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Trzy osoby oskarżone o napad rabunkowy i próbę wymuszenia rozbójniczego 

 

 

 

Prokuratura Rejonowa Łódź - Bałuty skierowała do sądu akt oskarżenia 

przeciwko 27 – letniej kobiecie i dwóm mężczyznom w wieku 29 lat, oskarżając 

ich o napad rabunkowy w jednej z miejscowości w okolicach Strykowa oraz  

o usiłowanie wymuszenia rozbójniczego. Oskarżonym grozi kara pozbawienia 

wolności w wymiarze do lat 15, zaś 27 latce kara pozbawienia wolności  

w wymiarze do lat 12.  

Do zdarzenia doszło w dniu 5 stycznia 2017 roku, około godziny 13:30  

w okolicach Strykowa. W czasie gdy pokrzywdzony przebywał sam w domu, 

wtargnęło do niego dwóch zamaskowanych, ubranych w kominiarki mężczyzn, 

Napastnicy dostali się do wnętrza po uprzednim wyłamaniu drzwi prowadzących  

z kotłowni do ganku tego budynku. Następnie, rozpylili na twarz pokrzywdzonego gaz 

obezwładniający oraz zaczęli go bić pięściami i kopać po różnych częściach ciała. 

Uderzyli go także łomem w plecy, a następnie skrępowali jego ręce taśmą. Oskarżeni 

przeszukali dom, kradnąc pieniądze w kwocie 400 złotych i telefon komórkowy o 

wartości ok. 600 złotych.  

W wyniku zdarzenia pokrzywdzony doznał złamania żebra i innych 

drobniejszych obrażeń, zwłaszcza twarzy. Ponieważ napastnicy byli przekonani, że 
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pokrzywdzony jest w posiadaniu dużej sumy pieniędzy zagrozili mu, że o ile nie 

przekaże im do jutra większej kwoty, zabiją jego syna. 

Odjechali zaparkowanym nieopodal samochodem.  

Funkcjonariusze KPP w Zgierzu niezwłocznie przystąpili do wyjaśnienia 

sprawy. Dokonane ustalenia doprowadziły do wytypowania jako jednego ze sprawców 

29 – letniego kolegi syna pokrzywdzonego. Okazało się, że współpracował on także  

z 29 – letnim funkcjonariuszem policji powiatu zgierskiego i jego 27 – letnią 

partnerką. W sprawę zaangażowano Biuro Spraw Wewnętrznych KGP Wydział w 

Łodzi.  

Jak wynika z dokonanych ustaleń, 29 – latkowie bezpośrednio zaatakowali 

mężczyznę, natomiast kobieta była kierowcą samochodu – przywiozła napastników, a 

następnie odwiozła ich w bezpieczne miejsce, po czym usunęła przedmioty służące do 

popełnienia przestępstwa.   

Podczas przesłuchania, 27 – latka i 29 – letni znajomy synu pokrzywdzonego 

przyznali się do dokonania zarzucanych im czynów. Drugi z mężczyzn przyznał się 

jedynie do włamania i kradzieży. 29 – latkowi grożą kary pozbawienia wolności  

w wymiarze do lat 15.  

Współdziałającej z nimi kobiecie grozi kawa pozbawienia wolności  

w wymiarze do lat 12. Wszyscy oskarżeni są tymczasowo aresztowani.  
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