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OKRADLI SENIORÓW – APELUJEMY – SENIORZE, NIE
DAJ SIĘ OSZUKAĆ !
Gliwiccy stróże prawa po raz kolejny otrzymali informację, o kradzieży pieniędzy
dwojga gliwickich seniorów. Oszuści pod pretekstem wypłaty dodatków do emerytury
okradli mieszkańców Gliwic z oszczędności w wysokości ponad 35 tys. złotych.
Apelujemy, seniorze nie daj się oszukać.
Przebywając w domu czy mieszkaniu, nigdy nie możesz przyjmować
założenia, że jesteś w nim w pełni bezpieczny. Pamiętaj, że niektórzy
przestępcy działają w ciągu dnia i do realizacji swoich zamiarów
potrzebują domowników w ich miejscu zamieszkania. Podstawą ich
działania jest podanie fałszywego celu przybycia, czy też podszywanie
się za przedstawicieli różnorakich instytucji, urzędów lub ﬁrm,
administracji czy nawet za krewnych lub osoby z nimi związane. Po
uśpieniu czujności czy wykorzystaniu nieuwagi domownika wyłudzają od
niego pieniądze albo dokonują kradzieży cennych przedmiotów,
dokumentów czy oszczędności.
Wczoraj gliwiccy kryminalni otrzymali informację o dwóch tego typu
zdarzeniach. Pierwsze z nich miało miejsce 5 sierpnia br. Na osiedlu
Ratowników Górniczych. Do drzwi 85-latki zapukała kobieta, informując,
że przyniosła dodatek, który został jej naliczony do emerytury. Następnie
wykorzystując nieuwagę domowniczki, z szafki kuchennej dokonała
zaboru pieniędzy w kwocie 700 złotych.
Drugi przypadek, o podobnym sposobie działania, miał miejsce we
wtorek 6 sierpnia br. W tym przypadku również kobieta zapukała do
drzwi 86-latka. Na wstępie poinformowała, że przyniosła dodatek do
emerytury. Mężczyzna wpuścił kobietę do mieszkania. Z jego relacji
wynika, że miała plakietkę przypiętą do ubrania. Po wypłaceniu mu
pieniędzy zaczęła z nim rozmawiać. 86-latek miał w trakcie rozmowy
opowiedzieć o dolegliwościach bólowych kręgosłupa. Pomocna kobieta,
po zaproponowaniu mężczyźnie masażu pleców i wykonaniu go miała
opuścić mieszkanie. Z relacji poszkodowanego wynika, że ani na chwilę
nie stracił kobiety z zasięgu wzroku. Jednak gdy wyszła, zauważył
otwarte drzwi od szafy ubraniowej, w której przechowywał oszczędności.
Ku jego zdziwieniu, pieniędzy w szafce już nie było. Stracił oszczędności
swego życia w kwocie ponad 34 tys. złotych. Kobieta najprawdopodobniej
nie działa sama. W czasie gdy ona wykonywała masaż, do mieszkania
weszła druga osoba, która dokonała kradzieży pieniędzy.
Przytoczone historie wskazują, na łatwość, z jaką osoby dostają się do
mieszkania. Obie sytuacje miały miejsce w dzień, około godziny 10, na

osiedlach. W obu przypadkach zachęceni uzyskaniem dodatkowych
pieniędzy seniorzy zaufali złodziejom, którzy bez skrupułów okradli ich z
oszczędności.
W celu ustrzeżenia się przed podanymi sytuacjami zachowaj szczególną
ostrożność i pamiętaj o przestrzeganiu poniższych zaleceń:
drzwi wejściowe zawsze zamykaj na zamki, po zmroku warto zasłaniać zasłony w oknach – strzec
swojej prywatności, teren przy domu powinien być oświetlony, a krzewy i drzewa odpowiednio
przycięte tak, aby nie ograniczały widoczności;
nie otwieraj drzwi bez upewnienia się kto i po co przyszedł – najlepiej sprawdź przez wizjer i
zapytaj o to przez zamknięte drzwi. Osobę podającą się za przedstawiciela administracji osiedla,
elektrowni, gazowni czy jakiegokolwiek urzędu zawsze możesz sprawdzić, prosząc o okazanie
legitymacji służbowej, a jeżeli masz wątpliwości co do jej autentyczności, możesz telefonicznie
(bez otwierania drzwi) sprawdzić w danej instytucji czy była ona do Ciebie skierowana;
jeśli musisz kogoś wpuścić, to nigdy nie zostawiaj tej osoby samej ani na chwilę, najlepiej, żeby
wtedy w domu był jeszcze obecny ktoś z rodziny, znajomy czy sąsiad;
w ganku, przedpokoju czy innym miejscu, gdzie zazwyczaj witasz obce osoby, nie pozostawiaj
rzeczy cennych takich jak: torebka, portfel, kluczyki do samochodu, klucze do mieszkania,
saszetka z dokumentami;
przechowując w domu oszczędności czy inne cenne przedmioty schowaj je w miejscu znanym
tylko Tobie, niestandardowym. Pod żadnym pozorem nie pokazuj obcym, gdzie jest to miejsce, np.
podczas wydania reszty- często właśnie w ten sposób złodzieje dowiadują się, gdzie trzymana jest
gotówka;
Oprócz przestrzegania powyższych zasad bardzo ważną rolę odgrywają dobre relacje międzysąsiedzkie.
Dlatego nie irytuj się, kiedy sąsiad otwiera drzwi i sprawdza, co się dzieje na korytarzu. Sam też
zainteresuj się obcymi osobami znajdującymi się na klatce schodowej czy w pobliżu Twojej posesji,
zapytaj je,kogo szukają i „w czym można im pomóc”. Otoczenie wrażliwe na obecność osób obcych
utrudnia działanie przestępcom.
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