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INFORMACJA PRASOWA

23-latek aresztowany pod zarzutem rozboju z użyciem noża

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź – Śródmieście sąd zastosował
tymczasowe aresztowanie wobec 23-letniego mężczyzny, podejrzanego o rozbój
z użyciem noża, wymuszenie

rozbójnicze

i przestępstwo zmuszania

do

określonego zachowania. Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności
w wymiarze do lat 15.
Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek tj. z 6 na 7 lipca br.
koło godziny 1:00, w centrum Łodzi, w Parku Sienkiewicza. Kiedy 25-letni
mężczyzna z o rok starszą koleżanką siedzieli na ławce, podszedł do nich podejrzany
i wyciągnął nóż, a jego ostrze przystawił do szyi 25-latka. Zażądał wydania telefonów
komórkowych i pieniędzy. Przestraszeni pokrzywdzeni wydali posiadane telefony
o wartości 2900 i 1500 zł ( Apple iPhone s5, Samsung Galaxy s4). Oświadczyli także,
że nie mają przy sobie żadnych pieniędzy. Wówczas napastnik przystawił nóż do szyi
młodej kobiety. Kiedy próbowała się bronić, doszło do skaleczenia jej ręki. Ostrze
noża odcisnęło się także na szyi pokrzywdzonego. Podejrzany zapytał kobietę czy
posiada pieniądze na koncie. Kiedy ta stwierdziła, że ma 50zł., napastnik polecił, aby
wraz z nim udała się do najbliższego bankomatu i wypłaciła tę kwotę. Wszyscy
w trójkę udali się na skrzyżowanie Tuwima i Sienkiewicza, gdzie kobieta wypłaciła
pieniądze z konta i oddała je sprawcy, który następnie oddalił się w stronę ulicy
Narutowicza. Nakazał przy tym pokrzywdzonym, grożąc im, by nie powiadamiali
policji.
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25-latek obserwował podejrzanego, zaś jego znajoma w tym czasie pobiegła na
najbliższy postój taksówek prosić o pomoc. Jeden z taksówkarzy powiadomił policję.
Funkcjonariusze, którzy w krótkim czasie pojawili się w miejscu zdarzenia, przystąpili
do penetrowania pobliskiego terenu w poszukiwaniu sprawcy. Niebawem doszło do
zatrzymania podejrzanego. Miał przy sobie skradzione telefony i część pieniędzy.
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