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INFORMACJA PRASOWA

Tymczasowy areszt wobec dwóch mężczyzn podejrzanych o usiłowanie
zabójstwa dwóch kobiet

Sąd Rejonowy w Zgierzu, na wniosek tamtejszej prokuratury, aresztował
na okres trzech miesięcy dwóch mężczyzn w wieku 28 i 48 lat, podejrzanych
o usiłowanie zabójstwa dwóch kobiet. Czyn ten zagrożony jest karą nawet
dożywotniego pozbawienia wolności.
Do zdarzenia doszło w dniu 14 sierpnia 2016 roku w jednym z mieszkań
w Aleksandrowie Łódzkim. Jak wynika z dokonanych ustaleń, 38 - letnia kobieta wraz
z mężem oraz synem udała się do mieszkania swojej 59 - letniej matki, gdzie wspólnie
obchodzili uroczystość rodzinną. W pewnym momencie syn 38 – latki wyszedł na
korytarz. Tam spotkał podejrzanych. Pomiędzy mężczyznami wywiązała się awantura,
podczas której doszło do szarpaniny. Na miejsce został wezwany partol policji. Po
interwencji policjantów sytuacja na pewien czas się uspokoiła.
Około godziny 20:00 podejrzani ponownie pojawili się pod drzwiami 59 – latki.
Kobiety wyszły na korytarz, gdzie zostały zaatakowane i przewrócone na podłogę.
48 – latek wyciągnął metalową puszkę i zaczął oblewać kobiety, znajdującą się
w pojemniku cieczą. W tym czasie 28 – latek podpalił zapałkę i rzucił nią w leżącą na
podłodze 59 – latkę. Kobieta natychmiast zaczęła płonąć. Druga z kobiet zdołała
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uciec. Sprawcy zbiegli z miejsca zdarzenia. Wezwano służby ratunkowe. 59 – latka
została przewieziona do szpitala celem hospitalizacji. Jej stan jest ciężki.
Funkcjonariusze policji na skutek podjętych działań zatrzymali obu sprawców.
Mężczyźni byli nietrzeźwi.
28 i 48 – latek usłyszeli zarzuty usiłowania dokonania zabójstwa. Z uwagi na
grożącą im surową karę i konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku
postępowania, prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o ich tymczasowe
aresztowanie. Sąd podzielił jego argumenty i aresztował mężczyzn na okres trzech
miesięcy.
Z upoważnienia
Rzecznika Prasowego
Prokuratury Okręgowej
w Łodzi
Jacek Pakuła

