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NIE DAJMY SIĘ OSZUKAĆ I OKRAŚĆ!
Fałszywy policjant, wnuczek, hydraulik, pracownik wodociągów czy administracji - to pod nich
najczęściej podszywają się oszuści chcący wykorzystać życzliwość starszych osób. Aby wyłudzić
pieniądze oszuści korzystają z coraz to nowszych metod. Nyscy policjanci prowadzą sprawę
kradzieży do jakiej doszło 28 sierpnia br. na terenie miasta. Ofiarą przestępstwa jest starszy
mężczyzna, któremu z mieszkania fałszywi pracownicy wodociągów, zabrali kilkaset złotych. Aby nie
stać się ofiarą, przypominamy o zachowaniu czujności i ograniczonego zaufania.
Mimo wielu apeli policjantów i interwencji członków rodziny, osoby starsze wciąż padają ofiarami oszustów. Przestępcy mają
wiele sposobów i pomysłów na to, żeby pozbawić swoje ofiary dorobku często całego życia. Wczoraj tj. 28 sierpnia do nyskich
policjantów zgłosił się 96-letni mieszkaniec Nysy. Z jego relacji wynikało, że 2 dwóch mężczyzn podając się za pracowników
zakładu wodociągów weszli do jego mieszkania pod pretekstem awarii. Ich wygląd nie wzbudzał żadnych podejrzeń,
ponieważ mieli na sobie ubrania robocze. Kiedy jeden z mężczyzn sprawdzał strumień wody, drugi korzystając z nieuwagi
starszego małżeństwa przeszukał mieszkanie. Po ich wyjściu lokatorzy zorientowali się, że z mieszkania zniknęło ponad 9
000 złotych.
Przypominamy i apelujemy!
Policjanci przypominają o zachowaniu szczególnej rozwagi w kontaktach z osobami próbującym wejść do naszego
mieszkania. Pamiętajmy, sprawcy działają najczęściej w godzinach przedpołudniowych lub wczesnym popołudniem. Aby
wejść do mieszkania podają się za przedstawicieli różnych instytucji np. administracji, spółdzielni, zakładu energetycznego
lub gazowego, kominiarzy czy jak w tym przypadku pracownika wodociągów. Wykorzystują naszą nieuwagę bądź pod jakimś
pozorem starają się ją odwrócić i dokonują kradzieży. Jak twierdzą sami pokrzywdzeni, sprawcy są zawsze bardzo wiarygodni.
Apelujemy do wszystkich osób o ostrożność, czujność oraz stosowanie zasady ograniczonego zaufania w stosunku do osób
próbujących wejść do naszego mieszkania. Przed ewentualnym wpuszczeniem ich do środka zadzwońmy do administracji
osiedla lub instytucji, na którą się powołują, by potwierdzić ich wiarygodność. O ile jest to możliwe zapewnijmy sobie
obecność sąsiada lub osoby, której ufamy. Pod żadnym pozorem nie pozostawiajmy takich osób samych w pomieszczeniach,
nie pokazujmy im żadnych pieniędzy czy dokumentów.
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