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INFORMACJA PRASOWA

Trzech młodych mężczyzn aresztowanych, w związku z drastycznym
pobiciem 22 - latka
Na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź – Bałuty sąd tymczasowo
aresztował na okres trzech miesięcy trzech mężczyzn w wieku 19 – 21 lat
podejrzanych do udział w pobiciu, którego następstwem jest ciężki uszczerbek na
zdrowiu 22 – latka.

Powodem agresji napastników były najprawdopodobniej

antagonizmy na tle sympatii do łódzkich drużyn piłkarskich. Podejrzanym grozi
kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 8.
Jak wynika z dokonanych ustaleń, w nocy z 18 na 19 sierpnia 2018r.
pokrzywdzony i towarzyszący mu znajomy 20 latek, przed godziną 2.00 szli
ul. Limanowskiego w stronę ul. Zgierskiej, kierując się, z zamiarem zakupu piwa, do
pobliskiego nocnego sklepu.. W pewnym momencie zauważyli idących z przeciwka
kilku młodych mężczyzn. Kolega pokrzywdzonego widział ich tej samej nocy i słyszał
ich rozmowę, z której wynikało, że jeden z nich został we wcześniejszym okresie
zaatakowany przez pseudokibiców klubu piłkarskiego, któremu nie kibicują. Idący z
przeciwka mężczyźni, szybkim krokiem zbliżyli się do pokrzywdzonego i jego
znajomego. Jeden nich zapytał, za którym klubem piłkarskim są. 20 - latek kibicujący
tej samej drużynie, której sympatyk miał rzekomo zaatakować jednego z mężczyzn,
czując zagrożenie z ich strony zaczął uciekać.

Pokrzywdzony natomiast został

brutalnie zaatakowany. Napastnicy bili go pięściami i kopali po głowie i tułowiu. Atak
agresji zauważył przejeżdżający samochodem mężczyzna, który powiadomił policję.
Funkcjonariusze, którzy niezwłocznie pojawili się na miejscu zdarzenia, przystąpili do
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działań związanych z ratowaniem pokrzywdzonego, ustaleniem przebiegu zdarzenia i
ujęciem napastników. Jeszcze tej samej nocy, zatrzymali trzech młodych mężczyzn, w
tym: dwóch 19 - latków i 21- latka. Pokrzywdzony został przywieziony przez
pogotowie do jednego z łódzkich szpitali, jest w stanie ciężkim. W wyniku ataku
doznał w szczególności poważnych obrażeń głowy i klatki piersiowej. Prokurator
przedstawił zatrzymanym mężczyznom zarzuty dotyczące udziału w pobiciu,
następstwem którego było powstanie u pokrzywdzonego ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu. Dzisiaj na wniosek prokuratora sąd aresztował ich na okres 3 miesięcy.
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