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INFORMACJA PRASOWA
Kolejne zatrzymania w sprawie napadu rabunkowego w okolicach Zgierza
Dzisiaj Sąd Rejonowy w Zgierzu tymczasowo aresztował na trzy miesiące
kolejnego podejrzanego o usiłowanie rozboju, w związku z napadem na dom
właściciela stacji paliw w jednej z miejscowości powiatu zgierskiego. To 27-letni
funkcjonariusz policji, którego przedwczoraj na polecenie zgierskiej prokuratury
zatrzymali funkcjonariusze łódzkiej komórki Biura Spraw Wewnętrznych
Komendy Głównej Policji. Grozi mu kara pozbawienia wolności w wymiarze do
lat 12.
Do zdarzenia doszło w nocy z 28 na 29 maja br. w jednej z miejscowości
w powiecie zgierskim. Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące pożaru pomieszczeń
biurowych stacji paliw. Niebawem, przyjechał tam właściciel obiektu. W tym czasie w
miejscu jego zamieszkania pojawiło się trzech mężczyzn ubranych w odzież
przypominającą elementy policyjnych strojów, którzy podając się za funkcjonariuszy,
poinformowali obecną w domu żonę właściciela, że ich wizyta związana jest
z wyjaśnianiem okoliczności pożaru. Kiedy kobieta wpuściła ich do środka, została
przez nich zaatakowana. Napastnicy porazili ją paralizatorem, a następnie bili. Mieli z
sobą przedmiot przypominający broń. Skrępowali ofiarę i użyli ręcznego miotacza
gazu. W poszukiwaniu pieniędzy splądrowali dom. Nie znaleźli jednak gotówki. Pożar
stacji zdołano szybko ugasić.
Niebawem, w jednym z łódzkich mieszkań zatrzymany został 28-latek, który
usłyszał zarzut usiłowania rozboju. W dniu 1 czerwca br. na wniosek zgierskiej
prokuratury został tymczasowo aresztowany. Po kilku dniach, zarzut pomocnictwa do
rozboju usłyszał 35-letni mężczyzna. Prokurator zastosował wobec niego zakaz
opuszczania kraju i policyjny dozór. Czynione ustalenia wskazywały, ze jednym
z napastników mógł być funkcjonariusz policji. W sprawę zaangażowali się policjanci
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z łódzkiej komórki BSW KGP. Przedwczoraj, na polecenie zgierskiej prokuratury,
zatrzymali oni 27-letniego funkcjonariusza pionu prewencji KMP w Łodzi. W wyniku
przeszukania zabezpieczono atrapę broni. Podczas przesłuchania 27 – latek przyznał
się do przedstawionego zarzutu i złożył wyjaśnienia. Dzisiaj, uwzględniając
prokuratorski wniosek, sąd zastosował co do niego tymczasowy areszt na najbliższe
trzy miesiące. Nie wykluczamy kolejnych zatrzymań.
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