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KOLEJNY RAZ PODSTĘPEM OKRADŁY STARSZĄ KOBIETĘ
Data publikacji 21.01.2016

Kryminalni z komisariatu II w Bielsku-Białej zatrzymali wczoraj dwie kobiety, które
podstępem okradły 85-letnią seniorkę. Bielszczanka straciła oszczędności, bo uwierzyła
oszustkom podającym się za pracownice ZUS, że wkrótce otrzyma dotacje unijne dla
starszych osób. Śledczy odzyskali skradzioną gotówkę. To nie jedyna kradzież, której
zatrzymane dopuściły się w ostatnim czasie.
Sprawczynie działały bez skrupułów. Jako cel obrały sobie starszą, samotną kobietę. Wczoraj przed
południem zapukały do drzwi mieszkania na bielskiej ul. Wapienickiej. Kiedy w progu stanęła właścicielka,
oszustki oznajmiły, że są pracownicami ZUS-u, a ich wizyta związana jest z dotacjami unijnymi, które
otrzymają starsze osoby w nagrodę za zgromadzone w domu oszczędności. Seniorka zaprosiła je do środka i
na ich prośbę przekazała im dowód osobisty, z którego oszustki spisały dane osobowe. Wykorzystały
nieuwagę kobiety i skradły jej oszczędności.Do podobnego zdarzenia doszło wczoraj także na bielskiej ul.
Wierzbowej. Tym razem sprawczynie usiłowały okraść 75-letnią bielszczankę. Podawały się za pracownice
opieki społecznej i przedstawiły analogiczną historię, jak w pierwszym przypadku. Poprosiły o banknoty, z
których zamierzały spisać numery seryjne. Obiecywały, że w zamian bielszczanka otrzyma dotacje, równe
sumie zgromadzonych oszczędności. Na szczęście kobieta w porę zorientowała się, że ma do czynienia z
oszustkami. Zaalarmowała swojego wnuczka. W międzyczasie zdążyły one jednak uciec z mieszkania. Dzięki
szybkiej reakcji pokrzywdzonych i natychmiastowemu zgłoszeniu, policjanci już w kilka minut po zdarzeniu
byli na miejscu i poszukiwali złodziejek. Śledczy gromadzili dowody, a w tym czasie kryminalni sprawdzali
każdy szczegół, który mógł ich skierować na trop sprawczyń. Prowadzone czynności doprowadziły do
zatrzymania 60-latki i jej 43-letniej wspólniczki. W czasie ich przeszukania policjanci odnaleźli zrabowaną
gotówkę. Zatrzymane usłyszały wczoraj zarzuty i przyznały się do kradzieży. Grozi im do 5 lat za kratami.
To zresztą nie jedyne przestępstwo, które mają na swoim koncie. Policjanci ustalili, że przed dwoma
tygodniami, w ten sam sposób okradły 82-letniego mieszkańca bielskiej ul. Piastowskiej. Ich łupem padła
wówczas gotówka w wysokości 10 tys. zł. Oszustki były już zatrzymywane przez policjantów z bielskiej
„dwójki”, po tym jak w grudniu zeszłego roku okradły 80-letnią bielszczankę. Policjanci nie wykluczają, że
osób pokrzywdzonych może być więcej. O dalszym losie zatrzymanych zadecyduje teraz prokurator.

