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INFORMACJA PRASOWA 

 

Akt oskarżenia przeciwko 27 i 34-latkowi oskarżonym o pobicie z użyciem 

niebezpiecznych narzędzi, kradzież i zniszczenie mienia 

 

 Prokuratura Rejonowa Łódź-Śródmieście skierowała do sądu akt 

oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom w wieku 27 i 34 lat, oskarżonym o 

pobicie i kradzież do jakich doszło w maju 2014 roku, w jednym z łódzkich 

warsztatów samochodowych. Grozi im kara pozbawienia wolności w wymiarze do 

lat 8.  

 Do pierwszego ze zdarzeń doszło 5 maja 2014 roku. Do jednego z łódzkich 

warsztatów samochodowych przyjechał wówczas 27-letni podejrzany. W zakładzie 

znajdował się również 34-latek, będący jego współwłaścicielem. 

 27-latek domagał się zwrotu końcówek układu wydechowego, które 

pokrzywdzony miał usunąć z jego samochodu. Zastosował wobec niego przemoc w 

postaci uderzeń metalową rurką w głowę, a gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, bił go 

nadal po całym ciele. W wyniku tego zdarzenia pokrzywdzony doznał licznych 

obrażeń, a zwłaszcza sińców twarzy, tułowia i kończyn, co doprowadziło do 

naruszenia czynności narządów ciała na czas poniżej siedmiu dni.  

 Gdy ofiara opuściła warsztat, by zakupić końcówkę układu wydechowego, 27 i 

36-latek ukradli rzeczy należące do pokrzywdzonego, tj. jego samochód o wartości 8 

tys. złotych i narzędzia o wartości 1 tys. złotych.  

 O wyżej wymienionych zdarzeniach pokrzywdzony poinformował organy 

ścigania dopiero po drugim zajściu, do którego doszło w nocy z 27 na 28 maja 2014 

roku, gdy został pobity przez 27 i 34-latka i dwóch innych mężczyzn, których 

tożsamości jeszcze nie ustalono. Napastnicy dokonali tego za pomocą niebezpiecznych 

przedmiotów w postaci kijów bejsbolowych i metalowej rurki.  

W przebiegu zajścia napastnicy uszkodzili ponadto samochód pokrzywdzonego.  
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 27-latek podczas przesłuchania przyznał się jedynie do dwukrotnego pobicia 

pokrzywdzonego, natomiast 34-latek przyznał się do wszystkich zarzucanych mu 

czynów. Obydwaj oskarżeni byli wcześniej karani.  
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