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Kampania informacyjno – prewencyjna realizowana przez dolnośląską Policję, a dotycząca
oszustw metodą „na wnuczka”, przynosi efekty. Coraz częściej, dzięki informacjom i
ostrzeżeniom przekazywanym przez funkcjonariuszy, potencjalni pokrzywdzeni na dają się
nabrać. Tak było i tym razem w powiatach legnickim i głogowskim. Sprawcy próbowali wyłudzić
od 4 od starszych osób łącznie 150 tys. złotych. Dzięki postawie potencjalnych pokrzywdzonych,
próby oszustów spełzły na niczym.
Kampania informacyjno – prewencyjna realizowana przez dolnośląską Policję, a dotycząca oszustw metodą „na
wnuczka”, przynosi efekty. Coraz częściej, oprócz informacji o osobach pokrzywdzonych, docierają do Policji informacje
o kolejnych starszych osobach, które postępując zgodnie ze wskazówkami przekazywanymi przez funkcjonariuszy,
uniemożliwiają oszustom popełnienie przestępstwa na ich szkodę.
Tak było i tym razem w powiatach legnickim i głogowskim, gdzie w ciągu jednego dnia sprawcy podając się przez
telefon za członków rodziny, pod pretekstem spowodowania wypadku drogowego, próbowali wyłudzić od 4 starszych
osób po kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dzięki odpowiedniej postawie, pokrzywdzeni nie dali sobie wyłudzić łącznie 150
tys. złotych. To kolejne już osoby na Dolnym Śląsku, które nie dały się oszukać.
Dolnośląscy policjanci realizując działania informacyjno - edukacyjne, spotykają się z osobami starszymi, przekazując im
podczas spotkań informacje na temat tego, jak uchronić się przed tego typu przestępstwami.
Mając na celu przeciwdziałanie tego typu oszustwom, funkcjonariusze nawiązują kontakty z lokalnymi stowarzyszeniami
oraz środowiskami seniorów, czy też Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Współpracują również z bankami, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, administracjami i wspólnotami mieszkaniowymi,
a także paraﬁami. Informacje o oszustwach „na wnuczka” przekazują także seniorom w ramach prowadzonej przez
wrocławskich policjantów „Akademii Bezpiecznego Seniora”.
Oprócz działań prewencyjnych, funkcjonariusze realizują także czynności, które mają na celu ustalenie i zatrzymanie
sprawców tego typu przestępstw. Przypomnijmy, że zaledwie kilka dni temu funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego
Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu i Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w wyniku podjętych wspólnych
działań, zatrzymali dwóch mężczyzn, podejrzanych o oszustwa na szkodę osób starszych.
Z ustaleń funkcjonariuszy zajmujących się tą sprawą wynika, że mężczyźni mają na swoim koncie, co najmniej dwa
tego typu oszustwa, dokonane na szkodę mieszkańców powiatu lubańskiego. W jednym przypadku oszuści podszywając
się pod członka rodziny, wyłudzili pod pretekstem udziału w zdarzeniu drogowym, pieniądze w kwocie 20 tys. złotych

od 85-letniej kobiety. Drugą z pokrzywdzonych osób jest 66-letnia kobieta, od której sprawcy wyłudzili w podobnych
okolicznościach około 14 tys. złotych.
Obaj po zatrzymaniu przez policjantów, usłyszeli w tej sprawie zarzuty. Na bezie zgromadzonych przez funkcjonariuszy
materiałów sąd zastosował już wobec mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres
3 miesięcy.
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