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Wielkopolskie/ Trzy osoby zatrzymane po manifestacji
przed konińską policją
 
Trzy osoby zostały zatrzymane po przerwanym w niedzielę wieczorem przez funkcjonariuszy
zgromadzeniu przed siedzibą policji w Koninie (Wielkopolskie). W zdarzeniu ucierpiało dwóch
policjantów.
 
Kilkudziesięciominutowe zgromadzenie miało związek ze śmiercią 21-latka postrzelonego w
czwartek przez policjanta. Około godz. 18 siłą przerwała je policja. Wcześniej zgromadzeni
wznosili wulgarne okrzyki, krzyczeli: mordercy.
 
Jak poinformował w niedzielę oficer prasowy konińskiej policji podkom. Marcin Jankowski
funkcjonariusze podjęli interwencję, ponieważ doszło do aktów znieważenia policjanta,
naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy. "To było kopanie w tarcze, rzucanie
butelkami, kamieniami, niebezpiecznymi przedmiotami" – powiedział.
 
Policja nie informuje na razie, jakie zarzuty mają usłyszeć zatrzymani. Podkom. Jankowski
podał, że osoby te na razie są legitymowane i przesłuchiwane.
 
Rzecznik podał, że w działaniach ucierpiało dwóch funkcjonariuszy policji; zapewnił, że ich
życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. "Oni dostali tymi butelkami czy kamieniami" – wyjaśnił.
 
Przed interwencją funkcjonariuszy policja kilkakrotnie wezwała zgormadzonych do rozejścia
grożąc użyciem siły.
 
W czwartek na jednym z osiedli w Koninie, podczas próby wylegitymowania przez policję 21-
latka i dwóch 15-latków najstarszy mężczyzna zaczął uciekać. Według informacji policji 21-
latek nie reagował na wezwania do zatrzymania. Goniący go funkcjonariusz użył broni, policja
utrzymuje, że był do tego zmuszony; postrzelony 21-latek zmarł. Przy ciele mężczyzny
znaleziono w czwartek nożyczki i woreczek foliowy z białym proszkiem.
 
Postępowanie w tej sprawie od piątku prowadzi Prokuratura Okręgowa w Koninie. (PAP)
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