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Dwaj mężczyźni w wieku 24 i 27-lat, podejrzani o próbę oszustwa na szkodę 62-

letniej kobiety 

 

  

 W postępowaniu nadzorowanym przez Prokuraturę Rejonową Łódź-

Bałuty,  zatrzymani zostali dwaj mężczyźni w wieku 24 i 27-lat, którzy następnie 

usłyszeli zarzuty usiłowania oszustwa. Młodszemu z nich zarzucone także zostały 

przestępstwa kradzieży i oszustwa popełnione na szkodę tej samej 

pokrzywdzonej. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do 

lat 8. 

 Jak wynika z dokonanych ustaleń, w dniu 20 czerwca br. około godziny 15:00, 

do  domofonu a następnie do drzwi mieszkania 62-latki, dzwonili dwaj mężczyźni, 

którzy przedstawili się za funkcjonariuszy policji. Po wpuszczeniu do mieszkania 

oświadczyli, że  jedna z sąsiadek zgłaszała kradzież, a oni zatrzymali  sprawcę i są na 

tropie drugiego. Kobieta powiedziała im, że w przeszłości sama padła ofiarą kilku 

kradzieży mieszkaniowych. Wtedy jeden z mężczyzn oświadczył, że przy jednym 

z zatrzymanych zabezpieczyli pieniądze i chcą porównać je z tymi, które posiada 

kobieta. Pokrzywdzona oświadczyła, że  pieniądze posiada na koncie bankowym. 

Mężczyźni nakłonili ją do wypłaty z konta 10 000 zł. Podwieźli kobietę pod siedzibę 

banku swoim samochodem po czym zaparkowali go w pobliżu. Pokrzywdzona po 
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wejściu do banku o całej sytuacji opowiedziała kasjerce, która podejrzewając próbę 

oszustwa poinformowała policję. Skierowany na miejsce patrol po nawiązaniu 

kontaktu z pracownikami banku oraz z pokrzywdzoną dokonał zatrzymania 

podejrzanych. 

 Jak ustalono, 24-latek wcześniej dopuścił się na szkodę pokrzywdzonej innego 

przestępstwa. W marcu br. wymieniał u niej drzwi wejściowe. W dniu 13 maja br. 

ponownie pojawił się w jej mieszkaniu. Kobiecie powiedział wówczas, że jest 

z administracji i że zachodzi konieczność założenia liczników na kaloryferach. 

Nakłonił kobietę do przekazania kwoty 100zł, tytułem zaliczki. Korzystając ze 

znajomości mieszkania i nieuwagi kobiety, z jednej z szuflad zabrał ponadto pieniądze 

w kwocie 1 900zł. W związku ze zdarzeniami do jakich doszło 13 maja, podejrzany 

ten usłyszał zarzuty popełnienia na szkodę pokrzywdzonej oszustwa i kradzieży.  

 Po przesłuchaniach prokurator zastosował wobec podejrzanych policyjne 

dozory.    
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