
 
 
 

Łódź ,  dn ia 27 marca 2014 r .  

 

R Z E C Z P O S P O L I T A  P O L S K A  

PROKURATURA OKRĘGOWA W ŁODZI 
RZE CZNIK PRASOWY  

ul. Kili ńskiego 152 

90-322 Łódź 

tel.: (42) 67-68-771, fax.: (42) 67-68-607 

e-mail : rzecznik@lodz.po.gov.pl  

 

 

 

 

 

 

 
 

INFORMACJA PRASOWA 
 

 

 

 

 

24 – latek podejrzany o brutalne usiłowanie zabójstwa na tle rabunkowym 

własnego dziadka 

 

 

 Wczoraj w godzinach wieczornych zatrzymany został 24 – letni 

mieszkaniec Łodzi, podejrzany o usiłowanie zabójstwa na tle rabunkowym 82 – 

letniego dziadka. Dzisiaj zostanie przesłuchany w śródmiejskiej prokuraturze. 

Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.   

 Jak wynika z dokonanych ustaleń, do zdarzenia doszło 23 marca br. pomiędzy 

godziną 17.00, a 19.00, w lokalu przy ulicy Kamińskiego w Łodzi, gdzie starszy 

mężczyzna zamieszkiwał samotnie. Około godziny 17.00, do drzwi mieszkania 

zapukał 24 – letni wnuczek. Początkowo 82 – latek nie chciał go wpuścić, z uwagi na 

własne bezpieczeństwo, gdyż wnuk przed kilkoma laty, ukradł mu pieniądze w kwocie 

1300 złotych. Młody mężczyzna zapewniał jednak, że przyszedł po to by zwrócić mu 

część skradzionych pieniędzy. Razem weszli do mieszkania, a następnie do kuchni. 

Tam starszy mężczyzna został powalony na podłogę, a następnie był duszony rękoma. 

Stracił przytomność. W tym czasie jego wnuk przeszukiwał mieszkanie i saszetkę. 

Ukradł pieniądze w łącznej kwocie 1100 złotych. W pewnym momencie 

pokrzywdzony mężczyzna ocknął się i przeszedł do pokoju, gdzie zastał szukającego 

łupów wnuka. Ponownie został zaatakowany. Był duszony, a następnie 24 – latek 
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pobiegł do kuchni po nóż, którym dwukrotnie ugodził swoją ofiarę w szyję, 

powodując dwie głębokie rany kłute. Kiedy pokrzywdzony się ocknął, wezwane 

zostało pogotowie ratunkowe, które z kolei powiadomiło policję. W związku z 

zagrożeniem życia, starszy mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie w 

dalszym czasie przebywa.  

 Od dnia zdarzenia trwały poszukiwania napastnika. Wczoraj wieczorem 

policjantom udało się go zatrzymać. Znaleziono przy nim susz roślinny, 

najprawdopodobniej marihuanę, co również znajdzie odzwierciedlenie w zarzutach. 

Podejrzany był już wcześniej karany. Po przesłuchaniu prokurator podejmie decyzję, 

co do środków zapobiegawczych.  
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