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Prokuratura Rejonowa w Łęczycy wyjaśnia okoliczności śmiertelnego 

postrzelenia 21-letniego mężczyzny  

 

 

 Prokuratura Rejonowa w Łęczycy wyjaśnia okoliczności śmiertelnego 

postrzelenia 21-letniego mężczyzny, do jakiego doszło wczoraj po 21:00 w jednej 

z miejscowości w powiecie łęczyckim. Najprawdopodobniej doszło do postrzelenia 

podczas polowania.  

 Jak wynika ze wstępnych ustaleń 21-latek, w czasie postrzału siedział na tylnej 

kanapie samochodu Renault, który był zaparkowany na przyleśnym parkingu. 

W samochodzie znajdowało się także trzech innych młodych mężczyzn. W czasie gdy 

samochód odjeżdżał z parkingu doszło do postrzelenia 21-latka. Pociskiem 

przestrzelona została klapa bagażnika, kanapa, a następnie doszło do powstania rany 

przestrzałowej u pokrzywdzonego. Pocisk przestrzelił zagłówek i spowodował 

delikatne zranienie na szyi młodego mężczyzny, który siedział na przednim siedzeniu. 

Kierowca samochodu bezpośrednio po odjeździe z parkingu  udał się do miejsca 

zamieszkania 21-latka, który w tym czasie zaczął tracić oddech. Po dowiezieniu go do 

domu, niezwłocznie wezwane zostało pogotowie i policja. Niestety na pomoc 

medyczną było już za późno. Lekarz karetki stwierdził zgon. 

 W rejonie gdzie doszło do zdarzenia, często odbywały się polowania. 

W pobliży znajdowały się ambony. Jak ustaliła policja, krytycznego wieczora 

w rejonie tym polował na dzika tylko jeden myśliwy. Ustalono jego tożsamość  
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 Zatrzymany został o godzinie 3:30 w miejscu zamieszkania. Wydał łuskę 

naboju, z którego najprawdopodobniej postrzelony został 21-latek. We wstępnym 

oświadczeniu potwierdził, że w pobliżu miejsca zdarzenia doszło do oddania przez 

niego niekontrolowanego strzału. W miejscu zamieszkania zabezpieczono broń 

myśliwską. Mężczyzna pozostaje do dyspozycji prokuratury w Łęczycy. Dotychczas 

policjanci zarzucili mu nieumyślne spowodowanie śmierci. Najprawdopodobniej jutro 

zostanie przesłuchany w prokuraturze. Wtedy też zapadną ostateczne decyzje co do 

zarzutów. 

 Gromadzony jest materiał dowodowy. Trwają przesłuchania. Przeprowadzone 

zostały oględziny samochodu z udziałem biegłego z zakresu balistyki. 

Przeprowadzona zostanie sądowo-lekarska sekcja zwłok 21-latka. 
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