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INFORMACJA PRASOWA 
 
 

Dwaj mężczyźni w wieku 22 i 27-lat podejrzani o pobicie 27-latka 

 
 

 Na polecenie Prokuratury Rejonowej Łódź – Polesie, policjanci z Komendy 

Miejskiej Policji w Łodzi zatrzymali 2 m ężczyzn w wieku 22 i 27-lat, którym 

następnie prokurator przedstawił zarzuty dotyczące udziału w pobiciu 27-latka. 

Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 3. 

 Do zdarzenia doszło w godzinach przedpołudniowych 9 maja br. w centrum 

Łodzi. Przed godziną 10:00, napastnicy zauważyli pokrzywdzonego w rejonie ulic 

Zachodniej i Próchnika. Podbiegli do niego i zaczęli go bic. 27-latek zdołał się 

wyrwać i zaczął uciekać w kierunku ulicy Wólczańskiej. Wbiegł do jednej z kamienic, 

a następnie do mieszkania na pierwszym piętrze. Cały czas był goniony. W obawie 

przed oprawcami, wyskoczył z okna na pierwszym piętrze. Bezpośrednio przed tym, 

sprawcy zdążyli wobec niego użyć gazu z ręcznego miotacza. W wyniku upadku, 

pokrzywdzony doznał złamania pięt obydwu nóg – mimo to kontynuował ucieczkę. 

Wbiegł do sklepu, gdzie został ponownie zaatakowany przez goniących go młodych 

mężczyzn. Bili go oni pięściami i kopali. Kiedy pokrzywdzony wybiegł ze sklepu, 

w pobliżu pojawił się samochód BMW kierowany przez 19-letniego znajomego 

bezpośrednich  napastników. 27- latek został zmuszony do wejścia do samochodu. 

Dopiero około godziny 15:00 napastnicy odwieźli go do stacji pogotowia 

ratunkowego, gdzie w związku ze złamaniem nóg, udzielono mu pomocy medycznej.  

 Podczas przesłuchania w prokuraturze, podejrzani przyznali się do zarzutów. 

Najprawdopodobniej do pobicia doszło na tle wzajemnych rozliczeń finansowych. 

Jeden z podejrzanych wyjaśnił z kolei, że pobili podejrzanego, gdyż słyszeli, że 

dopuścił się on kradzieży na szkodę znajomej im kobiety, dlatego też chcieli go 
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zatrzymać i wyjaśnić tę sprawę, a gdyby fakt kradzieży znalazł potwierdzenie „ dać 

mu nauczkę na przyszłość – pobić go”.  

 Po przesłuchaniu, wobec podejrzanych prokurator zastosował policyjne dozory. 

Dotychczas nie udało się przesłuchać 19-latka, który był kierowcą BMW – trwają 

czynności mające na celu realizację tej czynności.  
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