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INFORMACJA PRASOWA
Tymczasowy areszt wobec 36 latka, podejrzanego o czynną napaść z nożem na
interweniujących policjantów

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź – Śródmieście, tymczasowo
aresztowany został 36 latek, podejrzany o dokonanie z użyciem noża czynnej
napaści na dwóch interweniujących policjantów. Zarzuty czynnej napaści
usłyszeli także dwaj inni mężczyźni w wieku 56 i 59 lat.
Podejrzanym grożą kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10.
Do zdarzenia doszło w minioną sobotę - 31 maja 2014r., około godz. 17.00., w
Łodzi przy ul. Włókienniczej. W związku z otrzymanym zgłoszeniem, dotyczącym
bójki oraz biegającego z nożem mężczyzny, interwencję podjęli dwaj funkcjonariusze
KMP w Łodzi.
Po przyjeździe pod wskazany adres, zauważyli oni na ulicy mężczyznę
trzymającego nóż kuchenny o długości ostrza ok. 30 cm. Wylegitymowali się i
wezwali do odrzucenia ostrego przedmiotu. Mężczyzna nie wykonał polecenia, wbiegł
do pobliskiej bramy, a następnie do klatki schodowej, był pobudzony i wymachiwał
rękoma, używając przy tym słów wulgarnych. Przybrana pozycja wskazywała, że
przygotowuje się do zaatakowania nożem policjantów. Widząc to, jeden z nich
wytrącił mu pałką służbową z ręki nóż. Podczas próby zatrzymania, mężczyzna w
dalszym ciągu był agresywny, uderzał policjantów pięściami po rękach, barkach i
brzuchu, kopał ich po nogach. W tym czasie w pobliżu zebrała się grupa kilkunastu
„kibicujących” okolicznych mieszkańców i znajomych. Dwaj z nich, najbardziej
agresywni, którzy także stosowali przemoc wobec funkcjonariuszy i ich znieważali
zostali zatrzymani.
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Wszyscy trzej napastnicy byli nietrzeźwi. Poziom alkoholu w organizmie 36latka, po zatrzymaniu określony został na 1,7 promila. W przypadku dwóch
pozostałych wynosił odpowiednio – 2,4 i 1,5 promila.
Mężczyźni po zatrzymaniu doprowadzeni zostali do śródmiejskiej prokuratury,
gdzie usłyszeli zarzuty, czynnej napaści, stawiania oporu i znieważenia policjantów
podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych.
Dwaj podejrzani, którzy nie trafili do aresztu zobowiązani zostali w ramach
dozoru, do stawiennictwa trzy razy w tygodniu we właściwej jednostce policji.
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