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37 – latek oskarżony o wymuszenia rozbójnicze na szkodę właścicieli lokali
gastronomicznych w centrum miasta

Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście skierowała do sądu rejonowego
akt oskarżenia wobec 37 – letniego mężczyzny, oskarżając go o wymuszenia
rozbójnicze i rozbój. Oskarżony działał w warunkach recydywy. Prokurator
skierował wniosek o orzeczenie w trybie dobrowolnego poddania się karze 4 lat i
6 miesięcy pozbawienia wolności.
Do zdarzeń ujętych w akcie oskarżenia doszło w ostatnim tygodniu
października ubiegłego roku. Jak wynika z dokonanych ustaleń, podejrzany chcąc
uzyskać pieniądze docierał do właścicieli lokali gastronomicznych w centrum Łodzi.
Przedstawiając się jako pracownik agencji ochrony, proponował ochronę lokali i
odbywających się tam imprez. W kontaktach z przedstawicielami dwóch klubów
dopuścił się przestępstw. W pierwszym przypadku 23 października ubiegłego roku,
rozpoczął rozmowę z menagerem klubu, a następnie skontaktował się z właścicielem
lokalu. Grożąc zniszczeniem wyposażenia, zażądał kwoty 300 złotych każdorazowo
za ochronę imprez mających odbywać się w lokalu. Kiedy właściciel odmówił,
podejrzany stosując przemoc wobec barmana, zabrał z kasy pieniądze w kwocie 300
złotych. Po kilku dniach, 31 października ubiegłego roku 37 – latek odwiedził kolejny
klub. W rozmowie z właścicielem, grożąc przemocą wobec pracowników i
zniszczeniem wyposażenia lokalu, zażądał płatności w kwotach po 500 złotych
miesięcznie, w zamian za ochronę lokalu. W obawie o zdrowie i życie personelu,
pokrzywdzony wydał mu pieniądze w kwocie 100 złotych.
W dniu 18 listopada 2014 roku policjanci zdołali zatrzymać podejrzanego. Na
jego sprawstwo wskazywały zeznania świadków i wyniki okazań. Podczas
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przesłuchania w prokuraturze przyznał się do zarzutów. Podał, że chciał jednorazowo
zdobyć pieniądze na życie i nie miał zamiaru w przyszłości ochraniać klubów.
Wcześniej był wielokrotnie karany, między innymi za przestępstwa przeciwko
mieniu.
Na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź – Śródmieście sąd zastosował wobec
niego tymczasowy areszt. 37 – latek zadeklarował chęć dobrowolnego poddania się
karze w wymiarze 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.
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