
 
 
 

Łódź ,  dn ia  15  marca  2016  r .  

 

 

R Z E C Z P O S P O L I T A  P O L S K A  

PROKURATURA OKRĘGOWA W ŁODZI  

RZE CZNIK P RA SO WY   

ul. Kilińskiego 152 

90-322 Łódź 

tel.: (42) 67-68-771, fax.: (42) 67-68-607 

e-mail : rzecznik@lodz.po.gov.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 

 

 

 

Wniosek o aresztowanie 58 – latka podejrzanego o prezentowanie 

małoletnim czynności seksualnej 

   

Prokuratura Rejonowa w Łęczycy skierowała do sądu wniosek  

o tymczasowe aresztowanie 58 – latka, który podejrzany jest przestępstwo 

polegające na prezentowaniu czynności seksualnych, pięciu chłopcom w wieku od 

12 do 14 lat. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności w wymiarze do 

lat 3.  

Jak wynika z dokonanych ustaleń, w dniu 13 marca 2016 roku około godziny 

16:45 policjanci KPP w Łęczycy udali się w rejon dworca PKP i zalewu miejskiego, 

gdzie jak dotyczyło zgłoszenie nieznany mężczyzna miał na oczach małoletnich 

chłopców dokonywać czynności seksualnej. Policjanci zatrzymali mężczyznę. Jak 

ustalono, to 58 – letni mieszkaniec Łodzi, który tego samego dnia w godzinach 

przedpołudniowych opuścił zakład karny po odbyciu kary roku pozbawienia wolności 

w związku ze skazaniem za groźby i uszkodzenie mienia. Wychodząc z zakładu 

karnego podał, że udaje się do miejsca swojego zamieszkania w Łodzi, czego jednakże 

nie zrealizował. Został zauważony przez grupę pięciu chłopców w czasie, gdy  

w pobliżu zalewu dokonywał czynności seksualnej. Mimo obecności chłopców nie 

zaprzestał swojego działania. Nie doprowadził do tego także fakt, że wykorzystując 

telefony komórkowe zarejestrowali przebieg zdarzenia.  

Po zatrzymaniu mężczyzna usłyszał zarzuty. Nie przyznał się do popełnienia 

przestępstwa. Jak ustalono, niezależnie od zakończenia odbywania kary roku 
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pozbawienia wolności, w przeszłości był już karany za popełnienie w 2004 roku 

przestępstwa pedofilii. Odbywał karę 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności.  

Z uwagi na zachodzącą obawę ukrywania się i matactwa prokurator wystąpił do sądu  

o jego tymczasowe aresztowanie. 
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