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Mazowieccy policjanci zatrzymali podejrzaną o udział w oszustwach 21-letnią kobietę. W tym
procederze sprawcy telefonując do starszych osób próbowali wyłudzać pieniądze. Jak twierdzili,
gotówka była potrzebna na załatwienie nagłych problemów ﬁnansowych. Szybka reakcja
funkcjonariuszy doprowadziła do ujęcia jednej z oszustek i odzyskania gotówki tuż po
popełnieniu kolejnego przestępstwa. Kobiecie grozi do 8 lat więzienia.

Od pewnego czasu na terenie Mazowsza dochodziło do oszustw określanych metodą na wnuczka. Tym razem kobieta
telefonując do osób starszych podawała się za córkę. Osoba wykorzystując łatwowierność starszych ludzi wyłudzała
duże kwoty pieniędzy. Przestępstwa te miały miejsce na terenie kilku powiatów województwa, m.in. w powiecie
zwoleńskim, radomskim, przasnyskim.
Sprawą, nad którą pracowali policjanci z poszczególnych komend zajęli się funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego
KWP zs. w Radomiu. W ostatnich dniach doszło do zatrzymania. W miejscowości Krzywonoga Mała (w powiecie
przasnyskim) policjanci zatrzymali do kontroli opla, którym poruszały się dwie osoby. Funkcjonariusze, w czasie
przeszukania pojazdu oraz pasażerki auta odnaleźli kopertę z pieniędzmi pochodzącymi z przestępstwa, w którym
uczestniczyła kobieta niedługo wcześniej. Od jednego z małżeństw odebrała wyłudzone w sumie 9 tysięcy złotych i
tysiąc euro.

Kryminalni oraz prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej w Radomiu ustalili, że nie był to jedyny przypadek tego typu
przestępstwa. W samym Przasnyszu została oszukana jedna osoba oraz nastąpiła próba oszustwa dwóch innych, które
jednak zorientowały się, że mogą paść oﬁarą przestępstwa i nie przekazały pieniędzy kobiecie. Ta sama osoba ma na
swoim koncie oszustwo, które miało miejsce pod koniec września br. na terenie Zwolenia. Wówczas osoba telefonująca
twierdząc, że ma kłopoty w urzędzie skarbowym, doprowadziła do wyłudzenia 30 tys. złotych. Podobną metodę
zastosowano na początku października w powiecie radomskim. Starsza osoba straciła w ten sposób kilkanaście złotych
monet kolekcjonerskich. Podejrzaną o odbiór gotówki w opisanych zdarzeniach jest właśnie zatrzymana przez
kryminalnych 21-latka.
Zatrzymanego pod Przasnyszem mężczyznę (38 lat) po wykonaniu czynności zwolniono. Kobiecie (21 lat) przedstawiono
zarzuty oszustwa. Została tymczasowo aresztowana na trzy miesiące. Policjanci ustalają, czy w sprawie zostały
pokrzywdzone jeszcze inne osoby. Wiele wskazuje na to, że ta sama kobieta będzie miała stawiane zarzuty za kolejne
popełnione oszustwa. Sprawa jest rozwojowa i nie są wykluczone zatrzymania innych osób.
Kolejny raz apelujemy o rozsądek w podobnych sytuacjach – oszuści starają się tak manipulować rozmówcami, aby
wytworzyć w nich nie tylko chęć pomocy, ale również konieczność zachowania tajemnicy. Przypominamy, że w takiej
sytuacji należy jak najszybciej powiadomić Policję. Częstym pretekstem do wyłudzenia gotówki od starszej, samotnej
osoby jest uczestniczenie w wypadku drogowym, gdzie pilnie trzeba zapłacić np. za odszkodowanie, bądź pojawia się
"znakomita okazja" dokonania jakiejś transakcji, np. kupna samochodu, wpłacenia zaliczki na mieszkanie. Pożyczkę
starsze osoby mają przesłać na wskazane konto lub zgłasza się po nie znajomy ﬁkcyjnego wnuczka. Pojawiły się także
zdarzenia, w których oszuści podają się funkcjonariuszy Policji i żądają przekazania gotówki w celu wykonywania "akcji
policyjnej". Przypominamy, prawdziwi policjanci nie mają takich uprawnień i nigdy nie kierują takich żądań.
Prosimy o ostrożność w takich przypadkach.
(KWP w Radomiu / mj)
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