
 
 
 

Łódź ,  dn ia  21  marca 2017  r .  

 

R Z E C Z P O S P O L I T A  P O L S K A  

PROKURATURA OKRĘGOWA W ŁODZI  

RZE CZNIK P RA SO WY   

ul. Kilińskiego 152 

90-322 Łódź 

tel.: (42) 67-68-771, fax.: (42) 67-68-607 

e-mail : rzecznik@lodz.po.gov.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 

 

 

 

23 – letni obywatel Serbii aresztowany pod zarzutem czynnej napaści na 

funkcjonariuszy policji 

 

   

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź – Górna, sąd aresztował 23 – 

letniego obywatela Serbii, podejrzanego o czynną napaść z użyciem 

niebezpiecznego narzędzia w postaci butelki na dwóch funkcjonariuszy policji 

oraz o stosowanie tzw. czynnego oporu w celu zmuszenia policjantów do 

zaniechania zatrzymania innego młodego mężczyzny – sprawcy wykroczenia. 

Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10.  

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę, 18 marca 2017 roku przy ulicy 

Dąbrowskiego, przed C.H. Dąbrówka, gdzie zgromadziła się grupa około 150 kibiców. 

Trzech z nich odpaliło race świetlne. Policjanci podjęli próbę zatrzymania jednego  

z kibiców. Gdy się do niego zbliżyli podeszła do nich grupa około 10 osób. Mimo to 

funkcjonariusze podjęli próbę zatrzymania sprawcy wykroczenia. To spowodowało, że 

kibice, zaczęli rzucać w nich butelkami. Jeden z atakujących podbiegł bliżej i uderzył 

butelką w ramię jednego z policjantów, a następnie tą samą butelką zaatakował innego 

funkcjonariusza, zadając mu uderzenie w głowę. Ze względu na kask ochronny nie 

doszło do spowodowania obrażeń. Zatrzymany został mężczyzna, który zaatakował 

policjantów. To 23 – letni obywatel Serbii, który z grupą kolegów przyjechał na mecz 

Widzewa. Następnie, w Prokuraturze Rejonowej Łódź – Górna usłyszał on zarzuty. 

Przyznał się do ich popełnienia. Po przesłuchaniu, prokurator wystąpił z wnioskiem  

o jego aresztowanie na okres 2 miesięcy. Sąd uwzględnił wniosek przyjmując, że  
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w przypadku wpłaty poręczenia w kwocie 20 tys. złotych, areszt ulegnie zmianie na 

poręczenie majątkowe. 
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