie zakończył pracę i zamierzał udać się do 

domu. Przed zajezdnią stał mężczyzna, którego kierowca wpuścił do samochodu – 

jak później ustalono był to Adrian O. Nikogo innego w tym czasie w pojeździe nie 

było. Kiedy dojechali do skrzyżowania Al. Jana Pawła II i ul. Wróblewskiego, 

Adrian O. niespodziewanie podszedł do siedzącego w pobliżu kierowcy pracownika 

MPK, bez powodu zadając mu tasakiem cztery ciosy w głowę, a następnie w bark. 

Ponieważ pokrzywdzony zasłaniał głowę dłońmi, zadawane uderzenia doprowadziły 

do amputacji jednego z jego palców. Mimo interwencji  kierowcy, napastnikowi 

udało się zbiec.  

 Do ustalenia jego tożsamości i zatrzymania przyczyniła się publikacja w 

mediach portretu pamięciowego i pomoc społeczeństwa. 

 W dniu 20 stycznia 2011r. w czasie gdy jechał jechał tramwajem linii 14, 

został bowiem rozpoznany przez jednego z pasażerów, który niezwłocznie 

powiadomił Policję. 

 Po zatrzymaniu, został rozpoznany przez pokrzywdzonego. 

Przeprowadzone następnie, na zlecenie prokuratury, badania biologiczne, 

doprowadziły do ujawnienia na odzieży Adriana O. śladów krwi o DNA 

zawierającym cechy zgodne z profilem pokrzywdzonego. Jak ponadto ustalono, w 

dniu 14 stycznia 2011r., około godz. 14.50. oskarżony był legitymowany przez 

funkcjonariuszy Policji. Miał wówczas przy sobie, ukryty pod kurtką, metalowy 

tasak. 

 Do kolejnego zdarzenia z udziałem Adriana O., doszło już w czasie, gdy 



 

 

został aresztowany. W dniu 26 stycznia 2011r.  na terenie Aresztu Śledczego w 

Łodzi, w pobliżu pomieszczeń magazynu depozytowego, zaatakował funkcjonariusza 

służby więziennej, uderzając go pięścią w klatkę piersiową.  

 To jednak nie koniec jego agresywnych zachowań. Również po 

aresztowaniu, spowodował obrażenia ciała u współosadzonego, pozbawionego 

wolności w związku z zarzutami zabójstwa - w tym zakresie materiały dowodowe 

wyłączono do odrębnego postępowania. 

 Kolejne zarzuty sformułowane w stosunku do Adriana O. dotyczą okresu 

wcześniejszego tj. łączą się ze zdarzeniem z dnia 21 listopada 2010r. 

 Jak wynika z ustaleń, w tym dniu, około godz.7.20. miała miejsce 

interwencja dwóch funkcjonariuszy policji, w związku ze zgłoszeniem dotyczącym 

zanieczyszczania tramwaju, przez jednego z pasażerów. Okazało się, że jest nim 

Adrian O. W przebiegu tej interwencji stosował on wobec policjantów przemoc, 

uderzając ich w głowę i klatkę piersiową, a także używał w stosunku do nich słów 

uznanych powszechnie za obelżywe. 

 W śledztwie podejrzany poddany został badaniom sądowo– 

psychiatrycznym. Biegli nie stwierdzili podstaw do kwestionowania jego 

poczytalności. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.  
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