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                         27 – latek oskarżony o rozboje 

 

Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście oskarżyła 27 – latka  

o dokonanie i usiłowanie w lutym bieżącego roku przestępstw rozboju. 

Mężczyzna działał w warunkach recydywy – mimo młodego wieku był już 

wcześniej kilkakrotnie karany za podobne przestępstwa. Grozi mu kara 

pozbawienia wolności w wymiarze do lat 12.  

  Do zatrzymania oskarżonego doszło w godzinach wieczornych 28 lutego 2015r. 

w związku z usiłowaniem rozboju, do jakiego doszło w Parku im. H Sienkiewicza  

w Łodzi. Jak ustalono, tego dnia około godz. 21, pokrzywdzony wraz ze swoją 

dziewczyną udali się tam na spacer. Po około 45 minutach, podszedł do nich młody 

mężczyzna, który zażądał wydania telefonu komórkowego. W tym czasie miała go 

przy sobie towarzysząca ofierze kobieta. Gdy napastnik spotkał się z odmową, 

ponowił swoje żądanie, uderzając przy tym pokrzywdzonego w głowę metalowa rurką.  

Następnie zaczął przeszukiwać jego odzież. Zachowanie 27 - latka zauważyły 

znajdujące się w pobliżu osoby. Zaczęły krzyczeć, strasząc go policją,  

co spowodowało, że ten zbiegł, nie uzyskawszy żadnych łupów.  Pokrzywdzony 

wezwał policję, Następnie wraz z funkcjonariuszami brał udział w penetracji 

pobliskiego terenu. Niebawem, w okolicach wejścia do parku, doszło do zatrzymania 

oskarżonego. Został on przewieziony do I Komisariatu KMP w Łodzi. W dniu 2 marca 

2015r. w pokoju, w którym przesłuchiwany był 27 – latek, po jego przewiezieniu do 

prokuratury, jeden z policjantów znalazł  kartę kredytową, wystawioną na dane innego 

mężczyzny. Szybko ustalono, że  właściciel utracił ją w wyniku rozboju do jakiego 
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doszło 26 lutego 2015r., na Kilińskiego, także w rejonie Parku im. Sienkiewicza.  

Tego dnia około godz. 23, pokrzywdzony został uderzony ręką  w głowę przez 

mężczyznę, który wcześniej prosił go o papierosa. Następnie skradziono mu portfel  

z zawartością 310 zł. oraz telefon komórkowy. Podczas okazania, jako napastnika 

rozpoznał 27 – latka. 

 W  śledztwie, ostatecznie oskarżony przyznał się do zarzutów. Bezpośrednio po 

zdarzeniu został on tymczasowo aresztowany.  
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