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FAŁSZYWY WNUCZEK OSZUKIWAŁ DZIADKÓW
Policjanci zatrzymali 15-letniego oszusta , który metodą „ na wnuczka” wyłudzał od starszych
osób pieniądze oraz biżuterię. Teraz z uwagi na wiek traﬁ do placówki opiekuńczowychowawczej.
24 marca 2017 roku policjanci z wydziału kryminalnego komendy miejskiej w Łodzi sprawdzali informację wskazującą
na udział w przestępczym procederze nastolatka, który przyjechał z Warszawy. Został on namierzony kiedy krążył
pomiędzy blokami w dzielnicy Widzew w Łodzi. Funkcjonariusze podjęli obserwację. Na efekty nie czekali długo. Młody
mężczyzna podszedł do domofonu, wybrał numer jednego z mieszkań i przedstawił się za kuriera. Po kilku minutach
wyszedł i wówczas został skontrolowany przez kryminalnych. 15-latek z Warszawy nie potraﬁł racjonalnie wytłumaczyć
powodu swojej wizyty. Nerwowo próbował ukryć saszetkę. Okazało się, że miał w niej ponad 14 tysięcy złotych
pierścionki, obrączki i inną biżuterię oraz telefon komórkowy. Policjanci ustalili, że gotówkę i wartościowe przedmioty
odebrał od starszego mężczyzny. Z łupem planował taksówką wrócić do stolicy. Funkcjonariusze dotarli do 82-letniego
pokrzywdzonego. Opowiedział on jak to godzinę wcześniej na jego telefon stacjonarny zadzwonił wnuczek, który
powiedział, że spowodował wypadek i musi policji zapłacić pieniądze bo inaczej pójdzie do więzienia. Po chwili do
starszego pana zadzwonił rzekomy policjant, który kazał przekazać gotówkę i biżuterię kurierowi. Kiedy taki pojawił się
82-latek oddał wszystko co miał cennego chcąc ratować wnuczka. 15-latek został przewieziony do VI Komisariatu.
Policjanci przekazali do sądu rodzinnego zebrany materiał dowodowy wskazujący jeszcze na inne podobne przypadki
oszustw Z uwagi na wiek nieletni traﬁ najprawdopodobniej do placówki opiekuńczo-wychowawczej.

APELUJEMY!!!

Rozmawiajmy z naszymi bliski o zagrożeniach dotyczących starszych osób. Niestety nadal popularna wśród przestępców
pozostaje metoda oszustw „ na wnuczka” i „na policjanta”. Szczególnie narażone są na nie osoby w podeszłym wieku,
zamieszkujące samotnie, posiadające stacjonarne telefony komórkowe. Policja nigdy przez telefon nie nakłania do
przekazywania jakichkolwiek pieniędzy. Prośby o wsparcie ﬁnansowe od bliskich zawsze należy sprawdzić kontaktując
się z nimi bezpośrednio lub oddzwaniając na posiadane numery telefonów.

