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30 – latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa mężczyzny 

   

Prokuratura Rejonowa w Skierniewicach przedstawiła 30 – letniemu 

mieszkańcowi Żyrardowa zarzut usiłowania zabójstwa. Podejrzanemu grozi kara 

nawet dożywotniego pozbawienia wolności.  

Do zdarzenia doszło w dniu 22 marca br., około godziny 22:00 na jednym  

z parkingów w Skierniewicach. Jak wynika z dokonanych ustaleń, tego dnia 

podejrzany wraz ze swoją dziewczyną przyjechał do Skierniewic. Najpierw wspólnie 

spożywali alkohol, a następnie udali się do pobliskiej pizzerii. W drodze do lokalu 

doszło między nimi do kłótni, w trakcie której 30 - latek zaczął szarpać, wyzywać i bić 

kobietę. Ta wołała o pomoc. Jej krzyki usłyszał przechodzący nieopodal młody 

mężczyzna. Próbował odciągnąć agresywnego partnera dziewczyny, jednak ten go 

zaatakował. Kobieta powiedziała do przechodnia, aby zostawił jej partnera, gdyż ten 

ma nóż. Chłopak oddalił się i wezwał patrol policji. 30 – latek ponownie zaczął 

szarpać, popychać i ciągnąć dziewczynę za włosy. Świadkiem powyższego 

zachowania był kierujący fiatem mężczyzna. Zatrzymał swój samochód i pobiegł 

ratować bitą na chodniku kobietę. Pomiędzy mężczyznami doszło do szarpaniny  

i  wymiany ciosów, w trakcie której podejrzany wyciągnął z rękawa nóż po czym wbił 

go w klatkę piersiową mężczyzny między przestrzeń żebrową, w okolice serca 

pokrzywdzonego. W wyniku zdarzenia, doznał on rany kłuto – ciętej przedniej 

powierzchni klatki piersiowej.  
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30 – latek został zatrzymany. Podczas przesłuchania przez prokuratora 

wyjaśnił, że chciał jedynie uderzyć pokrzywdzonego prawą ręką, a nóż „sam się 

wyślizgnął”. Mężczyzna był już wcześniej karany. Grozi mu kara nawet dożywotniego 

pozbawienia wolności.  
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