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Legnica/ Po południu zarzuty dla mężczyzny podejrzanego
o postrzelenie kobiety
 
Zarzut usiłowania zabójstwa zamierza w środę popołudniu postawić prokuratura mężczyźnie,
który we wtorek w Legnicy postrzelił kobietę. Ranna przebywa w szpitalu; jej stan jest
krytyczny.
 
Do tragicznych w skutkach wydarzeń doszło we wtorek w Legnicy na osiedlu "Kopernik".
Prokurator Rejonowy w Legnicy Radosław Wrębiak powiedział w środę PAP, że ofiara i
napastnik znali się i wcześniej łączyła ich relacja uczuciowa. "Pracowali razem w jednym z
zakładów w Legnicy; relacja, która ich łączyła zakończyła się na przełomie kwietnia i maja,
mężczyzna nie chciał się z tym pogodzić" - mówił prokurator.
 
Według ustaleń śledztwa, mężczyzna czekał na kobietę pod blokiem, w którym mieszkała. W
klatce schodowej oddał do niej dwa strzały, w tym jeden w głowę. Broń, którą się posługiwał to
replika rewolweru z XIX w. "To broń czarnoprochowa, ze wstępnych ustaleń wynika, że nie
trzeba mieć na nią pozwolenia" - powiedział prokurator Wrębiak.
 
Mężczyzna po oddaniu strzałów zadzwonił na policję i poinformował, że zabił kobietę.
Następnie wsiadł do samochodu i odjechał. Policja ujęła go w lesie pomiędzy Chocianowem a
Bolesławcem. Prokurator powiedział, że w akcji uczestniczył policyjny negocjator, który skłonił
napastnika do poddania się.
 
Kobieta trafiła do szpitala, gdzie przeszła operację. Prokurator Wrębiak przekazał PAP, że jest
ona w stanie krytycznym.
 
Mężczyzna ma zostać doprowadzony do prokuratury około godziny 13. Usłyszy zarzut
usiłowania zabójstwa. Za ten czyn grozi nawet dożywocie. (PAP)
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Materiały redakcyjne, fotografie, grafy i pliki wideo pochodzące z serwisów informacyjnych PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie i
chronione sa przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w
szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystanie dozwolone jest jedynie po zawarciu umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b)
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.


