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INFORMACJA PRASOWA

28 – latek podejrzany w związku z obcinaniem kosmyków włosów
kobietom podróżującym tramwajem
W postępowaniu nadzorowanym przez prokuraturę śródmiejską, 28 –
latek usłyszał zarzuty, dotyczące naruszenia w lutym i w marcu br., nietykalności
cielesnej dwóch kobiet podróżujących tramwajem linii 12, poprzez obcięcie
kosmyka ich włosów. Mimo iż są to przestępstwa ścigane z oskarżenia
prywatnego, uwzględniając okoliczności zdarzeń, prokurator zdecydował
o objęciu tych czynów ściganiem z urzędu. Mężczyźnie grozi grzywna, kara
ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności w wymiarze do roku.
Prawdopodobnie, jest on sprawcą większej liczby tego typu przestępstw.
I KMP w Łodzi powiadomiony został przez dwie kobiety o zdarzeniach do
jakich doszło w dniu 20 lutego i 1 marca br. w tramwaju linii 12. Z ich relacji
wynikało, że nieznany wówczas mężczyzna obciął im kosmyk włosów. Prokurator
podjął decyzję o objęciu ściganiem tych czynów z urzędu. W następstwie działań
policyjnych doszło do ustalenia prawdopodobnego sprawcy. Bardzo pomocne
w ustaleniu jego tożsamości były zapisy kamer monitoringu, zamontowanego
w tramwaju.
Wczoraj odbyło się przesłuchanie 28 – letniego mężczyzny, który przyznał się
do przedstawionych zarzutów i złożył szczegółowe wyjaśnienia. Z jego relacji wynika,
że przebywa w Łodzi od czerwca ub. roku i przyjechał tu po to, aby podjąć
zatrudnienie. Twierdzi, że nie jest w stanie racjonalnie wytłumaczyć swojego
zachowania. Dopatruje się wpływu alkoholu. Podał także, że może ona w części
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wynikać z jego zainteresowań. Chciał bowiem zostać fryzjer, lecz nie udało mu się
zrealizować tych zamierzeń. Obcięte kobietom włosy przechowywał w kosmetyczce.
Posiadał też nożyczki i grzebień. Akcesoria te posiadał przy sobie, ukryte w zielonym
plecaku, w czasie gdy obcinał włosy kolejnym kobietom. Wskazał, że nie są to jedyne
przypadki, a od czasu przyjazdu do Łodzi w tramwaju linii 12 obciął kosmyki włosów
jeszcze prawdopodobnie 7 kobietom. Podał także, że wcześniej tego typu czynów
dopuścił się w Warszawie i Przemyślu. Te informacje będą weryfikowane. W miejscu
zamieszkania i pracy zabezpieczono kosmetyczkę z włosami, kilka par nożyczek
i grzebień. Prosimy kobiety, które mogły paść ofiarą tego typu przestępstw,
o zgłaszanie się do Prokuratury Rejonowej Łódź – Śródmieście, bądź do I Komisariatu
Policji w Łodzi

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej
w Łodzi
Krzysztof Kopania

