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Wniosek o tymczasowe aresztowanie 23-latka podejrzanego o próbę napadu na
kantor i uszkodzenie mienia

Prokuratura Rejonowa Łódź – Górna wystąpiła do sądu z wnioskiem
o tymczasowe aresztowanie 23-latka, który usłyszał zarzuty usiłowania rozboju
i uszkodzenia mienia. Grozi mu kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 12.
Zdarzenia ujęte w zarzutach rozegrały się 20 czerwca 2014r. Około godziny
20:25 miał miejsce napad na kantor w Łodzi przy ulicy Rzgowskiej. Do jego wnętrza
wszedł mężczyzna, który trzymając w rękach przedmiot przypominający broń
i butelkę z naftą, zażądał od kasjerki wydania pieniędzy. Kobieta uruchomiła specjalną
kurtynę zabezpieczającą oraz alarm dźwiękowy, co spowodowało, że napastnik zbiegł
nie uzyskawszy żadnych łupów. Tego samego dnia, około godziny 19:00
w Konstantynowie Łódzkim miał miejsce napad na lombard. Do środka wszedł
mężczyzna, który zaczął wypakowywać znajdujące się w posiadanym plecaku
przedmioty, w tym przedmiot przypominający bron i butelkę z naftą. Zwrócił się także
do kasjerki, aby wydała pieniądze. Zdezorientowana kobieta nie potraktowała tych
stwierdzeń poważnie – wcisnęła jednak alarm dźwiękowy. To spłoszyło mężczyznę –
przestraszony uciekł. Wcześniej zdążył rzucić w stronę kasjerki butelkę z naftą.
Ta stłukła się. W konsekwencji doszło do uszkodzenia telefonu komórkowego,
terminala i sprzętu komputerowego o łącznej wartości około 500zł.
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Zajmujący się sprawą policjanci od początku łączyli oba zdarzenia. Pod
nadzorem prokuratury

gromadzone były dowody. Przesłuchano świadków,

zabezpieczono i przeanalizowana zapis monitoringu.
Całokształt dowodów doprowadził do ustalenia, ze sprawcą może być 23-letni
mieszkaniec Zduńskiej Woli.
W dniu 11 sierpnia 2014r. został on zatrzymany. Podczas przesłuchania
przyznał się do zarzutów. Wyjaśnił, że zdecydował się na popełnienie przestępstw
ponieważ potrzebował pieniędzy. Wcześniej już zaplanował miejsca, na które
napadnie. Jak podał posługiwał się pistoletem na kulki – pomalowaną na czarno
zabawką.
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