POLICJA.PL
https://policja.pl/pol/aktualnosci/122775,Radomscy-policjanci-zatrzymali-4-osoby-oszukujace-metoda-quotna-wnuczkaquot.ht
ml
2020-12-03, 18:41

Strona znajduje się w archiwum.

RADOMSCY POLICJANCI ZATRZYMALI 4 OSOBY OSZUKUJĄCE
METODĄ "NA WNUCZKA"
Data publikacji 23.02.2016

Policjanci z wydziału dw. z przestępczością przeciwko mieniu Komendy Miejskiej Policji w
Radomiu zatrzymali 4 mężczyzn w sprawie oszustw metodą "na wnuczka" i "na policjanta".
Wobec jednego z nich sąd zastosował już tymczasowy areszt. Za przestępstwo, którego się
dopuścili podejrzani grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

W ostatnim czasie na terenie Radomia odnotowano kilka oszustw metodą "na wnuczka". Po zgłoszeniu tych
przestępstw wyjaśnianiem spraw zajęli się policjanci zwalczający przestępczość przeciwko mieniu, którzy dokładnie
sprawdzali każdy ślad i sygnał dotyczący sprawców. Analiza zgromadzonych informacji pozwoliła na wytypowanie
mężczyzny, który w jednym z przypadków odbierał pieniądze od oszukanej staruszki.
Zdarzenie to miało miejsce na początku lutego, gdy do 87-latki zadzwoniła rzekoma wnuczka informując, że
spowodowała wypadek i trzeba zapłacić, by uniknęła więzienia. Następnie staruszka przekazała ponad 20 tys. zł
nieznajomemu mężczyźnie, a ten kolejnej osobie. I to właśnie oni w ostatnich dniach zostali zatrzymani przez
radomskich policjantów. To 20-letni radomianin oraz 29-letni mieszkaniec Pionek traﬁli do policyjnej celi.
Funkcjonariusze dotarli również do 58-letniego mieszkańca Bydgoszczy, który po otrzymaniu gotówki robił przelewy
pieniężne za granicę.
Zebrane przez policjantów dowody pozwoliły na przedstawienie mężczyznom po 6 zarzutów oszustwa. Wobec
najstarszego z nich zastosowano tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy, natomiast wobec pozostałych policyjny dozór.
Przypominamy, że to już kolejne w ostatnich tygodniach zatrzymania w sprawie tego typu oszustw. Wcześniej
radomscy policjanci zatrzymali już 5 mieszkańców Łodzi podejrzanych o oszustwa metodą "na wnuczka". Wszystkim
przedstawiono zarzuty, a sąd zadecydował o zastosowaniu wobec nich tymczasowego aresztowania. Funkcjonariusze
zatrzymali także 14-latkę z Łodzi, która miała odbierać gotówkę.
Za oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
(KWP w Radomiu / mw)
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