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INFORMACJA PRASOWA 
 

Trzech mężczyzn w wieku od 24 do 26 lat oskarżonych o pobicie z użyciem 
niebezpiecznego narzędzia, a także kierowanie gróźb karalnych w celu zmuszenia 

do zmiany wyjaśnień 
 

  

 

Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście skierowała do miejscowego 

sądu akt oskarżenia przeciwko trzem mężczyznom w wieku od 24 do 26 lat 

oskarżonym o pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia 32-latka oraz 

kierowanie wobec niego gróźb karalnych w celu zmuszenia go do zmiany 

wyjaśnień w postępowaniu, które toczy się przed łódzkim sądem. Oskarżonym 

grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 8. 

 Do zdarzenia doszło w dniu 7 marca br. w centrum Łodzi. Pokrzywdzony 32-

latek wyszedł z domu, aby przeparkować swój samochód. Wtedy 

zauważyłoskarżonych ubranych w kominiarki, z których jeden przebijał opony w 

innym pojeździe, a dwóch pozostałych się temu przyglądało. Gdy mężczyźni 

zobaczyli pokrzywdzonego, zaczęli go gonić. Jeden z nich uderzył go pałką w głowę, 

co spowodowało, że 32-latek przewrócił się. Następnie oskarżeni używając 

niebezpiecznych przedmiotów tj. maczety, noża i pałki, bili pokrzywdzonego po 

całym ciele. Kiedy mężczyźnie udało się oswobodzić i podnieść z chodnika, jeden z 

napastników zadał cios nożem, który przebił kieszeń kurtki na wysokości brzucha 

pokrzywdzonego. Po tym zdarzeniu 32-latek rzucił się do ucieczki w stronę ulicy 

Zachodniej, zaś oskarżeni zaczęli go gonić. Wówczas jeden z  nich skierował w stronę 

pokrzywdzonego strumień gazu pieprzowego.  

 Następnie po zatrzymaniu się w odległości kilku metrów od swojej ofiary, 

oskarżeni zaczęli wykrzykiwać pod adresem mężczyzny znieważające słowa, 
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nakazując mu – pod groźbą pobicia i pozbawienia życia – wycofanie wyjaśnień, 

którymi obciążał wspólnego znajomego w postępowaniu, które toczy się obecnie 

przed łódzkim sądem. 

 Obawiając się, że oskarżeni ponowią atak, pokrzywdzony uciekł na teren 

jednego z łódzkich centrów handlowych. Oprawcy bojąc się, że zostaną zarejestrowani 

przez pobliski monitoring, zaprzestali pościgu. 

   W wyniku zajścia 32-letni mężczyzna doznał obrażeń ciała w postaci zasinień 

na obu barkach i lewym przedramieniu. Nie naruszyły one czynności narządów ciała 

pokrzywdzonego na okres przekraczający siedmiu dni.  

 Po zajściu pokrzywdzony wrócił do bramy swojej kamienicy i czekając na żonę 

opowiedział o tym co się stało napotkanemu pieszemu patrolowi policji. Oskarżeni 

zostali zatrzymani i przekazani do dyspozycji prokuratora. 
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