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INFORMACJA PRASOWA
31-latek tymczasowo aresztowany pod zarzutem dokonania trzech rozbojów

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź-Śródmieście sąd aresztował
31-latka, podejrzanego o dokonanie w centrum Łodzi, w lutym b.r. trzech
rozbojów. Podczas jednego z nich, podejrzany używał niebezpiecznego narzędzia
w postaci noża. Był już wcześniej karany, działał w warunkach recydywy. Grozi
mu kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 15.
Pierwsze z ujętych w zarzutach zdarzeń rozegrało się w dniu 7 lutego b.r.
Podejrzany z pokrzywdzonym wspólnie spożywali alkohol w mieszkaniu pierwszego
z nich. W czasie gdy 31-latek odprowadzał swojego kompana do przystanku
autobusowego, przystawił mu nóż w okolice brzucha i zażądał wydania
wartościowych przedmiotów. Przerażony mężczyzna wydał telefon o wartości około
180 zł i pieniądze w kwocie 220 zł.
Kolejnego rozboju 31-latek dopuścił się, współdziałając z mężczyzną
o nieustalonej dotychczas tożsamości. Napastnicy zaatakowali 24-latka, który w nocy
z 13/14 lutego b.r. szedł ulicą Pomorską od strony osiedla akademickiego do ronda
Solidarności. Początkowo wyrwali mu telefon o wartości 500 zł, a następnie,
obiecując, że zwrócą skradziony przedmiot, zwabili go w ustronne miejsce, gdzie
zadali cios w twarz i przeszukali mu kieszenie.
Kolejna ofiara to 26-letni mężczyzna. Zaatakowany on został przez
podejrzanego i nieustalonego dotychczas wspólnika w dniu 14 lutego b.r. Wcześniej,
napastnicy i pokrzywdzony jechali razem autobusem. Następnie wysiedli na jednym
przystanku w okolicach Radiostacji. W pobliżu sklepu przy ulicy Narutowicza,
26-latek został zaatakowany przez napastników, którzy grożąc użyciem przemocy
i przytrzymując go, skradli telefon o wartości 600 zł i pieniądze w kwocie 50 zł.
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26-latek podczas przypadkowej wizyty w jednej z instytucji przy ulicy
Piotrkowskiej, rozpoznał podejrzanego jako sprawcę rozboju. Natychmiast wezwał
policję. 31-latek został zatrzymany, a następnie rozpoznany jako sprawca także dwóch
innych rozbojów. Zatrzymany w śródmiejskiej prokuraturze usłyszał zarzuty. Nie
przyznał się do zarzuconych mu czynów.
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