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Śledztwo w sprawie śmierci 47 - latka

Prokuratura Rejonowa Łódź – Bałuty wyjaśnia okoliczności zdarzenia w
wyniku którego wczoraj w godzinach porannych u zbiegu ulic Aleksandrowskiej
i Chochoła

śmierć

poniósł 47

–

letni

mężczyzna.

Do

zgonu doszło

prawdopodobnie na skutek wykrwawienia z zadanej narzędziem ostrym rany
kłuto – ciętej lewego podudzia.
Jak wynika z dokonanych ustaleń, przed godziną 7 osoby poruszające się ulicą
Aleksandrowską zauważyły leżącego przy ulicy w pobliżu ogrodzenia Szpitala im.
Babińskiego mężczyznę. Pod kolanem miał przeciętą nogawkę spodni. Zlokalizowana
w tej okolicy rana bardzo silnie krwawiła. Mężczyzna był w stanie ciężkim.
Przystąpiono do reanimacji. Wezwane zostało pogotowie. Niestety, wszelkie działania
były bezskuteczne, pokrzywdzony zmarł.
Prokurator, biegły z zakresu medycyny sądowej i policjanci przeprowadzili
oględziny. Ze wstępnego stanowiska biegłego wynika, że do zgonu doszło
prawdopodobnie

na

skutek

wstrząsu

krwotocznego

będącego

konsekwencją

krwawienia ze spowodowanej narzędziem ostrym, rany kłuto – ciętej w okolicy dołu
podkolanowego lewej nogi.
. Na jutro zaplanowana została sądowo – lekarska sekcja zwłok, która pozwoli
na jednoznaczne określenie przyczyny śmierci. Mężczyzna nie posiadał przy sobie
dokumentów. Podjęte przez policję działania doprowadziły do ustalenia, że to
przebywający nieopodal u swojej matki 47 – latek. Wśród osób, które starały się
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ratować mężczyznę była także kobieta z której relacji wynikało, że była świadkiem
tego jak pomiędzy nim i towarzyszącą mu kobietą doszło do szarpaniny w przebiegu,
której pokrzywdzony zaczął się zataczać w stronę pasów. W związku z podejrzeniem
udziału w zdarzeniu zatrzymana została 47 – letnia konkubina mężczyzny. Trwają
czynności mające na celu zweryfikowanie tych hipotez. Osoby, mające jakąkolwiek
wiedzę na temat okoliczności zdarzenia, które doprowadziło do śmierci 47 – latka
proszone są o pilny kontakt z Prokuraturą Rejonową Łódź – Bałuty lub policją.
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