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INFORMACJA PRASOWA

Oskarżeni w sprawie napadu rabunkowego w okolicach Zgierza
Prokuratura Rejonowa w Zgierzu skierowała do Sądu Okręgowego
w Łodzi akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom w wieku 28 i 29 lat,
oskarżając ich o usiłowanie rozboju i sprowadzenie niebezpiecznego pożaru.
Ponadto, 28 – latkowi zarzucono posiadanie amunicji bez wymaganego
zezwolenia.
Do zdarzenia doszło w nocy z 28 na 29 maja 2015 roku, w jednej
z miejscowości w powiecie zgierskim. Funkcjonariusze policji otrzymali zgłoszenie,
dotyczące pożaru pomieszczeń biurowych hurtowni 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 przydusili pokrzywdzoną,
porazili paralizatorem, a następnie bili ją rękoma po ciele i głowie. Mieli ze sobą
przedmiot przypominający broń. Skrępowali ofiarę i użyli ręcznego miotacza gazu.
W poszukiwaniu pieniędzy splądrowali cały dom. Nie znaleźli jednak gotówki.
W wyniku zdarzenia kobieta doznała obrażeń ciała w postaci ogólnych
potłuczeń w szczególności twarzoczaszki, tułowia i kończyn z otarciami skóry
i podbiegnięciami krwawymi.
Niebawem, doszło do zatrzymania trzech mężczyzn w wieku 28, 29 i 35 lat.
Dwóm pierwszym przedstawiono zarzut usiłowania rozboju, zaś 35 – latkowi
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Najprawdopodobniej oskarżeni współdziałali z innymi osobami,

w tym

z mężczyzną, którego zwłoki odnaleziono w pobliżu miejsca zdarzenia. Sprawa jego
śmierci badana jest w odrębnym śledztwie.
Podczas przeszukania mieszkania 28 – latka zabezpieczono atrapę broni.
Ponadto, w toku podjętych czynności ustalono, że bez zezwolenia posiadał on 4 naboje
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Wszystko wskazuje na to, że oskarżeni mieli także udział we wznieceniu pożaru
pomieszczeń hurtowni paliw. Podpalenie miało na celu ułatwienie dokonania napadu
rabunkowego. Doprowadziło do powstania strat majątkowych w wysokości co
najmniej 90 tys. złotych. Jak wynika z opinii biegłego, pożar mógł być niebezpieczny
dla życia i zdrowia wielu osób oraz mienia w wielkich rozmiarach.
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