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NAGRODA ZA POMOC W ZATRZYMANIU SPRAWCY
NAPADÓW
Data publikacji 27.07.2010

Łódzcy policjanci poszukują sprawcy dwóch napadów na banki. Komendant Wojewódzki Policji w
Łodzi wyznaczył nagrodę 5 tysięcy złotych za pomoc w identyﬁkacji sprawcy rozboju i usiłowania
rozboju, które miały miejsce w Łowiczu i Konstantynowie Łódzkim. Osoby, które rozpoznają
mężczyznę na fotograﬁi lub posiadają inne informacje dotyczące powyższych spraw, proszone są
o kontakt z Policją.
Jeden z napadów miał miejsce 23 lipca w Łowiczu około godziny 14.00 na ul. Nowy Rynek. Wówczas nieznany sprawca
wszedł do oddziału banku, zagroził kasjerce przedmiotem przypominającym broń palną i zażądał wydania gotówki.
Na podstawie zeznań świadków ustalono rysopis mężczyzny: wiek około 35 – 40 lat, wzrost 175 centymetrów, krępa
sylwetka, ciemne, krótkie włosy, wąsy. Ubrany był w jasne spodnie z czarnym paskiem, błękitną koszulkę z białym
motywem kwiatowym z przodu. Na głowie mężczyzna miał białą czapkę z daszkiem, nosił czarne okulary
przeciwsłoneczne.
Analizując wcześniejsze zdarzenia łódzcy policjanci wnioskują, że mężczyzna z Łowicza może być także sprawcą
usiłowania rozboju, który miał miejsce kilka dni wcześniej w Konstantynowie Łódzkim. 9 lipca tuż po godzinie 13.00
nieznany sprawca wszedł do placówki bankowej znajdującej się przy ul. Łódzkiej. Z torby foliowej wyciągnął przedmiot
przypominający broń palną, sterroryzował nim dwie kasjerki i zażądał wydania pieniędzy. Kobiety odmówiły twierdząc,
że nie posiadają gotówki. Wówczas sprawca bez łupu wyszedł z banku i oddalił się z miejsca zdarzenia.
Na podstawie zeznań świadków ustalono, że był to mężczyzna w wieku około 40 lat, wysokiego wzrostu i krępej
budowy ciała. Tego dnia ubrany był w koszulkę z krótkim rękawem koloru błękitnego i długie spodnie w kolorze khaki.
Na głowie miał białą czapkę z daszkiem, nosił ciemne, duże okulary przeciwsłoneczne.
Osoby, które rozpoznają mężczyznę na fotograﬁi lub posiadają inne informacje dotyczące powyższych spraw, proszone
są o kontakt z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi pod numerami telefonów: 42/665-22-56 /Wojewódzkie Stanowisko
Kierowania - całodobowo/ oraz 42/665-21-30 /Wydział Kryminalny - w godzinach 8.00 – 16.00/ a także tel. komórkowy
603 632 369.
(KWP w Łodzi / ps)

