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INFORMACJA PRASOWA 

Wniosek o tymczasowe aresztowanie 49 – latka podejrzanego o brutalne 

zabójstwo na tle rabunkowym 

 Prokuratura Rejonowa Łódź – Polesie wystąpiła do sądu o aresztowanie  

49 – latka, podejrzanego o zabójstwo w związku z rozbojem. Jego ofiarą padła  

62 – letnia znajoma mu kobieta. Podejrzanemu grozi kara nie niższa niż 12 lat 

pozbawienia wolności z dożywociem włącznie. 

 Zwłoki kobiety odnalezione zostały wczoraj przez córkę i zięcia, którzy 

zaniepokojeni brakiem możliwości nawiązania kontaktu z matką około godziny 

jedenastej przyjechali do jej mieszkania. Po otwarciu drzwi z klucza i wejściu do 

wnętrza, odnaleźli zwłoki 62 – latki. Leżały one pomiędzy łóżkiem, a szafką. Ofiara 

przed śmiercią została skrępowana. Mieszkanie nosiło ślady przeszukiwania. 

Prokurator, policjanci i biegli przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i zwłok. 

Funkcjonariusze natychmiast podjęli szeroko zakrojone działania, mające na celu 

ustalenie, kto mógł przyczynić się do śmierci ofiary. Zatrzymany został 49 – letni 

mężczyzna, który może mieć związek ze zdarzeniem. Zabezpieczono przy nim 

przedmioty, które należały do denatki. 

 Wstępne wyniki sądowo – lekarskiej sekcji zwłok wskazują, że  pokrzywdzona 

zmarła w wyniku uduszenia.  Do zdarzenia doszło 16 lutego w godzinach 

popołudniowych 

 Podczas przesłuchania w prokuraturze podejrzany przyznał się w części do 

zarzutu. Potwierdził, że chciał okraść kobietę, gdyż potrzebował pieniędzy na spłatę 

długów. Jak twierdzi nie chciał jej zabić. Z jego relacji wynika, że podczas pobytu  

u znajomej zażądał pieniędzy. Kobieta wydała mu jedynie 500 złotych. Zaatakował ją, 

gdy nie chciała mu wydać większej kwoty. Przeszukał mieszkanie. Kiedy ofiara 

zaczęła wzywać pomocy skrępował ją i zakneblował Oprócz pieniędzy skradł kilka 

telefonów komórkowych, portfel i notes. 
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