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48-latek podejrzany o napad na jeden z banków w centrum Łodzi  

 

 

 

 Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście przedstawiła 48-letniemu 

mężczyźnie – mieszkańcowi Łodzi zarzut rozboju, którego dopuścił się 

wtargnąwszy częściowo zamaskowany, prawdopodobnie z bronią palną do 

jednego z banków, znajdującego się w centrum Łodzi. Zatrzymany został w 

pobliskim klubie, gdzie grając na automatach wydawał skradzione pieniądze. 

Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 15. 

 Do zdarzenia doszło w dniu 3 grudnia br. około godziny 14:20. Mężczyzna po 

wejściu na teren placówki trzymając w ręku broń palną, zażądał od jednej z kasjerek 

wydania pieniędzy. Przestraszona kobieta spełniła żądanie napastnika i wydała mu 

kwotę ponad 18.200 zł. Po otrzymaniu gotówki mężczyzna oddalił się z miejsca 

zdarzenia. 

 Napastnik był prawdopodobnie widziany przez personel banku tego samego 

dnia wcześniej. Odwiedził placówkę, dopytując o możliwości zaciągnięcia kredytu. 

 Po otrzymaniu zgłoszenia, policjanci niezwłocznie przystąpili do działań 

wykrywczych. Na miejsce zdarzenia wysłano policyjne patrole z psem. 

 Przesłuchano świadków zdarzenia, wykonano oględziny, podczas których 

zebrano ślady. Zabezpieczono monitoring i sporządzono portret pamięciowy. 

Wizerunek podejrzanego rozesłany został do jednostek i patroli policji.  
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 Już po kilku godzinach funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego, gdy 

przebywał w jednym z łódzkich pubów. Grał na automatach do gier losowych. 

Odpowiadał on rysopisowi.  

 Podczas przeszukania mieszkania należącego do podejrzanego, znaleziono 

kurtkę, w którą prawdopodobnie był ubrany podczas napadu. Udało się odzyskać 

większość skradzionej gotówki – przed napadem oznaczenia części skradzionych 

banknotów były bowiem odnotowane w placówce. 

 Po przesłuchaniu prokurator podejmie decyzję, co do środków 

zapobiegawczych, w tym ewentualnego wniosku o tymczasowe aresztowanie. 
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