
Nie popełniaj tego błędu, nie daj się oszukać! Podlascy policjanci przypominają, że powinniśmy 
uważać nie tylko na fałszywe telefony, ale też na nieprawdziwe smsy. Wiadomość z pilną dopłatą 
do energii elektrycznej otrzymał mieszkaniec powiatu suwalskiego. Z treści wynikało, że jeśli nie 
ureguluje niewielkiej zaległości, następnego dnia zakład energetyczny odetnie mu prąd. O pomoc 
zwrócił się do 21-letniego syna… Ja ogólnie byłem na podwórku, no i tata nagle do mnie przyszedł 
i mówi do mnie przyszedł do mnie sms z energii, że na jutro zaplanowano nam odłączenie 
energetyki. Wzięliśmy wszystkie papiery z energetyki i nie mogliśmy jednej faktury znaleźć, a 
mieliśmy coś takiego, że co dwa miesiące robiliśmy nadpłatę i mieliśmy miesiąc nie płaciliśmy. No 
i patrzę tej faktury nie ma. Tata był taki zdenerwowany czy w banku wszystko jest dobrze. No, ale 
dobra. No to myślę, że tata do mnie mówi zadzwoń do pge. Wchodzę na stronę. Wziąłem numer. 
Dzwonię. Zajęte. Nikt nie odbiera. Jednak mnie przekonał i dobra zrób to, bo może nam odłączą ten
prąd.  Ja się boję. No wiadomo każdy by się bał, że odłączą prąd i nie będzie prądu w domu, nie 
będzie żadnej energetyki. I będzie ciemno. No jak sobie wtedy poradzić. Przesłałem do siebie smsa 
na telefon. Z taty nie mogłem tego zrobić, bo tata nie miał bliku. Co dokładnie w tym smsie było? 
PGE na dzień 30 04 zaplanowano odłączenie energii elektrycznej. Prosimy o uregulowanie 
należności. To jest link, który dostaje się policjanci mi tłumaczyli, że to jest z obcych krajów na 
przykład z Rosji i Ukrainy. To nie jest nasza strona. Jak pan kliknąć w ten link przyniosła pana na 
jakąś stronę internetową? Tak przyniosła mnie na stronę pg. To była strona pg? Tak jak widziałem, 
to mi się wydawało, że to pg.  Potem się okazało, to po prostu, nie jest strona pg, ale wyglądało jak 
stronę pg tak wyglądała. A potem się okazało, że trzeba było zapłacić te 4 złote 27 groszy. Myślę 
coś dziwnie. No dobra kliknę. Dalej trzeba było wybrać bank. No ja nacisnąłem na swój bank 
wybrany i zadzwonił do mnie automat. To trzeba było podać kod. No ja tam podałem tylko 
trzycyfrowy. Przełączyło mnie nagle. Wchodzę drugi raz biała strona, ale myślę coś nie tak. Drugi 
raz wchodzę biała strona. Przyszło mi coś na telefon z banku. Ktoś wszedł z drugiego telefonu no i 
ta osoba zobaczyłam moje konto cała ile miałem tam oszczędności, czyli 850 zł i wybrała. I potem 
już następnego dnia sam się obudziłem z rana się okazało, że już tych pieniędzy nie mam. I potem 
już dzwoniłem do banku czekałem bardzo długo, żeby zablokować to, ale wyczekałem. 
Zablokowałem. Potem przyjechałem do komendy tutaj w Suwałkach. Zgłosiłem, bo myśleliśmy, że 
może jeszcze jak zrobiłem to chciałem jeszcze zadzwoni myślałem, że to może ktoś z pge. A się 
okazało no wiadomo, że to jest to oszust, po prostu. Chciałbym zapytać o reakcję pracowników 
banku, kiedy pan zadzwonił do nich, rozumiem kontakt był telefoniczny? To oni byli w szoku. Ale 
ja i tak byłem trochę zirytowany, bo czekałem 12 minut żeby ta osoba ze mną porozmawiała, żeby 
zablokować. Ja się bałem, że ten oszust naciągnie na mnie kredyt w banku. Do banku w Suwałkach 
kiedy zajechałem to mi powiedzieli, że miałem wielkie szczęście, że mi kredytu nie naciągnęli. A 
czy ktoś z pana rodziny, oprócz taty dostał już wcześniej takie smsy? Słyszałam pan w ogóle o 
takich smsach? Tak słyszałem. Wujek dostał, z taty jak u nas gaz zakładali też ten pan powiedział, 
że dostał. Był strach na pewno,  ja też się bałem, bo nie wiedziałem. Myślałem, że to jest strona 
pge, ale potem już coś świtało mi się w tej głowie. Przeczucie tato i też mi powiedział, no zrób to, 
zrób to, bo może nam odłączą. Ja też się bałam, no wiadomo. No ja młody, to wiedział, że ja siedzę 
w tym internecie. No nie wiem. Może moja nieuwaga, może następnym razem o tym pamiętam, to 
na pewno. Nie popełnić tego błędu, nie otwieraj podejrzanych linków i staraj się weryfikować 
każdą przesłaną informację rzecznik podlaskich policjantów podinspektor Tomasz Krupa. Nie 
popełnić tego błędu, nie daj się oszukać. Kampania społeczna Polskiego Radia Białystok oraz 
podlaskiej Policji. 


