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Tymczasowy areszt wobec 20 – letniego mężczyzny podejrzanego o 

dokonanie rozboju na szkodę 62 – letniej kobiety 

 

 

 Na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź – Bałuty sąd tymczasowo 

aresztował 20 – latka, który usłyszał zarzut, dokonania rozboju na szkodę 62 – 

letniej kobiety. Jego łupem padły pieniądze w kwocie 600 złotych i telefon 

komórkowy. Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 

12. Działał w warunkach recydywy.  

Do zdarzenia w dniu 9 maja 2018 roku, około godziny 7:00. 62 – letnia kobieta 

wybrała się po zakupy na Rynek Bałucki. Gdy zbliżała się do targowiska została 

zaatakowana przez nieznanego jej mężczyznę, która przewrócił ją na ziemię i kopnął 

w tył głowy, wyrwał torebkę, w której znajdowały się pieniądze oraz telefon 

komórkowy i następnie zbiegł.  

O zajściu poinformowano policję. Funkcjonariusze przystąpili do penetrowania 

terenu. Dysponując rysopisem podejrzanego odwiedzili szereg łódzkich lombardów , 

przypuszczając, że może on chcieć sprzedać skradziony telefon. W wyniku podjętych 

działań, zatrzymano 20 – letniego mężczyznę. Jak wynika z dokonanych ustaleń, 

chciał sprzedać telefon w jednym z lombardów znajdujących się w okolicy Wojska 

Polskiego, gdzie został rozpoznany przez sprzedawcę.  

Mężczyźnie postawiono zarzut dokonania rozboju. Podczas przesłuchania 

przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Wyjaśnił, że okradł kobietę, 
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ponieważ potrzebował pieniędzy na dojazd do swojego miejsca zamieszkania  

w okolicach Łodzi. Był już wcześniej karany. Działał w warunkach recydywy. Po 

przesłuchaniu prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o jego tymczasowe 

aresztowanie. Sąd przychylił się do wniosku i aresztował mężczyznę na okres trzech 

miesięcy. Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 12.  
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