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34-latek tymczasowo aresztowany pod zarzutem usiłowania zgwałcenia 
małoletniego 

 
 

 Na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź – Polesie sąd aresztował na 

3 miesiące 34-latka, który usłyszał zarzut usiłowania zgwałcenia 12-letniego 

chłopca. Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 15. 

 Do zdarzenia doszło 2 lipca br. w pobliżu jednego z parków na terenie 

Dzielnicy Łódź – Polesie, około godziny 21:00. 12-latek bawił się w pobliżu swojego 

miejsca zamieszkania z dwa lata młodszym od siebie kolegą – grali w piłkę. Z relacji 

chłopców, przesłuchanych przed sądem, wynika, że w trakcie zabawy ich uwagę 

zwrócił stojący na ulicy w pobliżu latarni mężczyzna. Kiedy kopnięta przez 12-latka 

piłka wpadła za drzewo, mężczyzna podbiegł do niego, chwycił go za rękę i używając 

przemocy, ciągną go za sobą. Nakazał przy tym chłopcu być cicho i nie hałasować. 

Jednocześnie powiedział, że kupi mu lody, a następnie „skręcą do lasu”. Chłopiec 

protestował. Nie przynosiło to jednak żadnych efektów. Nadal ciągnięty był w stronę 

zarośli. Zdołał się jednak wyrwać. Rozpoczął ucieczkę. Podejrzany zaczął go gonić. 

Chłopcu udało się jednak dobiec do młodszego kolegi, który w tym czasie powiadomił 

już o zdarzeniu swojego ojca. Mężczyźnie udało się ująć napastnika. Powiadomiono 

policję, która następnie zatrzymała 34-latka. Był on nietrzeźwy – stężenie alkoholu w 

jego organizmie wynosiło około 3 promili. Miał z sobą plecak, w którym znajdowały 

się między innymi: książeczka dla dzieci, maszynka do golenia, nóż, scyzoryk, krem 

Nivea i smycz. Przez jednego ze świadków był on już widziany w pobliży miejsca 

zdarzenia, kilka godzin wcześniej. 
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 Podejrzany był już wielokrotnie wcześniej karany i niedawno opuścił zakład 

karny. 
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