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Konin/ Policja nie odnosi się do informacji ws.
ewentualnego ataku na policjanta
 
Policja nie odnosi się na razie do informacji na temat przebiegu zdarzenia w Koninie, które
zakończyło się śmiertelnym postrzeleniem przez policjanta 21-letniego mieszkańca tego
miasta. Przy ciele mężczyzny znaleziono nożyczki, ale wciąż nie wiadomo, czy 21-latek groził
nimi funkcjonariuszowi.
 
Zdarzenie miało miejsce w czwartek ok. godz. 10. Na jednym z osiedli policjanci chcieli
wylegitymować trójkę młodych mężczyzn: 21-latka i dwóch 15-latków.
 
Rzecznik prasowy policji w Koninie podkom. Marcin Jankowski powiedział PAP, że gdy 21-latek
zaczął uciekać, jeden z policjantów rozpoczął pościg. "Mężczyzna pomimo okrzyków: +stój
policja+ nie reagował i uciekał dalej. Doszło niestety do sytuacji, że policjant musiał użyć broni"
– podał Jankowski.
 
21-latek zmarł mimo reanimacji. Przy mężczyźnie policjanci znaleźli nożyczki i woreczek
foliowy z białym proszkiem.
 
Pytany przez PAP, czy 21-latek zaatakował goniącego go policjanta nożyczkami, bądź groził mu
nimi, podkom. Marcin Jankowski powiedział, że sprawa ta będzie wyjaśniana. "Na razie nie
potwierdzamy i nie dementujemy takiej informacji" – podał.
 
Rzecznik dodał, że funkcjonariusze w chwili zdarzenia patrolowali osiedle i "z własnej
inicjatywy" podjęli próbę wylegitymowania trzech osób.
 
Rzecznik prasowy KGP insp. Mariusz Ciarka powiedział PAP w czwartek, że na miejscu
zdarzenia zabezpieczono "duże nożyczki, które traktujemy jako niebezpieczne narzędzie".
 
W czwartek po południu szerszych informacji na temat zdarzenia udzielić ma konińska
prokuratura okręgowa, która bada sprawę śmierci mieszkańca Konina. (PAP)
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