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Zarzuty w związku z dotkliwym pobiciem 28 - latka 

   

20 – latek usłyszał zarzuty, dotyczące dotkliwego pobicia 28 – letniego 

mężczyzny. Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę, około godziny 19:00  

w Zgierzu. Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5.   

Jak wynika z dokonanych ustaleń, po godzinie 18:00, pokrzywdzony wyszedł 

ze swojego mieszkania na spacer z psem. Spacerując, zauważył nieopodal pobliskiego 

gimnazjum grupę około dziesięciu młodych osób w wieku 20 do 25 lat. Zachowywali 

się głośno, najprawdopodobniej spożywali alkohol. Gdy 28 - latek znajdował się w 

odległości około 20 – 30 metrów od tej grupy, prowadzony przez niego na smyczy 

pies został zaatakowany przez innego psa, który podbiegł od stojących młodych osób. 

Za czworonogiem zmierzał młody, wysoki mężczyzna, który gwałtownie, bez powodu 

kilkakrotnie uderzył pokrzywdzonego ręką w głowę. 28 – latek się nie bronił. 

Niebawem w pobliżu pojawiły się dwie inne osoby, stojące wcześniej w grupie, które 

zaczęły odciągać napastnika i przepraszać za zaistniałe zdarzenie. Następnie, wszyscy 

się rozbiegli. Siła uderzeń była tak duża, że doprowadziła do powstania  

u pokrzywdzonego rozległych obrażeń głowy, które skutkowały koniecznością jego 

hospitalizacji. Wstępnie biegły ocenił, że uraz skutkował naruszeniem czynności 

narządów na czas powyżej 7 dni. Jednoznaczna ocena skutków zdrowotnych możliwa 

będzie dopiero po zakończeniu leczenia i może skutkować zmianą kwalifikacji 

prawnej. W związku ze zdarzeniem, policjanci zatrzymali 20 – latka, któremu 

przedstawione zostały zarzuty. Ma obrażenia ręki, co bez wątpienia potwierdza siłę 
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ciosów. Ze względów na konieczność przeprowadzenia operacji, lekarz nie zezwolił 

na jego dłuższe zatrzymanie. Występek 20 – latka miał charakter chuligański.  
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