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Prokuratura kutnowska wyja śnia okoliczności tragicznego zdarzenia, do jakiego 

doszło w jednej z miejscowości pod Kutnem 

 

  

 Prokuratura Rejonowa w Kutnie wyjaśnia okoliczności tragicznego 

zdarzenia, do jakiego doszło minionej nocy w jednej z miejscowości w powiecie 

kutnowskim. Wiele wskazuje na to, że mamy do czynienia z brutalnym 

zabójstwem 32 – letniego mężczyzny. Zatrzymana została 18 – letnia kobieta.  

 Jak wynika z dokonanych ustaleń, kierowca samochodu przejeżdżający przez 

jedną z małych miejscowości w pobliżu Kutna, zauważył stojącą przy drodze, 

częściowo obnażoną młodą kobietę. Miała ona zakrwawione ręce. Powiadomione 

zostało pogotowie, a następnie policja. 18 – latkę przewieziono do  szpitala. Była 

nietrzeźwa. Podczas przyjmowania do SOR, poziom alkoholu w jej organizmie 

określony został na 2,17 promila. Niezwłocznie podjęto czynności mające na celu 

odtworzenie przebiegu wydarzeń. Przekazane przez kobietę informacje doprowadziły 

do ujawnienia w domu, położonym w odległości około 200 – 300 metrów od miejsca 

gdzie ją odnaleziono, obnażonych zwłok zamieszkującego tam samotnie 32 – latka. 

Prokurator, funkcjonariusze policji, policyjni eksperci i biegły medyk sądowy, 

przeprowadzili oględziny zwłok i miejsca zdarzenia. Na ciele denata ujawnione 

zostały rany kłute klatki piersiowej i pleców. W mieszkaniu znajdowały się liczne 

ślady krwi. Zabezpieczono materiały do dalszych badań. Prawdopodobnie jeszcze 
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dzisiaj odbędzie się sadowo – lekarska sekcja zwłok. Po udzieleniu pomocy 

medycznej, młoda kobieta została zatrzymana. Kutnowska prokuratura oraz 

funkcjonariusze KPP w Kutnie intensywnie pracują nad odtworzeniem przebiegu 

tragicznych wydarzeń. Dokonane na obecnym etapie ustalenia wskazują, że 

prawdopodobnie mamy do czynienia ze zbrodnią zabójstwa. Zatrzymana kobieta 

zostanie przesłuchana po wytrzeźwieniu, najprawdopodobniej będzie to możliwe jutro.  
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