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Policjanci z Gubina wspólnie z policjantami z komendy wojewódzkiej w Gorzowie ustalili i
zatrzymali oszusta internetowego. Mężczyzna za pośrednictwem portalu aukcyjnego wyłudzał
pieniądze od osób zachęconych do kupna doładowań do telefonów komórkowych i kodów do
gier. Sprawca usłyszał już zarzut, za popełnienie którego grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat
pozbawienia wolności.

Na początku tego roku lubuska Policja zaczęła otrzymywać zawiadomienia o szeregu oszustw dokonywanych poprzez
sieć Internet. Wszystkie wskazania prowadziły do Gubina w powiecie krośnieńskim. Ta jednostka zajęła się ustaleniem i
zatrzymaniem sprawcy. Jak wynikało z materiałów sprawy, oszust wykorzystując techniki informatyczne przejmował
legalnie działające konta na portalu aukcyjnym oraz konta pocztowe. Następnie za ich pośrednictwem oferował w sieci
doładowania do telefonów komórkowych i kody do gier. Wabikiem jak zwykle w takich przypadkach była korzystna
cena. Zainteresowani kupnem doładowań klienci przesyłali pieniądze na podane konto bankowe, jednak zamówione
doładowania nigdy do nich nie traﬁały, z portalu otrzymywali informację, że konto sprzedającego zostało przejęte przez
nieznanego sprawcę.
Działania gubińskiej Policji, prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim, doprowadziły do
ustalenia domniemanego oszusta. W gromadzeniu i analizie materiału dowodowego kolegów z Gubina wspomagali
policjanci z Wydziału d/w z Przestępczością Gospodarczą KWP w Gorzowie Wlkp. Wspólnie pod koniec ubiegłego
tygodnia zatrzymali
28-letniego Andrzeja J. W mieszkaniu mężczyzny śledczy zabezpieczyli komputery, dyski komputerów, telefony, modem
internetowy, karty SIM i karty bankomatowe świadczące o prowadzonej przez niego przestępczej działalności. Aktualnie
wykonywana jest weryﬁkacja materiału dowodowego zmierzająca do ustalenia liczby oszukanych przez mężczyznę osób.
Ich ilość najprawdopodobniej przekroczy kilkadziesiąt.
Zatrzymany przez policjantów Andrzej J. usłyszał już zarzut dokonania oszustwa internetowego. Prokurator PR w Krośnie
Odrzańskim zastosował wobec mężczyzny dozór Policji oraz zabezpieczył na poczet grożących podejrzanemu kar i
grzywien mienie o łącznej wartości 4,7 tys. złotych. Za popełnienie opisanego przestępstwa Andrzejowi J. grozi od 6

miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
(KWP w Gorzowie Wlkp. / mj)

