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34 – latek aresztowany pod zarzutem zabójstwa 86 – letniej kobiety
Na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź – Śródmieście, sąd aresztował 34
– letniego mężczyznę, podejrzanego o zabójstwo 86 – latki, której zwłoki
ujawniono w jednym z mieszkań przy ulicy Wierzbowej w Łodzi. Mężczyźnie
grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.
Jak wynika z dokonanych ustaleń, 86 – letnia kobieta wynajmowała lokal
mieszkalny, którego jeden pokój został udostępniony przez właściciela mieszkania 34
– letniemu mężczyźnie. W dniu 19 stycznia 2018 roku, wnuczek kobiety
zaniepokojony brakiem kontaktu z 86 – latką, udał się do zamieszkiwanego przez nią
lokalu. Dzień wcześniej rozmawiał z babcią telefonicznie. Drzwi wejściowe były
zamknięte, a z wnętrza mieszkania słuchać było odgłosy. Mężczyzna postanowił
wyważyć drzwi. Po wejściu do pokoju babci zauważył ślady krwi na podłodze. W
lokalu przebywał także współlokator kobiety, który nie potrafił wyjaśnić co się stało.
Na

miejsce

wezwano

policję.

W

wyniku

przeprowadzonych

czynności,

funkcjonariusze ujawnili, znajdujące się w wersalce, zwłoki kobiety. Na jej ciele
widoczne były liczne rany głowy i okolic klatki piersiowej.
Prokurator, policjanci i biegły przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia.
Zabezpieczyli ślady, które poddane zostaną specjalistycznym ekspertyzom. Zlecona
została sekcja zwłok, która pozwoli na ustalenie przyczyny zgonu i mechanizmu
powstania obrażeń.
34 – latek został zatrzymany. Usłyszał zarzut dokonania zbrodni zabójstwa.
Podczas przesłuchania nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył
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wyjaśnienia sprzeczne z poczynionymi ustaleniami. Mężczyzna działał w warunkach
recydywy. Był już wcześniej karany za przestępstwo rozboju – niedawno opuścił
zakład karny.
Ze względu na grożącą mu surową karę i obawę matactwa, prokurator
skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie 34 – latka. Sąd przychylił się
do wniosku i aresztował mężczyznę na okres trzech miesięcy.
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