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KOLEJNE ZATRZYMANIA DO SPRAWY ŚMIERTELNEGO
POBICIA W KRAKOWIE
Data publikacji 03.02.2014

Policjanci zatrzymali kolejnych dwóch mężczyzn podejrzanych w sprawie śmiertelnego pobicia
przy ul. Dobrego Pasterza w Krakowie. Do zdarzenia doszło 23 września 2012 r. W sumie już 20
osób usłyszało zarzuty - 18 spośród nich zostało tymczasowo aresztowanych, a dwie otrzymały
policyjny dozór.
Niedawno informowaliśmy o zatrzymaniu i aresztowaniu kolejnej, 18 osoby do śmiertelnego pobicia koło krakowskiego
Multikina. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa – Nowa Huta wspólnie z krakowską Policją.
Prokuratorzy oraz krakowscy policjanci, chociaż od zdarzenia minęło prawie 1,5 roku, nadal intensywnie pracują nad tą
sprawą.
Minione dni przyniosły kolejne zatrzymania. Zarzuty usłyszało kolejnych dwóch mężczyzn, którzy brali udział w pobiciu.
29 stycznia w godzinach wieczornych policjanci zatrzymali 20-letniego mieszkańca dzielnicy Krowodrza. Przy
zatrzymanym ujawniono butle z gazem pieprzowym. W czasie przeszukania mieszkania znaleziono także niebezpieczne
narzędzia oraz materiały o treści kibicowskiej. Równocześnie zatrzymano drugiego z podejrzewanych - 21-letni
mężczyzna, mieszkaniec jednego z nowohuckich osiedli, wpadł w swoim mieszkaniu. Podczas przeszukania
pomieszczeń mieszkalnych znaleziono u niego marihuanę.
Prokurator przedstawił mężczyznom zarzuty pobicia ze skutkiem śmiertelnym, przy czym dopuścili się tego czynu
publicznie, bez powodu, okazując rażące lekceważenie dla porządku prawnego w warunkach chuligaństwa. Decyzją
sądu, na wniosek policji i prokuratury, 31 stycznia zostali aresztowani.
Do śmiertelnego pobicia doszło 23 września 2012 r. około godz. 23, w pobliżu Multikina przy ul. Dobrego Pasterza w
Krakowie. W wyniku bójki, po ciosach zadanych różnymi narzędziami, zmarł 32-letni mężczyzna. Bezpośrednio po
zdarzeniu policjanci zatrzymali 16 osób. Po 48 godzinach musieli zostać zwolnieni, w związku z brakiem dowodów i
koniecznością przeprowadzenia przez biegłych badań (m.in. sekcji zwłok) W trakcie śledztwa ustalano i zatrzymywano
kolejno podejrzanych. Większość z nich to właśnie pierwsi zatrzymani w nocy zaistniałego zdarzenia.
Wszystkie 20 osób zatrzymanych do tej pory w prowadzonym śledztwie usłyszało zarzuty udziału w śmiertelnym
pobiciu. 18 spośród nich zostało tymczasowo aresztowanych, natomiast dwóch otrzymało policyjny dozór.
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