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SPRAWCA ZABÓJSTWA WPADŁ W RĘCE POLICJI
Data publikacji 18.06.2009

W kilkanaście godzin od zdarzenia pilscy kryminalni zatrzymali sprawcę zabójstwa 58-letniej
mieszkanki Piły. Mężczyzna przyznał się do zbrodni. Teraz za popełnione przestępstwo grozi mu
kara dożywotniego pozbawienia wolności.
W miniony wtorek około 20:00 do dyżurnego pilskiej komendy zadzwonił zaniepokojony mąż 58-letniej mieszkanki Piły z
informacją, że kilka godzin wcześniej jego żona wyszła na spacer do lasu w okolicy Dolaszewa. Niestety kobieta nie
wróciła do domu ani nie skontaktowała się z najbliższą rodziną. Zaniepokojony jej losem mężczyzna postanowił o tym
fakcie powiadomić Policję.
W rejon, w którym doszło do zaginięcia kobiety, natychmiast skierowane zostały wszystkie patrole policyjne, które w
tym dniu pełniły służbę na terenie Piły. W poszukiwaniach udział wzięli również słuchacze szkoły Policji w Pile oraz
mieszkańcy okolicznych domów. Niestety mimo zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań do godziny 3.00 nad ranem
nie udało się odnaleźć zaginionej kobiety.
Kiedy na drugi dzień funkcjonariusze przygotowywali się do wznowienia działań, do pilskiej komendy dotarła informacja
o odnalezieniu w rejonie prowadzonych poszukiwań ludzkich zwłok. Tragicznego odkrycia w lesie dokonał członek
rodziny zaginionej kobiety. Natychmiast we wskazane miejsce wysłana została specjalna grupa dochodzeniowo-śledcza.
Po wstępnych oględzinach okazało się, że jest to ciało zaginionej poprzedniego dnia 58-letniej mieszkanki Piły. Było też
pewne, że kobieta została zamordowana.
Pilscy kryminalni natychmiast przystąpili do zbierania dowodów tej zbrodni. Wnikliwa analiza posiadanych materiałów
pozwoliła na wytypowanie kręgu osób, które mogły dokonać tego makabrycznego czynu. Po kilku godzinach żmudnej
pracy dochodzeniowej prowadzący sprawę śledczy byli już pewni, kto jest zabójcą.
Tego samego dnia popołudniu kryminalni weszli do jednego z domów na terenie gminy Szydłowo, w którym miał
przebywać sprawca tej zbrodni. Kiedy funkcjonariusze zaczęli sprawdzać pomieszczenia mieszkalne okazało się, że
poszukiwany mężczyzna w obawie przed zatrzymaniem schował się w szaﬁe. Zupełnie zaskoczony, po krótkiej chwili
był już w rękach mundurowych.
Podczas przesłuchania w Prokuraturze Rejonowej w Pile mężczyzna przyznał się do popełnionego morderstwa. W
szczegółach opowiedział śledczym przebieg całego zdarzenia. Niestety na najważniejsze pytanie dlaczego popełnił tak
makabryczny czyn sprawca nie był w stanie udzielić racjonalnej odpowiedzi.
Zatrzymany to 28-letni mieszkaniec gminy Szydłowo, w przeszłości karany za próbę gwałtu. Teraz za popełnioną
zbrodnię grozi mu kara dożywotniego więzienia.
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