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Mężczyzna i dwie młode kobiety podejrzani o pobicie 38-latka 

 

 

 Prokuratura Rejonowa Łódź – Widzew wyjaśnia okoliczności zdarzenia, 

do którego doszło w dniu 24 października br. Dwie kobiety i mężczyzna dotkliwie 

pobili 38-latka. 32-letniej kobiecie grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze 

do lat 8, jej młodszej koleżance i 29-letniemu mężczyźnie natomiast pozbawienia 

wolności w wymiarze do lat 3. 

 Jak wynika z dokonanych ustaleń, pokrzywdzony feralnego wieczoru szedł ul. 

Fabryczną w kierunku swojego mieszkania. Po drodze minął kilka osób siedzących na 

ławce.  

 Gdy wszedł do domu usłyszał pukanie do drzwi. Nie upewniając się kto za nimi 

stoi. otworzył je. Do mieszkania wtargnęła grupa trzech osób: dwie kobiety i jeden 

mężczyzna. Wśród nich 38-latek rozpoznał 32-latkę, która uprzednio siedziała w 

pobliżu jego domu na ławce. Znał ją z widzenia. Jedna z kobiet uderzyła mężczyznę 

otwartą dłonią w twarz. Następnie napastnicy wepchnęli 38-latka do mieszkania, gdzie 

bili go i kopali. Następnie jedna z kobiet zadała mu 10 ciosów nożem w głowę i szyję. 

O głowę mężczyzny zostało potłuczone także duże, ścienne lustro oraz talerze i kubki. 

Napastnicy zdemolowali mieszkanie. Następnie cała trójka oddaliła się z miejsca 

zdarzenia. 

 Mężczyzna niezwłocznie o zajściu powiadomił policję i pogotowie. 

Bezpośrednio po zdarzeniu została zatrzymana 32-latka - była wcześniej karana. W 

momencie zatrzymania miała 1,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 
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Usłyszała ona zarzut pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Pozostałych 

dwóch sprawców udało się zatrzymać przedwczoraj. Po przesłuchaniu prokurator 

zastosował wobec nich dozory policji. 32-latka została aresztowana. 
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