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Trzech mężczyzn w wieku 21 i 22 lat aresztowanych pod zarzutem dokonania
rozbojów i pobić na terenie osiedla akademickiego

Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście zarzuciła trzem mężczyznom w
wieku 21 i 22 lat, dokonanie dwóch rozbojów i pobić, do których doszło w nocy z
21 na 22 marca br. na terenie kompleksu studenckiego przy ulicy Lumumby w
Łodzi. Podejrzanym grożą kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 12.
Dzisiaj na wniosek prokuratora zostali oni aresztowani na najbliższe 3 miesiące.
Jak wynika z dokonanych ustaleń, do zdarzenia doszło w nocy z 21 na 22 marca
br. Podejrzani w towarzystwie innych młodych mężczyzn, w godzinach wieczornych
w piątek, byli na meczu. Po jego zakończeniu, wspólnie spędzali czas. Przed północą
dotarli na teren osiedla akademickiego UŁ, gdzie dokonali dwóch rozbojów i pobić.
W pierwszym przypadku ich ofiarami stała się grupa licealistów. Byli oni przez
napastników szarpani, uderzani pięściami w klatkę piersiową i kopani obutymi
nogami. Jednemu z pokrzywdzonych skradziono telefon komórkowy, dwa pendrive’y,
portfel z pieniędzmi i inne przedmioty o łącznej wartości około 1500 złotych, a także
dokumenty. Po niedługim czasie, napastnicy zaatakowali grupę 4 studentów.
W ich przypadku również stosowali przemoc polegającą na uderzaniu i kopaniu. Ich
łupem padł telefon komórkowy o wartości 250 zł. Przebieg ostatniego ze zdarzeń
zauważyli patrolujący teren policjanci. Z ich relacji wynika, że agresywnych
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napastników było 4. Rozpoczęli pościg – trzech udało się im zatrzymać. Jeden z
pokrzywdzonych, w związku z poniesionymi obrażeniami, trafił do szpitala.
Podczas przesłuchania podejrzani nie przyznali się do zarzutów, podając że nie
pamiętają przebiegu wydarzeń, ponieważ byli pod wpływem alkoholu. Wszyscy trzej
byli wcześniej karani, przy czym dwaj z nich za rozboje. Najbliższe trzy miesiące
spędzą w areszcie.
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