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Wniosek o areszt wobec dwóch mężczyzn w wieku 35 i 42-lat podejrzanych 

o pobicie 50-latka z użyciem noża 

 

 

 Prokuratura Rejonowa Łódź-Polesie zarzuciła dwóm mężczyznom w wieku 

35 i 42-lat przestępstwo pobicia z użyciem noża, 50-letniego mężczyzny. 

Pokrzywdzony doznał ran ciętych policzka oraz rany kłutej klatki piersiowej. 

Obrażenia nie stanowią zagrożenia dla życia. Ponadto 39-letnia kobieta usłyszała 

zarzut pomocnictwa do pobicia, a jej 45-letni konkubent, podżegania do tego 

przestępstwa. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 

10. 

 Do zdarzenia doszło 10 czerwca br. około godziny 18:00 na ulicy Lipowej 

w Łodzi. Jak wynika z dokonanych ustaleń, 50-latek stał się przypadkową ofiarą 

napastników. Ich zamiarem było bowiem pobicie mężczyzny, który wcześniej 

zaczepiał córkę 39-latki. Działali nakłonieni przez konkubenta kobiety. Zaatakowany 

przez napastników pokrzywdzony, którego mylnie wskazała podejrzana, zanegował 

znajomość z jej córką, co jednak nie przekonało atakujących mężczyzn. W trakcie 

zajścia, zarówno 35-, jak i 42-latek używali noża, przekazując go sobie nawzajem. 

Jeden z nich spowodował rany cięte lewego policzka, drugi natomiast ranę kłutą klatki 

piersiowej. Pokrzywdzony zwrócił się o pomoc do funkcjonariuszy policji, którzy 

znajdowali się w przejeżdżającym radiowozie. 

 W oparciu o przedstawione rysopisy policjantom udało zatrzymać się 

podejrzanych. Zatrzymali oni łącznie 5 osób. Udział w zdarzeniu jednej z nich nie 
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został potwierdzony, dlatego też przesłuchana ona została w charakterze świadka. 

Zatrzymana kobieta wskazała miejsce, gdzie ukryty został nóż, co pozwoliło na jego 

odnalezienie. Wszyscy uczestnicy zajścia byli nietrzeźwi. Poziom alkoholu 

w organizmie 35-latka określony został na 3,2 promila, 42-latka – 2,5 promila,         

39-letniej kobiety na 1,5 promila, natomiast jej konkubenta - 1,9 promila. Wobec 

ostatniego z nich zastosowany został dozór policyjny.  

 Bezpośredni napastnicy działali w warunkach recydywy. Prokurator wystąpił 

do sądu z wnioskiem o ich  tymczasowe aresztowanie. 
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