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38 – latek aresztowany pod zarzutem usiłowania zabójstwa ze szczególnym 

okrucieństwem   

   

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź – Widzew, sąd aresztował 38 – 

letniego mężczyznę, który podejrzany jest o usiłowanie zabójstwa ze szczególnym 

okrucieństwem, poprzez podpalenie znajomego 56 – latka po uprzednim polaniu 

go substancją łatwopalną. Podejrzanemu grozi kara nawet dożywotniego 

pozbawienia wolności.  

Do  zdarzenia doszło w dniu 30 maja 2017 roku, przy śmietniku w okolicach 

ulicy Henryka Brodatego. Policjanci zostali powiadomieni, że doszło do podpalenia 

bezdomnego. Mężczyzna trafił początkowo do łódzkiego szpitala, a następnie 

przetransportowano go do specjalistycznej placówki w Siemanowicach Śląskich. Jak 

wynika z pozyskanej opinii, doznane przez niego rozległe oparzenia, stanowią chorobę 

realnie zagrażającą życiu. Na miejscu zdarzenia przeprowadzono oględziny. Policjanci 

niezwłocznie przystąpili do działań mających na celu ustalenie sprawcy. Ich efektem 

było zatrzymanie w dniu 6 czerwca 2017 roku, około godziny 14 na osiedlu Olechów, 

w okolicach jednego z marketów, typowanego mężczyzny. W chwili zatrzymania był 

nietrzeźwy, a stężenie alkoholu w jego organizmie określono na 2,5 promila.  

Prokurator zarzucił mężczyźnie usiłowanie zabójstwa ze szczególnym 

okrucieństwem. Podczas przesłuchania, co prawda nie przyznał się do tego że chciał 

pozbawić 56 - latka życia, opisał jednak przebieg zdarzenia. Dokonane w tym zakresie 

ustalenia w ocenie prokuratury, potwierdzają zasadność przedstawionych zarzutów. 

Jak ustalono, podejrzany z pokrzywdzonym znali się wcześniej. Krytycznego dnia, 
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wspólnie spożywali płyn z zawartością alkoholu. W pewnym momencie 38 – latek 

zauważył, że brakuje mu plecaka. Swoje podejrzenia skierował  

w stosunku do kolegi. Doszło do sprzeczki. W pewnym momencie polał kompana 

spożywaną cieczą i podpalił, a następnie uciekł. Palącemu się pokrzywdzonemu 

pomocy udzielały osoby postronne. Wczoraj prokurator wraz z policjantami 

przeprowadzili wizję lokalną, która potwierdziła te ustalenia.  

Dzisiaj na wniosek prokuratury widzewskiej, sąd aresztował 38 – latka na okres 

trzech miesięcy.  
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