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INFORMACJA PRASOWA

Tymczasowe aresztowania w sprawie brutalnego pobicia

Prokuratura

Rejonowa

Łódź

–

Śródmieście

przedstawiła

dwóm

mężczyznom w wieku 24 i 34 lat zarzuty dotyczące brutalnego pobicia, natomiast
kobiety w wieku 34 i 57 lat usłyszały zarzuty nieudzielania pomocy.
W dniu 1 października br. prokuratura śródmiejska powiadomiona została przez
lekarza Izby Przyjęć Szpitala im. Barlickiego w Łodzi, że do tamtejszej placówki
został przywieziony około 40-letni mężczyzna z licznymi obrażeniami ciała m. in.
złamaniami żuchwy i żeber, zasinieniami na różnych częściach ciała, a także ranami
ciętymi nóg. Mogły one powstać na skutek pobicia.
W związku z tą informacją podjęto czynności zmierzające do ustalenia
okoliczności wydarzeń, które doprowadziły do tego, że mężczyzna w ciężkim stanie
trafił do szpitala.
Jak wynika z zebranych dowodów, w noc poprzedzającą przewiezienie do
szpitala, w jednym z mieszkań przy ulicy Próchnika w Łodzi, w towarzystwie kilku
znajomych pokrzywdzony spożywał alkohol. Podczas wspólnej biesiady został on
brutalnie pobity prawdopodobnie przez czterech mężczyzn, którzy uderzali go
pięściami i garnkiem po głowie, kopali po całym ciele. Napastnicy byli wyjątkowo
bezwzględni dla swojej ofiary, używając noża spowodowali rany cięte nóg i sypali na
nie sól.
Zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 24 i 34 lat, którym prokurator zarzucił
pobicie skutkujące ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu.
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Obecne w mieszkaniu dwie kobiety w wieku 34 i 57 lat przesłuchane zostały
pod zarzutem nieudzielania pomocy i zastosowano wobec nich dozory policyjne. Na
wniosek prokuratora w dniu dzisiejszym sąd aresztował podejrzanych mężczyzn na 3
miesiące.
Już po wczorajszych przesłuchaniach mężczyzna zmarł, co najprawdopodobniej
zrodzi konieczność zmiany zarzucanych podejrzanym przestępstw na pobicie ze
skutkiem śmiertelnym lub zabójstwo.
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