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59 – latek podejrzany o zabójstwo 23 – letniej kobiety

Prokuratura Rejonowa Łódź – Górna przedstawiła 59 – letniemu
mężczyźnie zarzut, dotyczący zabójstwa 23 – letniej kobiety, której zwłoki
znaleziono w dniu 26 lutego br., w jednym z mieszkań przy ulicy Rzgowskiej. Po
przesłuchaniu podejrzanego, prokurator skierował do sądu wniosek o jego
tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Grozi mu kara dożywotniego
pozbawienia wolności.
Zwłoki kobiety znalezione zostały, w jednym z pomieszczeń mieszkania
zajmowanego przez wcześniej wielokrotnie karanego 59 – letniego mężczyznę, przez
policjantów, którzy w oparciu o nakaz wydany przez Prokuraturę Rejonową Łódź –
Widzew, mieli zatrzymać mężczyznę i doprowadzić na przesłuchanie. W czasie gdy
policjanci udali się pod ustalony adres, drzwi od mieszkania były uchylone. Kiedy
weszli do środka stwierdzili, że na podłodze leżą zwłoki młodej kobiety. W
mieszkaniu widoczne były liczne ślady krwi. Prokurator i policjanci przeprowadzili
oględziny miejsca zdarzenia i z udziałem biegłego medyka sądowego, oględziny
zwłok. W ocenie lekarza zgon mógł nastąpić na około 6 godzin wcześniej.
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W dniu 27 lutego br. w Zakładzie Medycyny Sądowej w Łodzi odbyła się
sądowo – lekarska sekcja zwłok. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta zmarła na
skutek rozległych obrażeń głowy. 59 – latka nie było w mieszkaniu. Niebawem
policjanci zdołali go jednak zatrzymać do dyspozycji Prokuratury Rejonowej Łódź –
Górna. Gromadzone są dalsze dowody. Jak wynika z dokonanych ustaleń, 23 – latka
od kilku dni pozostawała w związku z 59 – letnim mężczyzną. W przeddzień,
wieczorem w towarzystwie sąsiadów, w ich mieszkaniu spożywała alkohol. Rozstali
się w około godziny 23.00.
Trwają czynności mające na celu precyzyjne ustalenie przebiegu wydarzeń,
jakie rozegrały się w mieszkaniu, w którym rano znaleziono zwłoki. Mężczyzna miał
być doprowadzony do prokuratury widzewskiej na przesłuchanie w charakterze
podejrzanego o przestępstwo polegające na stosowaniu przemocy i gróźb wobec
świadka, który zeznawał w postępowaniu prowadzonym przeciwko jego synowi,
oskarżonemu o usiłowanie zabójstwa.
Podczas dzisiejszego przesłuchania, mężczyzna nie przyznał się do zarzutu.
Dzisiaj jeszcze sąd rozpatrzy wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.
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