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Tymczasowy areszt wobec dwóch mężczyzn i kobiety, podejrzanych o udział w 

pobiciu oraz kradzież na szkodę 24 – letniego mężczyzny 

 

 

 Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście przedstawiła dwóm 

mężczyznom w wieku 32 i  37 lat oraz 22 – letniej kobiecie zarzuty, dotyczące 

udziału w pobiciu i kradzieży, na szkodę 24 – letniego mężczyzny. Wobec 

podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego 

aresztowania na okres trzech miesięcy.  

 Jak wynika z dokonanych ustaleń, do zdarzenia doszło w mieszkaniu przy ulicy 

Wigury w Łodzi. 22 – latka  oraz trzej towarzyszący jej mężczyźni, a w tym jej obecny 

konkubent, udali się do mieszkania  byłego konkubenta kobiety. Zamierzali oni 

zmusić pokrzywdzonego do opuszczenia lokalu, w którym zameldowana była także 

podejrzana. Kiedy 24 latek otworzył im drzwi, został natychmiast zaatakowany. Jeden 

z mężczyzn posługując się kijem bejsbolowym, patelnią, talerzem oraz metalowym 

krzesłem, uderzał pokrzywdzonego po głowie, twarzy, rękach oraz ciele. W wyniku 

pobicia, 24 – latek doznał między innymi urazów: głowy, tułowia, lewego barku, a 

także złamania lewego wyrostka łokciowego, które spowodowały naruszenie 

czynności narządu ciała na czas powyżej 7 dni. Ponadto, podejrzani zmuszali 24 – 

latka do opuszczenia mieszkania, grożąc mu pobiciem. Wychodząc z mieszkania, 
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zabrali w celu przywłaszczenia, artykuły kosmetyczne, zegarek, telefon komórkowy, 

czajnik, biżuterię, maszynkę elektryczną, a także klucze do mieszkania, o łącznej 

wartości 1110 złotych.   

 Pokrzywdzony powiadomił policję. Funkcjonariuszom udało się ująć dwóch 

napastników tj. 32 i 37 – latka oraz 22 – letnią kobietę. Byli oni już wcześniej karani, 

w tym kobieta za rozbój.  Jeden z mężczyzn przyznał się do udziału w pobiciu oraz 

zmuszania pokrzywdzonego do opuszczenia mieszkania, natomiast pozostała dwójka 

podejrzanych nie przyznała się do zarzucanych im czynów. 32 – latkowi grozi kara 

pozbawienia wolności w wymiarze do lat 8, natomiast dwóm pozostałym podejrzanym 

w wymiarze do lat 5.  
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