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INFORMACJA PRASOWA 

 

30-latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa swojej matki 

 

Prokuratura Rejonowa Łódź-Polesie przedstawiła 30-letniemu 

mieszkańcowi Łodzi zarzut usiłowania zabójstwa matki. Podejrzanemu grozi 

kara dożywotniego pozbawienia wolności. 

Do zdarzenia doszło w nocy z 18 na 19 marca bieżącego roku. Po godzinie 4:00 

na stację benzynową u zbiegu ulicy Mickiewicza i Gdańskiej, weszła krwawiąca 

kobieta. Jak następnie ustalono, była to 57-letnia mieszkanka jednej z pobliskich 

kamienic. Wraz z kobietą był młody mężczyzna – jej 30-letni syn, który zaraz po 

dojściu do stacji oddalił się szybkim krokiem.  

Pracownicy stacji powiadomili pogotowie, a następnie policję. Z relacji kobiety 

wynikało, że w swoim mieszkaniu została ugodzona przez syna nożem kuchennym w 

prawy bok. 

W pobliżu stacji benzynowej widoczne były ślady krwi. Policjanci udali się do miejsca 

zamieszkania kobiety, gdzie ujawnili dalsze ślady krwi. Zabezpieczyli prawdopodobne 

narzędzie zbrodni, tj: kuchenny nóż ze śladami krwi. W lokalu nie było syna kobiety. 

Został zatrzymany koło 7:00 rano, w pobliżu miejsca swojego zamieszkania. Był 

nietrzeźwy – poziom alkoholu w jego organizmie został określony na około 2,4 

promila. Spowodowana u pokrzywdzonej rana kłuta jest drążąca, głęboka i stanowi 

zagrożenie dla jej życia.  

Kobieta niezwłocznie przewieziona została do szpitala i tylko szybka pomoc 

medyczna pozwoliła ją uratować. Ponadto prokurator zarzucił 30-latkowi przestępstwo 

znęcania się, na przestrzeni ostatniego roku, nad matką. 
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 Jak ustalono w lipcu 2009 roku był on już skazany za znęcanie się nad kobietą, 

na karę 1 roku i  6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 4 lat próby. 

Poddany został dozorowi kuratora. Tak więc obecnie zarzucanych przestępstw 

dopuścił się w niedługim czasie po zakończeniu okresu próby. Po przesłuchaniu, ze 

względu na grożącą podejrzanemu surową karę, prokurator wystąpił do sądu z 

wnioskiem  o tymczasowe aresztowanie. 
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