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INFORMACJA PRASOWA

Młody mężczyzna, podejrzany o usiłowanie zabójstwa, poszukiwany listem
gończym, trafił do aresztu
22-latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa, od stycznia br. poszukiwany
listem gończym, zgłosił się do prokuratury. Następnie został osadzony w areszcie.
Dziś sąd zdecydował o jego dalszym aresztowaniu, do dnia 6 września 2013r.
Sergiusz J. jest podejrzany, w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę
Rejonową Łódź-Śródmieście, o usiłowanie zabójstwa 31-letniego mężczyzny oraz
spowodowanie obrażeń ciała towarzyszącej mu kobiety.
Do zdarzenia doszło w dniu 23 grudnia 2012 r. przy wejściu do jednego z
klubów przy ul. Moniuszki w Łodzi. Wcześniej tej samej nocy podejrzany bawił się z
grupą znajomych przy ul. Piotrkowskiej. Ze względu na agresywne zachowanie zostali
wyproszeni z lokalu. Poszli więc do kolejnego klubu, do którego jednak selekcjonerzy
nie chcieli ich wpuścić. Doszło do wymiany zdań.
W tym czasie z klubu wychodził 31-letni łodzianin, który wraz ze swoją
dziewczyną i dwojgiem znajomych świętował tam swoje urodziny. Wtrącił się do
utarczek, które miały miejsce przy wejściu do lokalu. W odpowiedzi podejrzany
pchnął go pięciokrotnie nożem w tułów i zranił w rękę jego dziewczynę.
Pokrzywdzony z bardzo ciężkimi obrażeniami ciała, w stanie krytycznym, trafił
do szpitala. Długo walczył o życie.
W oparciu o zebrane dowody prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu
Sergiuszowi J. zarzutu usiłowania zabójstwa i spowodowania obrażeń ciała u
towarzyszącej mu, młodej kobiety.
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Podejrzany zbiegł z miejsca zdarzenia, a następnie ukrywał się przed organami
ścigania. Dlatego też, na wniosek śródmiejskiej prokuratury sąd podjął decyzję o jego
aresztowaniu na 2 tygodnie. To pozwoliło na wdrożenie poszukiwań listem gończym.
W starania mające na celu ujęcie Sergiusza J. zaangażowały się liczne media.
W ubiegłym tygodniu poszukiwany zgłosił się do prokuratury. Po przesłuchaniu
został osadzony w areszcie. Dziś sąd podjął decyzję o jego dalszym aresztowaniu, na
okres do 6 września 2013r. Grozi mu dożywocie.
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