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Tymczasowe aresztowanie mężczyzny podejrzanego o usiłowanie zabójstw żony 

i teściowej 

 

 

 Na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź – Górna, sąd aresztował 55-

latka, któremu w miniony piątek przedstawiono zarzuty, dotyczące zbrodni 

usiłowania zabójstw żony i teściowej. Podejrzanemu grozi nawet kara 

dożywotniego pozbawienia wolności.  

  Do zdarzenia doszło 23 października br. w godzinach wieczornych. Około 

godziny 21:30 policjanci podjęli interwencję w jednej z kamienic na terenie Dzielnicy 

Łódź-Górna. Zgłoszenie dotyczyło awantury domowej. Niestety, fakty okazały się 

bardzo tragiczne. Funkcjonariusze próbowali wejść do mieszkania, nikt jednak nie 

otwierał im drzwi, zza których słyszeli ciche wzywanie pomocy. Na balkonie pojawił 

się mężczyzna w samej bieliźnie, który oświadczył, że zabił kobiety. Kiedy policjanci, 

wzmocnieni przez inną ekipę, zdołali wejść do mieszkania przez balkon, w pokoju 

zastali leżące na podłodze, zakrwawione kobiety. Była to 54-letnia żona agresywnego 

mężczyzny oraz jego 79-letnia teściowa. Miały liczne obrażenia głowy, klatki 

piersiowej i szyi. Obie kobiety trafiły do szpitala. Stan ich zdrowia jest ciężki, a życie 

zagrożone. Młodsza z nich jest w stanie krytycznym. 

 Wszystko wskazuje na to, że 55-latek zaatakował kobiety nożem, a następnie 

maczetą. Był nietrzeźwy – stężenie alkoholu w jego organizmie, po zatrzymaniu 

wynosiło około 1,4 promila. Nóż zabezpieczono w komorze zlewu kuchennego, 

natomiast maczetę na podłodze balkonu. 
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 W piątek, 24 października br. zatrzymany mężczyzna usłyszał w Prokuraturze 

Rejonowej Łódź – Górna dwa zarzuty usiłowania zabójstwa. Przyznał się do 

zarzucanych zbrodni. 

 Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i tymczasowo aresztował mężczyznę 

na okres 3 miesięcy. 
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