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INFORMACJA PRASOWA
Tymczasowy areszt wobec 57-latka, podejrzanego o kradzieże na szkodę
starszych osób
Na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź – Śródmieście sąd aresztował na
3 miesiące, 57-latka podejrzanego o dokonanie dwóch kradzieży na szkodę
starszych osób. Jego łupem padły pieniądze w kwocie łącznej 17 100zł. Grozi mu
kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5. Działał w warunkach recydywy.
57-latek zatrzymany został w minionym tygodniu przez policjantów, którzy
podjęli interwencję na prośbę jednego z pokrzywdzonych. Jak ustalono 85-latek
wypłacił pieniądze z banku u zbiegu ulic Piotrkowskiej i Piłsudskiego. Kiedy
parkingiem przy tzw. Manhattanie kierował się w stronę ulicy Sienkiewicza, zauważył
jak idący przed nim mężczyzna (podejrzany) schyla się i podnosi leżące na chodniku
zawiniątko. Kiedy pokrzywdzony zapytał go co podniósł, ten oświadczył, że znalazł
rulon z pieniędzmi i zaproponował by poszli w ustronne miejsce i się nimi podzielili.
Kiedy razem odeszli około 20 metrów, podbiegł do nich młody mężczyzna, który
oświadczył, iż zgubił pieniądze i słyszał, że znalazły je dwie osoby. Poprosił obu
mężczyzn o okazanie mu posiadanych banknotów, gdyż jak stwierdził, jest w stanie
rozpoznać swoją zgubę. Posiadane pieniądze okazał jako pierwszy podejrzany, młody
mężczyzna stwierdził jednak, że nie są to te, które utracił. Następnie starszy
mężczyzna wyjął z kieszeni wypłacone wcześniej oszczędności i podał je mężczyźnie,
który rzekomo poszukiwał swojej zguby. Ten przeliczył je, a następnie zwrócił
pieniądze 85-latkowi, który stwierdził jednak, że plik pieniędzy jest znacznie cieńszy brakowało w nim 7 700zł. To spowodowało, że zażądał zwrotu brakującej kwoty.
Wówczas obaj mężczyźni rozpoczęli ucieczkę. 85-latek zdołał dogonić starszego
z nich (podejrzanego), a następnie przekazał go w ręce patrolujących teren
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policjantów. Zatrzymany mężczyzna, jak ustalono mieszkaniec Nysy, nie potrafił
racjonalnie wytłumaczyć swojego postępowania, ani powodów wizyty w Łodzi. Miał
przy sobie banknoty 1-dolarowe oraz 600zł.
Policjanci z I Komisariatu skojarzyli zbieżność tego zdarzenia z kradzieżą, jaka
miała miejsce16 lipca br. Ofiarą przestępstwa w tym przypadku padła 72-latka, która
wypłaciła znaczną kwotę pieniędzy w tym samym banku. Kiedy następnie wraz
z mężem szli w stronę przystanku tramwajowego przy ulicy Żwirki, zaczepił ich
mężczyzna, który oświadczył, że jest prawnikiem i że znalazł przed chwilą plik
pieniędzy. Prosił ich o to, żeby byli świadkami tego, iż w ten właśnie sposób wszedł
w ich posiadanie i, aby odeszli na bok i tam na pobliskiej ławce wspólnie przeliczyli
pieniądze, które znalazł i spisali ich numery. Zaproponował, by w sytuacji gdyby się
po nie nikt nie zgłosił, podzielili się nimi. Gdy w trójkę siedzieli na ławce w rejonie
Manhattanu, podszedł do nich młody mężczyzna i oświadczył, że zgubił pieniądze.
Stwierdził także, że rozpozna utracone banknoty. Kobieta oświadczyła, że ma
pieniądze, ale przed chwilą wypłaciła je z banku. Następnie dobrowolnie otworzyła
torbę i przekazała wypłaconą kwotę. Młody mężczyzna przeliczył je i oddał twierdząc,
że nie są to te same banknoty, które utracił, a następnie oddalił się. Kiedy
pokrzywdzona ze swoim mężem wrócili do domu, okazało się, że brakuje im 9 400zł.
Już po zatrzymaniu podejrzany został okazany 72-latce, która rozpoznała w nim
tego samego mężczyznę, który 16 lipca rzekomo poprosił ją o pomoc w przeliczeniu
znalezionych pieniędzy.
Wszystko wskazuje na to, że współdziałał on z młodszym od siebie mężczyzną.
W oparciu o zebrane dowody, przedstawione mu zostały zarzuty dokonania dwóch
kradzieży. Nie jest wykluczone, że ofiar mogło być więcej. Dlatego osoby, które
okradzione zostały w podobnych okolicznościach, proszone są o zgłaszanie się do
Prokuratury Rejonowej Łódź – Śródmieście.
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