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Zatrzymania w związku z pobiciem z użyciem maczety w jednym z łódzkich 

klubów, przez grupę pseudokibiców. 

 

  

 Na polecenie Prokuratury Rejonowej Łódź-Śródmieście policjanci 

zatrzymali 18-latka w związku z podejrzeniem udziału w pobiciu, do jakiego 

doszło w jednym z łódzkich klubów w dniu 21 lutego bieżącego roku. Kilka dni 

wcześniej pod zarzutem, dotyczącym tego samego pobicia aresztowany został 24-

letni mieszkaniec Łodzi. 

 Jak wynika z dokonanych ustaleń, do jednego z pub-ów przy ulicy Andrzeja 

Struga wtargnęła grupa młodych mężczyzn, prawdopodobnie pseudokibiców ŁKS-u. 

Jako pierwszy w klubie pojawił się 18-latek. Zaczął dopytywać gości oraz 

pracowników ochrony, czy kibicują Widzewowi. W tym czasie, ten ostatni z 

mężczyzn wraz z właścicielem lokalu siedzieli przy barze. Zapytany o swoje sympatie 

do drużyny Widzewa odpowiedział, że jest to możliwe. To spowodowało wybuch 

agresji ze strony 18-latka, który uderzył go pięścią w twarz. Niemal równocześnie w 

klubie pojawiło się jeszcze kilku młodych kolegów pierwszego z napastników. Dwóch 

z nich było szczególnie agresywnych. Następnie, ofiarą przemocy stał się właściciel 

klubu, który został przez dwóch młodych mężczyzn zaatakowany krzesłem. W tym 

samym czasie, 18-latek wyciągnął spod kurtki maczetę, wyjął z futerału i zamachnął 

się w stronę właściciela. Ten zdążył zasłonić się ręką. To spowodowało, że siła 
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uderzenia była mniejsza i doszło jedynie do przecięcia skóry przedramienia. Następnie 

napastnicy opuścili lokal. 

Wezwana została policja i pogotowie. Właściciela lokalu przewieziono do szpitala, 

gdzie udzielono mu pomocy medycznej. 

 Podczas dzisiejszego przeszukania, w mieszkaniu 18-latka odnaleziono 

maczetę. W dniu zdarzenia wraz z grupą znajomych świętował swoje 18-ste urodziny. 

Dzisiaj jeszcze zostanie przesłuchany w śródmiejskiej prokuraturze. Grozi mu kara 

pozbawienia wolności w wymiarze do lat 8. 

W miniony czwartek, na wniosek śródmiejskiej prokuratury aresztowany został 

24-latek. Usłyszał on także zarzuty dotyczące znęcania się nad swoją konkubiną oraz 

dokonania na jej szkodę, w dniu 9 marca 2014 roku, rozboju. Działał w warunkach 

recydywy. Może trafić do zakładu karnego nawet na 12 lat. 
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