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INFORMACJA PRASOWA
29-latek podejrzany o rozboje na kobietach świadczących usługi seksualne
Prokuratura Rejonowa Łódź-Widzew skierowała do sądu wniosek
o tymczasowe aresztowanie 29-latka podejrzanego o dokonanie rozbojów
i usiłowanie wymuszenia rozbójniczego na szkodę czterech kobiet świadczących
usługi seksualne. Zarzucone mu przestępstwa zagrożone są karą pozbawienia
wolności w wymiarze do lat 12. Podejrzany działał w warunkach recydywy.
Zarzuty dotyczą lipca i sierpnia br. Jak wynika z dokonanych ustaleń
podejrzany umawiał spotkania z kobietami, korzystał z ich usług, a następnie
przed opuszczeniem mieszkania bił i okradał swoje ofiary. Jego łupem padły pieniądze
w łącznej kwocie ponad 2 000 zł. a także laptopy o wartości 2 300 zł., a nadto telefony
komórkowe, biżuteria, aparat fotograficzny, lampka nocna i torba podróżna.
Pokrzywdzone były przez napastnika bite pięściami, bądź kopane. Jedną z kobiet
mężczyzna chciał zmusić do wydania w przyszłości pieniędzy w kwocie 500 zł.
grożąc, że w sytuacji gdy nie otrzyma tej kwoty pobije właścicielki agencji, z której
usług korzystał. Zarzucone przestępstwa dotyczą wydarzeń, które rozegrały się
w mieszkaniach wynajmowanych przez agencje towarzyskie. Do policji wpływały
kolejno zawiadomienia dotyczące poszczególnych czynów. Ze względu na zbliżony
sposób działania zaczęto je łączyć z jednym sprawcą. Przedwczoraj, w miejscu pracy
tj. w jednym z salonów samochodowych, zatrzymano 29-latka. Zebrane dowody
doprowadziły do zarzucenia mu przez prokuratora czterech przestępstw. Podejrzany
działał w warunkach recydywy. Mając na uwadze grożącą mu surową karę
i zachodzącą obawę matactwa, prokurator wystąpił do sądu o jego tymczasowe
aresztowanie. Prawdopodobne jest, że nie działał sam. Trwają ustalenia mające na celu
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stwierdzenie, czy jego działalność przestępcza nie łączy się z przestępstwami
zarzuconymi 26-latkowi, który zatrzymany został w śledztwie prowadzonym przez
prokuraturę bałucką w ostatnich dniach września br. Temu z kolei podejrzanemu
zarzucano dokonanie i usiłowanie w sierpniu i wrześniu br. rozbojów na szkodę trzech
kobiet. Jego łupem padły pieniądze w kwocie ponad 3 000 zł. Na wniosek
Prokuratury Rejonowej Łódź - Bałuty, mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej
w Łodzi
Krzysztof Kopania

