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Dwie młode kobiety oskarżone o rozbój na 71-latce 

 Prokuratura Rejonowa Łódź-Śródmieście skierowała do sądu rejonowego 

akt oskarżenia przeciwko dwóm młodym kobietom w wieku: 18 i 19 lat, 

oskarżając je o dokonanie rozboju na szkodę 71-letniej, przypadkowo napotkanej 

kobiety. Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 12. 

 Do zdarzenia doszło w dniu 29 października br. około godziny 16:30 w rejonie 

ul. Tamka. Pokrzywdzona, w niedługim czasie po wyjściu ze sklepu Biedronka, 

została zaatakowana przez trzy młode napastniczki, które usiłowały wyrwać jej 

trzymane w rękach torbę i reklamówkę. Kobieta była szarpana i popychana, 

w konsekwencji czego upadła na ziemię. W dalszym ciągu jednak kurczowo trzymała 

torby. Wówczas napastniczki przez kilka metrów ciągnęły ją po ziemi, próbując 

wyrwać posiadane przedmioty. Kiedy uszy od torby urwały się, uciekły ze zdobyczą 

w stronę ul. Matejki. Pokrzywdzona zerwała się z ziemi i zaczęła biec za 

napastniczkami, wzywając pomocy. Od przechodniów dowiedziała się, ze wraz z torbą 

ukryły się one w pobliskich krzakach. To nie zniechęciło 71-latki. Dogoniła młode 

kobiety i wyrwała im skradzioną torbę. Były tam między innymi dokumenty, zakupy 

i pieniądze w kwocie 150 zł. Obecne w pobliżu osoby pomogły jej ująć sprawczynie, 

które następnie zostały przekazane w ręce policji. Jedna z nich jest zaledwie 15-latką, 

dlatego też zajmuję się nią sąd dla nieletnich.  

 W wyniku zdarzenia, najprawdopodobniej w czasie, gdy przez napastniczki 

była ciągnięta po ziemi, pokrzywdzona doznała złamania żebra oraz stłuczeń.  

 W śledztwie oskarżone przyznały się do popełnienia zarzuconego im czynu.  
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