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WOLSZTYN - OKRADLI SENIORKĘ, POSZUKUJE ICH POLICJA.
Oszuści pomimo tego, że od lat niezmiennie posługują się tymi samymi metodami nieprzerwanie
znajdują kolejne ofiary swego przestępczego procederu. Ich działanie bardzo często polega na
przekonaniu swoich ofiar, by wpuścili ich do swego domu. Szczególnie zagrożoną grupą społeczną są
ludzie starsi, których łatwowierność, a czasami naiwność najczęściej wykorzystują przestępcy.
17.07.2017 r. ok.godz. 12:00 dyżurny wolsztyńskiej jednostki odebrał zgłoszenie dotyczące kradzieży pieniędzy na szkodę
70-letniej mieszkanki Wolsztyna. Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że kobieta wracając z zakupów, na klatce
schodowej swojego bloku została zagadnięta przez nieznanego jej mężczyznę. Nieznajomy zaproponował pomoc we
wniesieniu siatki z zakupami. Kobieta przystała na propozycję. Po chwili do drzwi jej mieszkania zadzwonił ten sam
mężczyzna oraz towarzysząca mu kobieta. Para poprosiła o kartkę i długopis, ponieważ jak twierdzili, nie zastali
mieszkającej piętro wyżej znajomej, do której przyszli z paczką i chcą pozostawić jej wiadomość.
Seniorka zaprosiła nieznajomych do środka. Podczas rozmowy, goście pokazywali jej przyniesione ze sobą tekstylia,
eksponując je w sposób przesłaniający widok na pozostałą część mieszkania. W tym czasie kolejna osoba –
najprawdopodobniej kobieta – weszła do mieszkania i po splądrowaniu dwóch pokoi ukradła znajdującą się w jednym z nich
gotówkę - w sumie 850 złotych. Gdy seniorka usłyszała podejrzane odgłosy dobiegające z pokoju, mężczyzna i jego
partnerka robili wszystko, by uniemożliwić jej wyjście z kuchni, gdzie wspólnie przebywali. To dało potrzebny czas na wyjście
ich wspólniczce. Po chwili sami pośpiesznie opuścili mieszkanie kobiety, oddalając się w nieznanym kierunku.
Z poczynionych przez policjantów ustaleń wynika, że złodziejski tercet odjechał samochodem koloru ciemnego w kierunku
ulicy Słowackiego. Według relacji pokrzywdzonej oraz świadka zdarzenia, mężczyzna był tęższej budowy ciała, wzrostu ok.
180 cm., włosy czarne, zaczesane do góry. Ubrany był w koszulę z krótkim rękawem i ciemne spodnie. Kobieta mierzyła ok.
160 cm., była średniej budowy ciała, włosy ciemnoblond, uczesane w kitkę. Ubrana była w szary sweter z wycięciem. Oboje
rozmawiali po polsku, lecz z wyraźnie obcym akcentem.
Osoby, które wczoraj ok.godz. 12:00 przebywały okolicy ulic Konopnickiej i Słowackiego w Wolsztynie i mogą przyczynić się
do identyfikacji przestępców proszone są o kontakt z KPP w Wolsztynie ul. Dworcowa 1 tel. 68 347 52 00 lub 997. Kara z
jaką musza liczyć się sprawcy to pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
Policja apeluje do wszystkich o szczególną ostrożność w podobnych przypadkach. Wyczulone powinny być
osoby starsze, które najczęściej padają ofiarami przestępców. Pamiętać należy przede wszystkim o tym, że
zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że wizyta w domu osób obcych może zakończyć się oszustwem lub
kradzieżą. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości policjanci proszą o kontakt pod numer alarmowy 997.
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