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INFORMACJA PRASOWA

46-latek podejrzany o napad rabunkowy na kantor, a jego 19-letnia partnerka
o paserstwo

Prokuratura Rejonowa Łódź-Górna przedstawiła 46-letniemu mężczyźnie,
zarzuty dotyczące rozboju z użyciem broni palnej. Jego 19-letnia partnerka
usłyszała zarzut paserstwa. Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności
w wymiarze do lat 15, natomiast młodej kobiecie kara pozbawienia wolności
w wymiarze do lat 5.
Przedstawione podejrzanemu zarzuty dotyczą napadu z bronią palną na jeden
z łódzkich kantorów, do jakiego doszło 10 czerwca br. Jak wynika z dokonanych
ustaleń, podejrzany wszedł do kantoru koło godziny 11:00. Początkowo oświadczył
kasjerce, że chce kupić 2 tys. funtów brytyjskich i zaczął negocjować cenę. W czasie
rozmowy nagle położył na blacie torbę foliową i zaczął ją przesuwać przez otwór
w stronę kasjerki. Nagle z torby tej wyciągnął broń i celując nią w stronę kobiety
oświadczył, że to napad. Zażądał wydania pieniędzy. Zabronił kasjerce włączenia
alarmu. Stwierdził, że jak nie będzie stosowała się do jego poleceń, to zabije ją.
Przerażona kobieta wydała waluty różnych krajów, stanowiących równowartość około
217 tys. zł. Gdy napastnik opuścił kantor, włączyła alarm i powiadomiła właściciela.
Przebieg zdarzenia zarejestrowany został przez monitoring.
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Policjantom udało się ustalić tożsamość przestępcy. Wczoraj w Gdyni został on
zatrzymany wraz z nową 19-letnią partnerką. Następnie oboje doprowadzeni zostali do
Prokuratury Rejonowej Łódź-Górna.
Podczas przesłuchania, 46-latek przyznał się do zarzutów. Złożył szczegółowe
wyjaśnienia. Działał w warunkach recydywy. Był karany za rozboje i oszustwa.
Jak podał, dokonał napadu aby uzyskać pieniądze na spłatę długu, który miał
u swojego kolegi. To właśnie wierzyciel podsunął mu pomysł dokonania napadu na
kantor. Po dokonaniu przestępstwa, 46-latek pojechał do Gdyni gdzie zamierzał się
ukrywać. Tam właśnie ukrył broń, której użył podczas napadu. Wynajął willę
w luksusowej dzielnicy, niebawem zamieszkał w niej ze swoją nową, 19-letnią
konkubiną. Kupił jej kolczyki, telewizor oraz na dane partnerki samochód osobowy
BMW 5. Te przedmioty zostały zabezpieczone, podobnie jak nie wydane jeszcze
pieniądze w kwocie 90 tys. zł.
19-latka usłyszała zarzut paserstwa w odniesieniu do samochodu BMW.
Podejrzany zatrzymany jest do dyspozycji Prokuratury Rejonowej Łódź-Górna.
Jutro podjęte zostaną dalsze decyzje, w tym co do ewentualnego wniosku
o tymczasowe aresztowanie.
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