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34 – latek zatrzymany w związku ze śmiercią 21 – latki i zatruciem jej
partnera

W śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Łódź –
Śródmieście, funkcjonariusze policji zatrzymali 34 – latka w związku
z podejrzeniem, że to od niego 21 – latka, którą wczoraj znaleziono martwą
w mieszkaniu przy ulicy Kilińskiego i jej partner zakupili środki zastępcze tzw.
„dopalacze”.
Jak wynika z dokonanych ustaleń, w nocy z 28 na 29 lipca 2018 roku 21 –
letnia kobieta wraz ze swoim o 7 lat starszym partnerem uczestniczyli w imprezie
towarzyskiej. Prawdopodobne jest, że to wówczas nabyli tzw. dopalacze. Po powrocie
do domu odczuwali gorsze samopoczucie, jednakże położyli się spać. Następnego
dnia, znajomy u którego nocowali w mieszkaniu przy ulicy Kilińskiego stwierdził, że
kobieta nie żyje, zaś jej partner jest w bardzo złym stanie. Powiadomiono pogotowie.
28 – latek w stanie krytycznym przewieziony został do jednego z łódzkich szpitali.
Prokurator, medyk sądowy i policjanci przeprowadzili oględziny mieszkania i zwłok
kobiety. Ich wynik dał podstawę do stwierdzenia, że kobieta mogła umrzeć około
północy. Od 28 – latka po przewiezieniu do szpitala pobrano próbki do badań
toksykologicznych. Na jutro zaplanowana została sądowo – lekarska sekcja zwłok 21
– latki.
Ponieważ istnieje podejrzenie, że śmierć kobiety i zatrucie jej partnera są
konsekwencją zażycia „dopalaczy”

pod nadzorem prokuratury policjanci podjęli

czynności mające na celu ustalenie źródła ich pochodzenia i tożsamości osoby od
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której je nabyli. Ich efektem było zatrzymanie wczoraj w godzinach wieczornych, w
centrum Łodzi 34 – latka. W czasie zatrzymania mężczyzna podjął próbę ucieczki
jednak była ona bezskuteczna.
Przy mężczyźnie odnaleziono tzw. dilerki z masą plastyczną, która będzie
przedmiotem szczegółowych badań. Ponieważ zatrzymany mężczyzna nie miał przy
sobie kluczy do mieszkania, policjanci wykorzystując wysięgnik straży pożarnej,
dostali się do jego wnętrza na 1 piętrze kamienicy, gdzie zabezpieczono tzw. dilerki,
wagę elektroniczną, pieniądze w kwocie około 1200 złotych oraz poporcjowane
substancje w postaci kryształów, proszków i mas plastycznych. Ich wstępne badania
przy użyciu testera wykazały wynik pozytywny w kierunku narkotyków. Szczegółowe
wypowiedzenie

się

na

ich

temat

możliwe

będzie

po

przeprowadzeniu

specjalistycznych badań. Mężczyzna pozostaje zatrzymany do dyspozycji prokuratury
śródmiejskiej. Dzisiaj jeszcze, a najdalej jutro prokurator podejmie decyzje co do
zarzutów.
Prawdopodobne jest, że dotyczyć one będą przestępstwa polegającego na
spowodowaniu niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, co jest
przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności w wymiarze do lat 12.
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