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Wniosek o tymczasowe aresztowania  57 - latka podejrzanego o czynną napaść  

na policjantów 

   

Prokuratura Rejonowa w Zgierzu zarzuciła 57 – letniemu mieszkańcowi 

tego miasta, czynną napaść na policjantów, naruszenie ich nietykalności, 

kierowanie wobec nich gróźb i ich znieważenie.  Zaatakował on interweniujących 

funkcjonariuszy osadzonym na kiju nożem myśliwskim oraz  oddając strzał z 

wiatrówki.  Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 

10. Prokurator wystąpił o jego tymczasowe aresztowanie. 

Do zdarzenia doszło w nocy soboty na niedzielę tj.z 13 na 14 września 2014r. w 

Zgierzu. 

Policjanci KPP w Zgierzu pojęli interwencję, w związku ze zgłoszeniem 

dotyczącym domowej przemocy. Około godz. 3.00 udali się do domu 

jednorodzinnego, pod adres wynikający ze zgłoszenia. Za ogrodzeniem zastali 

agresywnego domownika, który używając słów obelżywych i grożąc pozbawieniem 

życia oddał w kierunku policjantów strzał z wiatrówki. Ponieważ sytuacja stawała się 

niebezpieczna, policjanci poprosili o wsparcie. Natomiast napastnik, cały czas grożąc 

pozbawieniem życia udał się do garażu. Był przy tym silnie pobudzony, a wznoszone 

okrzyki wskazywały, że poszukuje noża. Dlatego też policjanci zdecydowali się na 

wejścia na teren posesji. Udali się z mężczyzną.  Zastali go w garażu.  Na ich widok 

chwycił stojący w rogu przedmiot przypominający włócznię tj. długi kij na którego 

końcu był osadzony duży nóż myśliwski i skierował w ich stronę. Funkcjonariuszowi, 

w którego wycelowane było ostrze udało się uniknąć ugodzenia. Napastnik był w 
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dalszym ciągu agresywny. Kopał policjantów i usiłował ich uderzać pięściami. Udało 

się go obezwładnić. Następnie został zatrzymany. Dzisiaj w prokuraturze zgierskiej 

usłyszał zarzuty. Nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw.  Po 

przesłuchaniu prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o jego tymczasowe 

aresztowanie.       
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