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POBILI GO, BO NIE ZAWIÓZŁ JEDNEGO Z NICH DO
DZIEWCZYNY
Data publikacji 27.08.2010
Policyjnymi dozorami objął prokurator rejonowy w Wołominie dwóch sprawców pobicia 69-letniego
mężczyzny na terenie gminy Jadów. 23-letni Tomasz W. najpierw obrzucił cegłówkami i butelkami
starszego mężczyznę, tylko za to, że ten nie chciał podwieźć go do dziewczyny. Gdy pokrzywdzony
usiłował się bronić został dodatkowo napadnięty przez 18-letniego Macieja B. Obaj dotkliwie pobili
mężczyznę używając do tego butelek z alkoholem, uszkodzili mu również telefon komórkowy. Policjanci z
komisariatu w Jadowie szybko zatrzymali sprawców i przedstawili im zarzuty pobicia. Teraz grozi im kara
do 3 lat pozbawienia wolności.

Starszy mężczyzna siedział ze swoim znajomym na ławce przed sklepem na terenie gminy Jadów. W pewnym
momencie podszedł do niego 23-latek żądając podwiezienia do sąsiedniej miejscowości, do dziewczyny chłopaka.
Mężczyzna stanowczo odmówił. Wówczas chłopak zwracając się do starszego od siebie o ponad 40 lat mężczyzny po
imieniu, zaczął wypominać mu zdarzenia do jakich doszło w przeszłości pomiędzy nim, a jego ojcem. 69-latek próbował
wytłumaczyć młodzieńcowi, że nie brał żadnego udziału w zdarzeniu, które mogłoby dotyczyć rodziny chłopaka. To
jednak zamiast uspokoić młodego mężczyznę wywołało u niego agresję. Znajdującymi się w pobliżu cegłówkami zaczął
rzucać w kierunku starszego mężczyzny.
69-latek usiłował się bronić, wówczas na pomoc agresywnemu 23-latkowi przybył inny młodszy mężczyzna. Obaj
przewrócili na ziemię swoją oﬁarę i w dalszym ciągu bili po całym ciele używając do tego celu butelek z alkoholem,
swoje ciosy kierując głównie w głowę. Sytuację jaka miała miejsce zauważyła właścicielka sklepu, przed którym doszło
do zdarzenia. Wyszła na zewnątrz i krzyknęła, że powiadomiła Policję. Napastnicy na słowa Policja natychmiast przestali
bić mężczyznę i szybko się oddalili. Poszkodowany udał się do domu następnie do lekarza.
Dwa dni później 69-latek powiadomił o całym zdarzeniu policjantów przedstawiając dokumentację lekarską, z której
wynikało, że odniósł liczne rany cięte i kłute oraz zasiniaczenia na całym ciele. Funkcjonariusze z komisariatu w
Jadowie szczegółowo zbadali sprawę. Posiadając cząstkowe informacje dotyczące danych sprawców oraz ich rysopisy
wytypowali i zatrzymali 23- letniego Tomasza W. i 18-letniego Macieja B. Obaj zostali przesłuchani. Na podstawie
zgromadzonych materiałów policjanci przedstawili im zarzuty pobicia 69-latka. Akta sprawy wraz z zatrzymanymi traﬁły
do prokuratury rejonowej w Wołominie która postanowiła objąć obu sprawców policyjnymi dozorami. Teraz młodzieńcom
grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
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