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                    25-latek podejrzany w związku z atakiem na tle seksualnym  

i rabunkowym na 64- letnią kobietę. 

 

   Prokuratura Rejonowa w Zgierzu przedstawiła 25- letniemu mężczyźnie 

zarzut doprowadzenia, przy użyciu przemocy, napotkanej przypadkowo,   

62 – letniej kobiety do poddania się tzw. innej czynności seksualnej i dokonania na 

jej szkodę rozboju.  Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do 

lat 12. Prokurator wystąpił o jego aresztowanie. 

 

Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę - 18 października 2015r. w okolicach 

Zgierza, około godz. 20.05., gdy pokrzywdzona wracała z działki. Nieznany jej 

wcześniej, młody mężczyzna zaatakował ją w pobliżu przystanku tramwajowego. 

Używając słów wulgarnych groził jej zgwałceniem, szarpał i popychał. Kobieta 

krzyczała wzywając pomocy, nikogo jednak w pobliżu nie było. Na chwilę zdołała 

oddalić się od napastnika. Jednak, ten podbiegł do niej i przewrócił , a następnie zaczął 

bić rękoma po głowie. Doprowadził ofiarę do innej czynności seksualnej, przeszukał jej 

odzież, po czym wyrwał torebkę z zawartością między innymi dokumentów, pieniędzy, 

kart płatniczych i tableta, a następnie zbiegł. Jego łupem padły przedmioty o łącznej 

wartości ponad 900 zł. Kobieta zdołała zatrzymać jadący tramwaj. Jeden z pasażerów 

wezwał pogotowie i policję. W szpitalu udzielono jej pomocy medycznej. W wyniku 

zdarzenia doznała obrażeń twarzy –stłuczenia oczodołu i przecięcia łuku brwiowego. 

Podjęte przez policję czynności doprowadziły do ustalenia, że sprawcą może 

być 25 – letni mieszkaniec powiatu zgierskiego. Został zatrzymany, a przeprowadzone 

badania DNA, doprowadziły do ujawnienia na ciele pokrzywdzonej jego śladów 
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biologicznych. Przyznał się do zarzutów. Potwierdził atak na kobietę i kradzież torebki, 

zaś w zakresie zachowań seksualnych zasłonił się niepamięcią. Wskazał, że od dwóch 

dni przed zdarzeniem,   spożywał alkohol.  
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