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Prokuratura śródmiejska wyjaśnia okoliczności śmierci  69 – letniej 

kobiety 

 

Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście wyjaśnia okoliczności śmierci 

69 – latki, której zwłoki odnalezione zostały w piwnicy pod podłogą jej 

mieszkania. Na ciele kobiety ujawniono cztery rany kłute szyi, 

najprawdopodobniej stała się ofiarą zbrodni zabójstwa. W związku ze 

zdarzeniem zatrzymano dwóch wnuczków kobiety w wieku 21 i 23 lat.  

Zwłoki kobiety odnalezione zostały przez jej syna, który zaniepokojony 

brakiem możliwości kontaktu z matką, przyszedł do jej mieszkania. Drzwi wejściowe 

były zamknięte na klucz. W piwnicy, do którego prowadził właz znajdujący się  

w przedpokoju odnalazł ciało matki. Leżało w nienaturalnej pozycji, było obwiązane 

w pasie liną.  W pokoju gościnnym znajdował się wózek transportowy. 

Prawdopodobne jest, że miał służyć do przewozu zwłok po ich uprzednim 

wyciągnięciu z piwnicy. Na ciele kobiety stwierdzono cztery, rozległe rany kłute szyi. 

Pod zwłokami ujawniono także nóż, prawdopodobne narzędzie zbrodni. 

Prawdopodbne jest, że kobieta nie żyła od kilku, a być może nawet kilkunastu dni.  

Precyzyjne określenie przyczyny i daty śmierci możliwe będzie po przeprowadzeniu 

sądowo – lekarskiej sekcji zwłok. W związku z podejrzeniem udziału w przestępstwie, 

zatrzymani zostali dwaj wnuczkowie kobiety w wieku 21 i 23 lat. Byli w stanie 

nietrzeźwości. Stężenie alkoholu w ich krwi określono na ponad 2 promile.  
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Aktualnie, policjanci pod nadzorem prokuratury śródmiejskiej wykonują bardzo 

intensywne czynności mające na celu odtworzenie przebiegu zdarzenia. Ewentualne 

przesłuchania zatrzymanych – młodych mężczyzn w prokuraturze śródmiejskiej, 

planowane jest na jutro.  

Zbrodnia zabójstwa zagrożona jest karą nawet dożywotniego pozbawienia 

wolności.  
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