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8 OSÓB ZATRZYMANYCH ZA BRUTALNE POBICIE
Data publikacji 28.11.2008

Piotrkowscy policjanci zatrzymali 8 osób, które w brutalny sposób pobiły 32-letniego mężczyznę.
Znęcali się nad nim i bili go, a gdy jego stan był bardzo ciężki wezwali pogotowie. Przyczyną
pobicia były rozliczenia ﬁnansowe rzekomego długu. Sprawcy już w ciągu doby traﬁli do
policyjnego aresztu. Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Całe zdarzenie rozegrało się w wynajmowanym przez 32- letniego mieszkańca województwa mazowieckiego mieszkaniu.
Wtedy właśnie kilka osób, które go znały założyło mu kajdanki na ręce, nogi skrępowało przewodem elektrycznym, po
czym bili go. Znęcali się nad 32-latkiem używając także młotka i kombinerek. Napastnicy żądali rozliczenia przeszło
300 tys. zł rzekomego długu. Później sprawcy vw transporterem przewieźli mężczyznę do mieszkania na terenie
województwa śląskiego, gdzie ponownie go pobili. A następnie wyruszyli w dalszą drogę do Warszawy. Około południa
przejeżdżając w okolicach Piotrkowa okazało się, że ranny mężczyzna był w tak złym stanie, że agresorzy zdecydowali
się wezwać do niego pogotowie. Lekarz dyżurny o przyjęciu na oddział szpitalny pobitego człowieka z ciężkim urazem
brzucha, klatki piersiowej i licznymi potłuczenia na ciele oraz widocznymi na nadgarstkach śladami po kajdankach
powiadomił piotrkowską Policję. Stan 32- latka był na tyle ciężki, że konieczna była szybka operacja.
Policjanci natychmiast ustalili, że w pobiciu uczestniczyło 5 osób, a kolejne 3 miały związek z tym zdarzeniem. Bardzo
szybko w ich ręce wpadł 42- letni mężczyzna oraz dwie kobiety w wieku 30 i 35 lat, którzy odwiedzili pokrzywdzonego
w szpitalu. Jeszcze tego samego dnia dzięki współpracy z policjantami z województw mazowieckiego i śląskiego do
aresztu traﬁły kolejne 4 osoby. Ostatni z podejrzewanych wpadł następnego dnia.
Wczoraj od wczesnych godzin rannych, aż do późnego wieczora piotrkowscy policjanci przesłuchiwali zatrzymanych i
wyjaśniali okoliczności brutalnego pobicia. Cztery osoby odpowiedzą za usiłowanie wymuszenia rozbójniczego, pobicie
ze szczególnym okrucieństwem oraz uprowadzenia, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Jedna z kobiet
usłyszy zarzut pomocnictwa przy tych przestępstwach. Druga natomiast zarzut rozboju, gdyż zabrała pokrzywdzonemu
złotą biżuterię wartości 3,5 tysiąca złotych.
Dzisiaj policjanci wystąpią z wnioskiem o tymczasowy areszt dla zatrzymanych. Policjanci nadal pracują nad sprawą, nie
wykluczają dalszych zatrzymań. Sprawa jest rozwojowa.

