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INFORMACJA PRASOWA 

 

Selekcjoner jednego z łódzkich klubów nocnych podejrzany w związku 

z pobiciem klienta 

  

 

 Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście przedstawiła 29-letniemu 

selekcjonerowi jednego z nocnych klubów w centrum miasta, zarzuty 

spowodowania obrażeń ciała u 25-letniego klienta. Podejrzanemu grozi kara 

pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5. Po przesłuchaniu poddany został 

policyjnemu dozorowi. 

 Do zdarzenia doszło w nocy z 9 na 10 sierpnia br. Pokrzywdzony, udał się do 

nocnego klubu wraz z grupą znajomych. Jeden z młodych mężczyzn obchodzić miał 

tzw. wieczór kawalerski. Znajomi wspólnie spożywali alkohol. Jak wynika z relacji 

pokrzywdzonego, około północy przekazał jednej z tancerek pieniądze, twierdząc, że 

zamawia indywidualny taniec. Ponieważ mimo upływu kilkunastu minut kobieta nie 

przystąpiła do wykonywania zamówionej usługi, zaczął się niecierpliwić i próbował 

wyjaśnić sprawę. Okazało się, że , potraktowała ona pieniądze jako napiwek.  

 Rozmowa bezpośrednio poprzedzająca pobicie, miała miejsce w pobliżu baru. 

Prawdopodobne jest, że pokrzywdzony w pewnym momencie popchnął tancerkę. 

To spowodowało stanowczą reakcję ze strony selekcjonera, który usiłował nakłonić 

pokrzywdzonego do opuszczenia lokalu. Odmowa wykonania przez 25-latka jego 

polecenia spowodowała u niego wybuch agresji. Zaczął on bić pokrzywdzonego 

pięściami po głowie, a gdy ten upadł, wielokrotnie kopał go po ciele, a zwłaszcza po 

twarzy. Następnie, 25-latek został wyniesiony przed drzwi klubu i pozostawiony na 

zewnątrz. Wtedy też użyto wobec niego gazu obezwładniającego.  
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 Jeden z towarzyszących  mu mężczyzn wezwał na pomoc pogotowie i policję. 

Krwawiący mężczyzna przez karetkę został odwieziony do szpitala. W wyniku pobicia 

doznał w szczególności rozległych obrażeń głowy m.in. złamania szczęki, nosa 

i ściany oczodołu. 

 Przedwczoraj na polecenie śródmiejskiej prokuratury 29-letni selekcjoner został 

zatrzymany przez funkcjonariuszy I Komisariatu KMP w Łodzi. Usłyszał zarzuty 

dotyczące spowodowania obrażeń ciała, które naruszyły czynności narządów na czas 

powyżej 7 dni. 
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