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25 – latek podejrzany o rozbój – jego łupem padło 15 tys złotych
Dzisiaj w Prokuraturze Rejonowej Łódź – Śródmieście, 25 – letni
mieszkaniec Łodzi usłyszał zarzut dokonania w warunkach recydywy rozboju na
szkodę o 2 lata młodszego mężczyzny i kradzieży 15 tys złotych. Przed dwoma
dniami pod takim samym zarzutem aresztowana została jego 23 – letnia
wspólniczka. Obojgu grożą kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 12.
Do zdarzenia doszło 10 listopada ubiegłego roku. Jak wynika z dokonanych
ustaleń, 23 – latka poznała pokrzywdzonego dwa miesiące wcześniej za
pośrednictwem Internetu. Snuli wspólne plany, mieli razem zamieszkać. Pod takim
właśnie pretekstem, kobieta zdołała nakłonić poznanego mężczyznę do zaciągnięcia
kredytu w kwocie 11 tys złotych. Do banku gdzie pobrali kwotę pożyczki udali się
razem. Po opuszczeniu placówki, mężczyzna wypłacił jeszcze 4 tysiące z bankomatu.
Całą kwotę schowali w torebce 23 – latki.
Niebawem okazało się, że 23 – latek został przez kobietę oszukany, co do
wspólnych planów, a kobieta realizowała wraz ze swoim rzeczywistym przestępcze
plany.
Gdy 23 – latka i jej ofiara znajdowali się na ulicy Piłsudskiego, podbiegł do
nich 25 – latek, który używając ręcznego miotacza gazowego, zaatakował
pokrzywdzonego, a z rąk kobiety wyrwał torbę, w której znajdowały się wszystkie
pieniądze. Następnie, napastnik zbiegł. 23 – latek rzucił się w pościg, ale nie zdołał go
zatrzymać. Gdy powrócił w miejsce gdzie zostali napadnięci, jego partnerki już nie
było. Gdy się z nią skontaktował, ta zapewniała go że na własną rękę próbowała
odszukać sprawcy. Policjanci przystąpili do czynności wykrywczych. Od początku
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rola kobiety w zdarzeniu budziła wątpliwości. Na jednym z zabezpieczonych
monitoringów, stwierdzono że porusza się ona tuż obok 25 – latka, a jej zachowanie
wskazuje na to, że się znają. Okazało się, że umówili się wcześniej, co do dokonania
rozboju na pokrzywdzonym. Jako pierwsza zatrzymana została 23 – latka. Przyznała
się do zarzutów. Dzisiaj, w prokuraturze śródmiejskiej przesłuchany został 25 – latek –
rzeczywisty partner pokrzywdzonej. Działał w warunkach recydywy. Po zakończeniu
czynności podjęta zostanie decyzja co do środków zapobiegawczych, w tym do
ewentualnego wniosku o tymczasowe aresztowanie. Wcześniej karana była także 23 –
latka. Na wniosek śródmiejskiej prokuratury trafiła do aresztu. Uzyskanymi
w wyniku rozboju pieniędzy podzielili się, a część wspólnie wydali.
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