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Wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 12 mężczyzn 

podejrzanych w związku z napadem na właściciela sklepu z odżywkami 

 

 

 

 

Prokuratura Rejonowa w Pabianicach skierowała do sądu wnioski  

o tymczasowe aresztowanie wobec 12 mężczyzn, którzy usłyszeli zarzut 

dokonania rozboju na szkodę właściciela sklepu z odżywkami w Pabianicach. Ich 

łupem padły cztery  kartony zawierające odżywki  i suplementy dla sportowców. 

Wszystko wskazuje na to, ze tłem ataku były antagonizmy pomiędzy 

pseudokibicami dwóch zwaśnionych klubów piłkarskich. Podejrzanym grozi kara 

pozbawienia wolności w wymiarze do lat 12.    

Do zdarzenia doszło w dniu 15 maja 2018 roku w Pabianicach. Około godziny 

17:30 penetrując przyległy do lokalu teren policjanci zauważyli grupę kilkunastu osób 

wbiegającą do sklepu. Sprawcy uzbrojeni byli w rękawice do walk MMA  

i ochraniacze na zęby. Mężczyźni wybili szybę i zaczęli demolować wnętrze sklepu. 

Grożąc użyciem przemocy wobec znajdującego się wewnątrz pokrzywdzonego, 

doprowadzili go do stanu bezbronności, a następnie wynieśli na zewnątrz cztery 

pudełka z odżywkami i suplementami diety. Zdarzenie miało bardzo dynamiczny 

przebieg. Funkcjonariusze niezwłocznie podjęli interwencję w wyniku której 
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zatrzymali 12 osób w wieku od 21 do 29 lat, związanych ze środowiskiem kibiców 

jednego z łódzkich klubów. W pobliżu miejsca zdarzenia zaparkowane były cztery 

pojazdy, którymi najprawdopodobniej przyjechali sprawcy. Zabezpieczono w nich 

m.in. kominiarki, gaz oraz kastety. Wszystko wskazuje na to, że u podstaw 

zaistniałego zdarzenia leżały antagonizmy pomiędzy pseudokibicami dwóch łódzkich 

klubów piłkarskich  

Zatrzymani usłyszeli zarzut dokonania rozboju. Prokurator skierował do sądu 

wnioski o ich tymczasowe aresztowanie. Podejrzanym grozi kara pozbawienia 

wolności w wymiarze do lat 12.   
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