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INFORMACJA PRASOWA 

 

27 – latek oskarżony o dokonywanie kradzieży na cmentarzach, na szkodę 

starszych kobiet   

   

Prokuratura Rejonowa Łódź – Bałuty skierowała do Sądu Rejonowego dla 

Łodzi – Śródmieścia, akt oskarżenia przeciwko 27 – latkowi, oskarżając go  

o dokonanie, w okresie od kwietnia do września 2015 roku 18 kradzieży mienia 

na kwotę blisko 12 000 złotych, a także kart bankomatowych i dokumentów.  

Kradzieży dokonywał zazwyczaj na terenie łódzkich cmentarzy, a jego ofiarami 

padały głównie starsze kobiety odwiedzające groby bliskich. Grozi mu kara 

pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5.  

Jak wynika z dokonanych ustaleń, popełniając przestępstwa najczęściej 

wykorzystywał nieuwagę kobiet, które podczas wizyt na cmentarzu na chwilę 

odkładały torby na odwiedzane groby bądź w ich pobliżu. Wówczas, mężczyzna 

podbiegając niespodziewanie chwytał torby i uciekał. Działał na terenie kilku 

cmentarzy, w tym na cmentarzu na Dołach, „Zarzew”, przy ulicy Zgierskiej, Lodowej 

i Szczecińskiej. Jednego z czynów dopuścił się także na cmentarzu w Pucku. Zdarzało 

się, że jego łupem padały wyłącznie dokumenty, a zwłaszcza dowody osobiste, 

legitymacje emeryta/rencisty i inne dokumenty. Niejednokrotnie, wśród skradzionych 

rzeczy znajdowały się znaczne kwoty pieniędzy, biżuteria i inne wartościowe 

przedmioty, a także  karty bankomatowe. Jeden z zarzutów dotyczy dokonania latem 

ubiegłego roku, z klatki schodowej roweru górskiego o wartości 1500 złotych. Łączna 

wysokość strat określona została na kwotę niemal 12 000 złotych.  

Oskarżony przyznał się do zarzutów. Podczas przeprowadzonych wizji 

lokalnych, wskazał cmentarze, na których dokonywał przestępstw i miejsca, gdzie 
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ukrywał niektóre z łupów. Podjęte z jego udziałem czynności doprowadziły do 

odzyskania części ze skradzionych rzeczy.  
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