
 
 
 

Łódź ,  dn ia  1 wrześn ia  201 4  r .  

 

 

R Z E C Z P O S P O L I T A  P O L S K A  

PROKURATURA OKRĘGOWA W ŁODZI  

RZE CZNIK P RA SO WY   

ul. Kilińskiego 152 

90-322 Łódź 

tel.: (42) 67-68-771, fax.: (42) 67-68-607 

e-mail : rzecznik@lodz.po.gov.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 

 

 

Wniosek o tymczasowe aresztowanie 42 – latka, podejrzanego o czynną 

napaść z nożem na interweniujących policjantów.    

   

Prokuratura Rejonowa Łódź –Widzew skierowała wniosek o tymczasowe 

aresztowanie 42 - letniego mieszkańca jednej z podłódzkich miejscowości. 

Mężczyzna usłyszał zarzuty, dotyczące czynnej napaści na funkcjonariuszy 

policji. Grozi mu kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10. Podczas 

interwencji z policyjnej broni padły strzały.  

Do zdarzenia doszło w nocy z 30/31 sierpnia 2014r. Około 23.30 w związku z 

otrzymanym zgłoszeniem, dwaj policjanci podjęli interwencję w miejscowości 

Wiączyń Dolny. Zawiadomienie dotyczyło awantury rodzinnej. 

Po przybyciu na miejsce, funkcjonariusze początkowo rozmawiali na zewnątrz 

budynku ze zgłaszającą kobietą. Niebawem podszedł do nich jej mąż. Trzymał na ręku 

4 – letnią córkę. Czuć było do niego woń alkoholu. Na prośbę zgłaszającej przekazał 

jej córkę. Wszyscy weszli do budynku. Wewnątrz policjanci przystąpili do spisywania 

danych personalnych. Mężczyzna cały czas zarzucał kobiecie, że niepotrzebnie 

wezwała policję. Jego agresja się nasilała. Ubliżał żonie i policjantom. W pewnym 

momencie wbiegł do aneksu kuchennego i chwycił leżący na blacie nóż. Kiedy 

funkcjonariusze poprosili, by go odłożył, zaczął wbijać ostrze noża w blat i rzucać 

znajdującymi się na bufecie przedmiotami. Jeden z policjantów użył wobec napastnika 

gazu obezwładniającego. To jednak nie poskutkowało. 42 – latek, trzymając w ręku 

nóż, zaczął kierować się w stronę policjanta. Drugi z funkcjonariuszy wyciągnął broń 

służbową i wydał okrzyk ostrzegawczy. Wówczas napastnik z nożem zaczął zmierzać 
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w jego kierunku. Groził mu pozbawieniem życia. Aby zapobiec agresji, policjant 

oddał strzał w ścianę. Kobieta z dzieckiem wybiegła na zewnątrz. Mąż pobiegł za nią, 

grożąc, że ją zabije. Policjant, który oddał strzał rzucił się w pościg. Kiedy był w 

odległości kilku metrów od 42 – latka, ten odwrócił się w jego stronę i zaczął biec w 

jego kierunku. Trzymając w ręku nóż, krzyczał, że zabije policjanta. Chcąc się bronić 

policjant oddał dwa strzały ze służbowej broni. Jeden z pocisków ranił napastnika w 

kość piszczelową. Mężczyzna upadł, upuszczając broń. W dalszym ciągu był 

agresywny. Funkcjonariusze,  zakładając mu kajdanki, obezwładnili go. Przewieziony 

został do szpitala w Brzezinach. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Prokurator 

przeprowadził oględziny miejsca zdarzenia.   

Stan zdrowia mężczyzny pozwolił dzisiaj na jego przesłuchanie w prokuraturze 

widzewskiej.   

Był już wcześniej karany, między innymi za naruszenie nietykalności cielesnej 

funkcjonariusza oraz za spowodowanie obrażeń ciała.   

Ze względu na grożącą surową karę i obawę matactwa, prokurator skierował do 

sądu wniosek o tymczasowe aresztowania podejrzanego.  

W odrębnym postępowaniu badana będzie zasadność i prawidłowość użycia 

przez policjantów służbowej broni. 
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