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Policjanci z wydziału kryminalnego w Bielsku-Białej zatrzymali młodego mężczyznę podejrzanego
o zabójstwo 61-letniego bielszczanina. Do tragedii doszło w minioną niedzielę. Na wniosek
śledczych, bielski sąd tymczasowo aresztował sprawcę. Na 3 miesiące do aresztu traﬁł również
24-letni mieszkaniec Torunia zatrzymany przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu
pod zarzutem usiłowania zabójstwa 48-letniego kompana podczas imprezy zakrapianej alkoholem.
W tej sprawie zarzut usłyszała jeszcze 43-letnia kobieta, która była świadkiem tego zdarzenia i
nie udzieliła pomocy mężczyźnie. Za zabójstwo i usiłowanie zabójstwa grozi kara dożywotniego
pozbawienia wolności.
Zwłoki mężczyzny odnaleziono na jednym z placów zabaw przy bielskiej ul. Lipnickiej. Śledczy i policyjni technicy
kryminalistyki wraz z prokuratorem przeprowadzili szczegółowe oględziny. Skrupulatnie zabezpieczyli ślady i dowody.
Prokurator zarządził przeprowadzenie sekcji zwłok zmarłego mężczyzny. Wstępne badania wykazały, że poniósł on
śmierć w wyniku pobicia.
Prowadzone czynności doprowadziły do ustalenia, że związek z zabójstwem może mieć 24-letni bielszczanin.
Podejrzewany został zatrzymany przez policjantów z wydziału kryminalnego. Śledczy ustalili, że pomiędzy mężczyznami
doszło do kłótni, w czasie której napastnik zaatakował 61-latka. Pobił go po całym ciele, co w konsekwencji
doprowadziło do śmierci bielszczanina.
Zatrzymany mężczyzna usłyszał już zarzuty i został doprowadzony do prokuratury oraz sądu. Bielski sąd na wniosek
śledczych podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu. Za zabójstwo grozi mu kara dożywotniego pozbawienia
wolności.
***
W minioną sobotę, 01.07.br., około 2:00 w nocy, dyżurny policji otrzymał informację od dyżurnego pogotowia
ratunkowego o zdarzeniu do jakiego doszło kilka godzin wcześniej w jednym z mieszkań na Bydgoskim Przedmieściu.
Pogotowie zostało wezwane do nieprzytomnego, rannego w skroń mężczyzny. Dyżurny policji natychmiast skierował do
mieszkania śledczych z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Jak się okazało, podczas spotkania zakrapianego alkoholem
doszło do nieporozumienia pomiędzy dwoma biesiadnikami. Podczas tej konfrontacji młodszy z nich wziął nóż i zadał
drugiemu cios w skroń. Pokrzywdzony 48-latek w bardzo poważnym stanie traﬁł do jednego z toruńskich szpitali. Do
wyjaśnienia sprawy został zatrzymany 24-letni mieszkaniec Torunia. Mężczyzna był pijany, miał ponad 2,5 promila

alkoholu w organizmie.
Nadzorujący sprawę prokurator zakwaliﬁkował to zdarzenia jako usiłowanie zabójstwa i takiej też treści zarzuty usłyszał
zatrzymany 24-latek.
Dzisiaj, 03.07.br., policjanci doprowadzili go do Sądu Rejonowego w Toruniu, gdzie zapadła decyzja, że najbliższe trzy
miesiące podejrzany spędzi w areszcie. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu kara dożywotniego więzienia.
W tej sprawie usłyszała jeszcze zarzut 43-letnia kobieta, która była świadkiem tego zdarzenia i nie udzieliła pomocy
mężczyźnie. W jej przypadku prokurator zastosował dozór. Będzie musiała stawiać się trzy razy w tygodniu w
najbliższej jednostce policji. Obowiązuje ją również zakaz opuszczania kraju.
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