
 
 
 

Łódź ,  dn ia 22 l i s topada 2013 r .  

 

R Z E C Z P O S P O L I T A  P O L S K A  

PROKURATURA OKRĘGOWA W ŁODZI 
RZE CZNIK PRASOWY  

ul. Kili ńskiego 152 

90-322 Łódź 

tel.: (42) 67-68-771, fax.: (42) 67-68-607 

e-mail : rzecznik@lodz.po.gov.pl  

 

 

 

 

 

 

 
 

INFORMACJA PRASOWA 
 

 
 

Wniosek o areszt wobec 19-latka podejrzanego o rozbój na starszej kobiecie 
 
 
 

 Prokuratura Rejonowa w Pabianicach skierowała do miejscowego sądu 

wniosek o areszt wobec 19-letniego mężczyzny, podejrzanego o dokonanie w dniu 

20 listopada br. w Konstantynowie Łódzkim rozboju na szkodę 71-letniej kobiety. 

Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 12. 

 Jak wynika z dokonanych ustaleń, do zdarzenia doszło około godziny 14 w 

centrum Konstantynowa Łódzkiego. Starsza kobieta została zaatakowana przez 

podejrzanego i jego 16-letniego brata. Napastnicy powalili pokrzywdzoną na ziemię, 

wyrwali z jej uszu kolczyki i zabrali należącą do niej torebkę. Wartość strat 

oszacowana została na 400 złotych.  

 Zdarzenie zauważył przypadkowo przejeżdżający mężczyzna, który podjął 

pościg za czerwonym samochodem marki Opel, którym z miejsca zdarzenia odjechali 

sprawcy. Ponadto powiadomił policję. Niebawem młodzi mężczyźni zostali 

zatrzymani. Znaleziono przy nich skradzioną torebkę oraz kolczyki.  

 Pokrzywdzona w wyniku zajścia doznała obrażeń ciała, w tym ran małżowin 

usznych.  

 19-latkowi zarzucono ponadto dokonanie w sierpniu i październiku br. na 

szkodę trzech kobiet, w tym jednej cudzoziemki, kradzieży łańcuszków oraz 

kolczyków, które podczas zdarzenia pokrzywdzone miały na sobie. Prawdopodobne 

jest, że w ostatnich miesiącach dokonał on także szeregu innych kradzieży, głównie na 

terenie Aleksandrowa i Konstantynowa Łódzkiego. Jego ofiarami były samotnie 

poruszające się przede wszystkim starsze kobiety.   
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 Współdziałający z nim 16-latek będzie odpowiadał przed sądem dla nieletnich.  

 Podczas dzisiejszego przesłuchania podejrzany przyznał się do 

przedstawionych mu zarzutów.  

 Wniosek o areszt prokuratura pabianicka uzasadniała grożącą podejrzanemu 

surową karą i zachodzącą z jego strony obawą matactwa. 
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