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WŁAMALI SIĘ NA KONTO BANKOWE – TRAFILI DO ARESZTU
NA 3 MIESIĄCE
Data publikacji 30.11.2018

Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą ze strzeleckiej komendy oraz z Komendy
Wojewódzkiej Policji w Opolu zatrzymali 3 mężczyzn podejrzanych o kradzież z włamaniem.
Wszyscy to obywatele Ukrainy w wieku 28 i 29-lat. Mężczyźni włamali się na konto bankowe
mieszkańca powiatu i nielegalnie przelali jego pieniądze. Dodatkowo kryminalni przy 28-latku
znaleźli blisko 2 gramy marihuany. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Sąd zastosował wobec
dwóch zatrzymanych tymczasowy areszt na 3 miesiące. Teraz muszą liczyć się z karą nawet do
10 lat więzienia.
Na początku czerwca do Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich zgłosił się mieszkaniec powiatu, który
poinformował policjantów, że osoba nieuprawniona włamała się na jego konto bankowe, a następnie wykonała
nielegalny przelew jego pieniędzy.
Zgłoszoną sprawą zajęli się kryminalni z Zespołu do Walki z Przestępczością Gospodarczą strzeleckiej komendy oraz
Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Policjanci przeprowadzili pod nadzorem prokuratury czynności operacyjne oraz
dochodzeniowo-śledcze.
Funkcjonariusze na podstawie zebranych informacji ustalili tożsamość trzech osób mających związek z tym procederem.
Mężczyźni zostali zatrzymani na jednej z ulic Wrocławia. Wszyscy to obywatele Ukrainy w wieku 28 i 29-lat.
Kryminalni przeszukali miejsce zamieszkania mężczyzn, gdzie znaleźli telefony komórkowe, tablety, laptopy i karty
bankomatowe. Dodatkowo w mieszkaniu jednego z 28-latków ujawnili foliowe zawiniątko z suszem roślinnym.
Mundurowi zabezpieczyli blisko 2 gramy narkotyków. Badanie pokazało, że to marihuana. Obywatele Ukrainy traﬁli do
policyjnego aresztu.
Śledczy na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawili podejrzanym zarzut kradzieży z włamaniem.
Dodatkowo 28-latek usłyszał zarzut posiadania środków odurzających.
Na wniosek policjantów i prokuratora sąd zastosował wobec dwóch zatrzymanych tymczasowy areszt na 3 miesiące.
Teraz muszą liczyć się z karą nawet do 10 lat więzienia.
Sytuacja ta pokazuje jak łatwo można stać się oﬁarą przestępcy. Dlatego pamiętajmy, aby w odpowiedni sposób
zabezpieczać wszelkiego rodzaju hasła, kody pin i loginy dostępu do kont internetowych. Hasło, które otrzymujemy od
banku, służy do bezpiecznego logowania do systemu. Nie udostępniajmy go nikomu, róbmy wszystko, aby nie dostało

się w niepowołane ręce.
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