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Kolejny zatrzymany w sprawie dotyczącej rozboju na szkodę 33 – letniego 

mężczyzny 

   

Prokuratura Rejonowa Łódź Śródmieście przedstawiła 22 – latkowi zarzut 

rozboju na szkodę 33 – letniego mężczyzny. W grudniu 2015 roku do aresztu 

trafił współdziałający z nim mężczyzna.  Ich łupem padły przedmioty o wartości 

około 11 200 złotych. Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności  

w wymiarze do lat 12.  

Do zdarzenia doszło w dniu 26 listopada 2015 roku, około godziny 15. 

Pokrzywdzony został zaczepiony przez dwóch mężczyzn, przy skrzyżowaniu ulic 

Kościuszki i Zielonej, którzy z głowy ściągnęli mu czapkę. Chcąc ją odzyskać, szedł 

za nimi w kierunku Manufaktury. Następnie, jeden z napastników zaproponował, aby 

weszli do sklepu monopolowego. Po wyjściu z niego, mężczyźni wspólnie spożywali 

zakupiony przez pokrzywdzonego alkohol. 33 - latek nie pamiętał dalszego przebiegu 

zdarzenia, ani okoliczności w jakich stał się ofiarą rozboju. Najprawdopodobniej był 

bity rękoma po twarzy i głowie, a następnie gdy upadł, został okradziony. Ocknął się 

na dziedzińcu jednego z łódzkich klubów, z licznymi obrażeniami głowy. Zatrzymał 

przejeżdżający radiowóz. Funkcjonariusze zawiadomili pogotowie, które odwiozło 

pokrzywdzonego do szpitala. Łączna wartość skradzionych przedmiotów wynosiła 

około 11 200 złotych. Był to: plecak, telefon, laptop, aparat fotograficzny, lampa 

błyskowa, obiektyw i mikrofon do aparatu oraz portfel i dokumenty. 

Na początku grudnia 2015 roku policjantom udało się ustalić  jednego ze 

sprawców zdarzenia na podstawie nagrań z kamer monitoringu.  



 2 

Obecnie ustalono tożsamość i zatrzymano drugiego z napastników. To - 22 – 

letni mieszkaniec Łodzi.  W trakcie przesłuchania przez prokuratora, przyznał się do 

popełnienia zarzucanego mu czynu. Wyjaśnił, że nie pamięta przebiegu całego 

zdarzenia, gdyż był pod wpływem alkoholu. Stwierdził, że żałuje tego co się stało. 

Prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego  

w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.   
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