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INFORMACJA PRASOWA 
 

 

Zarzuty w związku z incydentem do jakiego doszło w nocy z 21 na 22 maja br. na 

terenie Bałut 

 

 Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty nadzoruje postępowanie prowadzone 

w związku z incydentem, do jakiego doszło minionej nocy w rejonie ulic Wojska 

Polskiego i Palki, z udziałem jednego z Posłów na Sejm RP. 

 Jak wynika z dokonanych ustaleń, Poseł oraz dwóch towarzyszących mu 

mężczyzn, około godziny 1:00 w nocy, usiłowali ustawić baner przedwyborczy 

umieszczony na samochodzie marki polonez, na parkingu zlokalizowanym przy 

skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Palki. W tym czasie podeszło do nich 3 

młodych mężczyzn, którzy zaproponowali im wspólne wypicie piwa. Gdy ta 

propozycja została zignorowana, napastnicy zaczęli zachowywać się agresywnie. 

Jeden z nich wyrwał mężczyźnie, który towarzyszył posłowi, kluczyki do poloneza. 

W tym czasie, poseł schronił się w przejeżdżającym w pobliżu autobusie technicznym 

MPK i powiadomił policje. Niebawem dołączyli do niego towarzyszący mu 

mężczyźni. Wówczas młodzi napastnicy przystąpili do niszczenia, zarówno poloneza, 

jak i prywatnego samochodu posła. W pojazdach wybite zostały szyby, doszło do 

zarysowań warstwy lakierniczej i wgnieceń w elementach karoserii. W przypadku 

pierwszego samochodu suma strat została oceniona na 5 000 zł, drugiego zaś na 

15 500 zł. 

 Przybyli na miejsce policjanci zatrzymali napastników. Okazali się nimi 16-

latek oraz dwóch 17-latków. W oparciu o zebrany materiał dowodowych, ci ostatni 
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usłyszeli zarzut uszkodzenia samochodów. Grozi im kara pozbawienia wolności 

w wymiarze do lat 5. najmłodszy będzie odpowiadał przed sądem dla nieletnich. 

 Na obecnym etapie, brak jest podstaw, by sformułować zarzuty innych 

przestępstw, w tym takich, których motywem byłaby przynależność polityczna.  

W sprawie zbierane są dalsze dowody. 
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