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59-latek oskarżony o zabójstwo 23-letniej kobiety 

 

 Prokuratura Rejonowa Łódź-Górna skierowała do Sądu Okr ęgowego w 

Łodzi akt oskarżenia przeciwko 59-letniemu mężczyźnie oskarżając go o 

zabójstwo 23-letniej kobiety. Ponadto odpowie on przed sądem za spowodowanie 

obrażeń ciała u dziewczyny swojego syna, który został oskarżony w innej sprawie 

o usiłowanie zabójstwa. 59 latek chciał w ten sposób zmusić kobietę do zmiany 

złożonych zeznań. Oskarżonemu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.  

 Do zdarzenia doszło w nocy z 25/26 lutego b.r. Zwłoki kobiety znalezione 

zostały 26 lutego w jednym z pomieszczeń mieszkania zajmowanego przez wcześniej 

wielokrotnie karanego 59-letniego mężczyznę, przez policjantów, którzy w oparciu o 

nakaz wydany przez Prokuraturę Rejonową Łódź-Widzew, mieli zatrzymać go i 

doprowadzić na przesłuchanie. W czasie gdy policjanci udali się pod ustalony adres, 

drzwi do mieszkania były uchylone. Kiedy weszli do środka, stwierdzili że na 

podłodze leżą zwłoki młodej kobiety. W mieszkaniu widoczne były liczne ślady krwi. 

Prokurator i policjanci przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i z udziałem 

biegłego medyka sądowego, oględziny zwłok. W ocenie lekarza zgon mógł nastąpić 

na około 6 godzin wcześniej. 

 59-latka nie było w mieszkaniu. Niebawem jednak na przystanku tramwajowym 

u zbiegu ulic Kilińskiego i Abramowskiego policjanci zdołali go zatrzymać.  

 W wyniku oględzin i sądowo-lekarskiej sekcji zwłok stwierdzono liczne 

obrażenia ciała. Przyczyną śmierci kobiety były rozległe urazy głowy. Zdaniem 

biegłego, charakter stwierdzonych obrażeń, ich lokalizacja na różnych powierzchniach 

ciała, zwłaszcza na głowie, przemawia za pobiciem.  
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 Jak wynika z dokonanych ustaleń, ofiara od kilku dni pozostawała w związku z 

oskarżonym. W przeddzień wieczorem w towarzystwie sąsiadów spożywali alkohol; 

rozstali się około godziny 23.  

 Zatrzymany usłyszał zarzut zabójstwa. Nie przyznał się do jego popełnienia. 

Kolejny z zarzutów sformułowany wobec oskarżonego łączy się ze sprawą, w której 

miał być zatrzymany w oparciu o nakaz wystawiony przez prokuraturę widzewską. 

Z zebranych dowodów wynika, że w grudniu 2013 udał się on do miejsca 

zamieszkania dziewczyny swojego syna, który odpowiada przed Sądem Okręgowym 

za usiłowanie zabójstwa. Aby zmusić kobietę do zmian złożonych zeznań, stosował 

wobec niej przemoc. Przewrócił ją na podłogę i uderzał pięścią i nogą w twarz.  

U pokrzywdzonej doszło do złamania nosa.  

 59-latek był wcześniej wielokrotnie karany, w tym za przestępstwo przeciwko 

życiu i zdrowiu, a zarzuconych aktem oskarżenia czynów dopuścił się w warunkach 

recydywy.  
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