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Zarzuty w związku z zabójstwem na tle rabunkowym 88 - latki  

 

   Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście przedstawiła 39 – letniemu 

mężczyźnie zarzut zabójstwa na tle rabunkowym 88 – letniej,  znajomej mu kobiety. 

Napastnik udusił pokrzywdzoną, a jego łupem padły : biżuteria, zegarek, 

odtwarzacz DVD, telefon komórkowy i karta bankomatowa.  Podejrzany działał w 

warunkach recydywy. Grozi mu kara pozbawienia wolności w wymiarze nie 

niższym niż lat 12, z dożywociem włącznie.   

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 19 października b.r. w godzinach 

wieczornych, w mieszkaniu pokrzywdzonej, w jednym z bloków na terenie Śródmieścia. 

Jak wynika z dokonanych ustaleń podejrzany znał swoją ofiarę. Poznał ją w 

Niemczech, gdzie po wyjściu w 2014r. z zakładu karnego pracował  u jej wnuczka.  

Po powrocie do kraju pomagał staruszce w drobnych sprawach, za co ta dawała mu 

niewielkie sumy pieniędzy i jedzenie. 

Wszystko wskazuje na to, że podejrzany, w dniu zdarzenia około godz. 20.00. 

przyszedł do kobiety zrealizować plan pozbawienia jej życia i kradzieży.  Był 

przekonany, że z Niemiec od wnuka przywiozła jakieś pieniądze.  Wpuszczony, bez 

trudu znalazł się w mieszkaniu ofiary. Niemal natychmiast ją zaatakował. Przewrócił na 

podłogę i zaczął dusić. Ujawnione podczas sekcji ślady, wskazują, że próbowała się 

bronić. Kiedy przestała dawać znaki życia, ściągnął  z rąk i szyi biżuterię oraz zegarek. 

Zabrał też DVD, a z leżącej w przedpokoju torby telefon i pieniądze w kwocie 170 zł. 

Ciało przykrył kołdrą i opuścił mieszkanie, zamykając na klucz drzwi wejściowe. Udał 

się do pobliskiego sklepu, gdzie zakupił piwa, a następnie pojechał do mieszkania,   

w którym przebywał, w ścisłym centrum miasta. 
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Ciało kobiety następnego dnia znaleźli sąsiedzi. Policyjne działania 

doprowadziły do ustalenia, że sprawcą może być, zatrzymany następnie 39 – latek. 

Znaleziono przy nim należące do ofiary : klucze, łańcuszek i telefon. Podczas 

przesłuchania przyznał się do zarzutów. Złożył szczegółowe wyjaśnienia. Prokurator 

wystąpił do sądu z wnioskiem o jego aresztowanie na najbliższe 3 miesiące. 

Podejrzany był karany i odbywał karę pozbawienia wolności, za pobicie  

ze skutkiem śmiertelnym. Zakład karny opuścił we wrześniu 2014r.  
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