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INFORMACJA PRASOWA 

 

 Śledztwo w sprawie napadu na bank w Pabianicach  

 

 Prokuratura Rejonowa w Pabianicach prowadzi śledztwo, dotyczące 

usiłowania rozboju w związku z napadem na agencję bankową, do jakiego doszło 

w miniony poniedziałek. Wraz z policją prowadzone są czynności, mające na celu 

ustalenie sprawcy.  

 Do zdarzenia doszło przed godziną 17. Do placówki agencyjnej jednego  

z banków wszedł mężczyzna z zamaskowaną twarzą. W tym czasie obecne tam były 

dwie pracownice i klientka, obsługiwana przez jedną z nich. Napastnik sprawiał 

wrażenie zdezorientowanego.  Zamknął za sobą drzwi, a następnie wyjął z reklamówki 

przedmiot, przypominający broń, który skierował w kierunku pracownic placówki, 

żądając wydania pieniędzy. Kobiety wcisnęły alarm napadowy, co spowodowało 

uruchomienie alarmów dźwiękowych. Obecna w banku klientka zaczęła prosić 

mężczyznę, aby ją wypuścił, gdyż boi się i źle się czuje. Ten nie zgodził się jednak, 

stwierdzając, że on sam też się boi. Następnie jedna z pracownic przekazała 

mężczyźnie informację, że w agencji nie ma pieniędzy, gdyż zostały przekazane  

do banku. Jednocześnie przystąpiła do uruchamiania sejfu. Napastnik najwyraźniej 

niecierpliwił się, pytał ile czasu jeszcze sejf może się otwierać. Gdy dowiedział się,  

że jeszcze około 8 minut – zdenerwowany wyszedł, udając się w stronę pobliskich 

bloków. O zdarzeniu powiadomiona została policja. Z ustaleń wynika, że sprawca miał 

ok. 185 cm wzrostu, był szczupłej budowy ciała. Na głowie miał ciemną czapkę  

z daszkiem, spod której widać było ciemne, krótko obcięte włosy.  

Był ubrany w ciemną kurtkę i buty oraz w białe, płócienne spodnie. Jego twarz była 

zamaskowana Przedmiot, przypominający broń trzymał w prawej dłoni,  
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na którą założoną miał rękawiczkę białego koloru. W drugiej ręce trzymał zwiniętą 

reklamówkę. Jego wizerunek zarejestrowany został przez monitoring. Ustalenie 

tożsamości sprawcy i jego zatrzymanie jest tylko kwestią czasu. 
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