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Podejrzany w związku z napadem rabunkowym z użyciem noża

W śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Łódź –
Śródmieście, 36 – letni mężczyzna usłyszał zarzut rozboju z użyciem noża na
szkodę 66 – letniej kobiety. Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności
w wymiarze do lat 15.
Do zdarzenia doszło w dniu 10 lutego bieżącego roku, około godziny 14:20
w Łodzi, w okolicach skrzyżowania ulic Żwirki i Kościuszki. 66 – letnia kobieta
wychodząca z punktu opłat, zaatakowana została od tyłu przez nieznanego mężczyznę.
Początkowo napastnik zaczął ją szarpać i dusić, próbując wyrwać jej torebkę. Spotkał
się z oporem – pokrzywdzona kurczowo trzymała torebkę, co spowodował że wyjął
nóż i zadał jej kilka ciosów. Następnie, bez łupu oddalił się w kierunku ulicy
Piotrkowskiej. Obecni na miejscu zdarzenia świadkowie zawiadomili policję
i pogotowie ratunkowe. Pokrzywdzona została odwieziona do szpitala. Na skutek
ugodzeń nożem doznała ran brzucha, klatki piersiowej oraz ręki. Na szczęście jej życiu
nie zagraża niebezpieczeństwo.
Funkcjonariusze policji rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Na podstawie zeznań
pokrzywdzonej oraz świadków udało się ustalić jego rysopis. Bardzo pomocne były
również nagrania z miejskiego monitoringu. Gdy przed godziną 20, na Piotrkowskiej
pojawił się mężczyzna odpowiadający wyglądowi sprawcy, został przez policjantów
zatrzymany. To 36 – latek z Sosnowca, który był już wcześniej karany. W chwili
zatrzymania podejrzany był nietrzeźwy. Na jego ręce widoczne było rozcięcie skóry.
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Zebrany materiał dowodowy pozwolił na

przedstawienie mężczyźnie zarzutu usiłowania rozboju z użyciem niebezpiecznego
narzędzia. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności w wymiarze do lat 15.
Nie jest jednak wykluczone, że przedstawiony dotychczas zarzut ulegnie poszerzeniu.
Zależeć to będzie od skutków zdrowotnych, doznanych przez pokrzywdzoną
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