
Trwa ładowanie...

RE KLAM A 

Pomorze. Pobili bezdomnego. Później pocięli mu
uszy
Zwyrodnialcy pobili bezdomną osobę, potem ją oszpecili. Jeden z nich jest już w
rękach stróżów prawa. Sprawcom grozi kilkuletni pobyt w więzieniu.
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Bezdomny mężczyzna został uderzony i stracił przytomność.(Fot: KWP Gdańsk)
Fot: KWP Gdańsk

Pod koniec ubiegłego tygodnia w mediach społecznościowych Fundacja Niosę Pomoc
zamieściła informację o bezdomnym mężczyźnie, który został oszpecony przez
nieustalonych sprawców. Do tego zdarzenia miało dojść kilka tygodni wcześniej
w Starogardzie Gdańskim.

- Miejscowi policjanci, którzy natra�li na ten wpis, natychmiast zajęli się wery�kacją
informacji zamieszczonej w internecie. Przeprowadzone w tej spawie czynności
doprowadziły funkcjonariuszy do pokrzywdzonego – poinformował asp. sztab. Marcin
Kunka, specjalista ds. prasowo-informacyjnych Komendy Powiatowej Policji
w Starogardzie Gdańskim.
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NAJNOWSZE POWIĄZANE POLECANE

Wybuch w Polsce.
Dowództwo Generalne o
systemie obrony
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"Bez podania sobie rąk".
Ambasador Rosji wezwany
do MSZ
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Mundurowi przyjęli od 31-latka zawiadomienie o popełnionym przestępstwie. Ze
wstępnych ustaleń śledczych wynikało, że mężczyzna został uderzony i stracił
przytomność.

Zobacz także: Wiceminister Michał Woś zaatakował Leszka Millera. Jest riposta

- Gdy ją odzyskał, okazało się, że sprawcy ponacinali mu uszy – podaje policjant.

Sprawcom grożą nawet 3 lata więzienia

Rozpoczęły się poszukiwania oprawców. Stróże prawa następnego dnia zatrzymali
pierwszego z podejrzanych mężczyzn.

- 21-letni mieszkaniec Kociewia został doprowadzony do starogardzkiej komendy,
gdzie śledczy przeprowadzili z jego udziałem czynności procesowe. Policjanci znają
również personalia drugiego mężczyzny podejrzewanego o popełnienie tego
przestępstwa. Jego zatrzymanie jest już tylko kwestią czasu – podkreśla asp. sztab.
Kunka.

Czytaj również: Abp Głódź sołtysem. Duchowny odniósł się do zarzutów

Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. Za spowodowanie istotnego
zeszpecenia lub zniekształcenia ciała grozi kara pozbawienia wolności na czas nie

Podwyższenie gotowości
jednostek. Co oznacza? Co
się będzie działo w Polsce?

Rakieta spadła na Polskę.
Łotwa zwołała
nadzwyczajne posiedzenie
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krótszy od lat 3.

Masz newsa, zdjęcie lub �lmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
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Dzieci widzą i słyszą. #StopMowieNienawiści.
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29-06-2021 Mini Czy państwo całkiem zwaryjowalo najpierw go pobili a potem oszpecili i
tylko 3 lata ,to skandal przynajmniej 15 lat więzienia ludzie czy oni w tych sadach
...Czytaj całość

29-06-2021 Xiąc Zamiast posadzić typów i utrzymywać na koszt podatników można
gościom spuścić solidny łomot, np szpaler między pałami, a następnie oszpecić,
tatuaż na czole, ...Czytaj całość

29-06-2021 śmiech na sali Nawet trzy lata?
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