
Wystrzegajmy się sytuacji,  
gdy do drzwi puka nieznana osoba i mówi: 

 
 
 
Czy mogę dostać szklankę wody, jestem 
chory i szybko muszę zażyć tabletkę? 

 

 
Mam dla Pani stuzłotową nadpłatę 
za wodę, prąd, telefon – czy ma 
Pani wydać resztę z 200 złotych? 

  

 
 
 
Jestem z wodociągów... ...gazowni … 
energetyki – w budynku jest awaria, 
prawdopodobnie z Pani winy.  
Muszę to koniecznie sprawdzić!  

 

 
Miałem wypadek...potrzebuję gotówki... 
przyślę do Ciebie mojego znajomego,  
bo sam nie mogę – jestem na policji... 
w szpitalu...w areszcie...w sądzie... 
w prokuraturze...tylko Ty możesz mi 
pomóc... 

 



Szanowni Państwo!  

 
 

W ostatnim czasie w województwie śląskim ciągle aktywni złodzieje w zuchwały sposób okradają starsze osoby. 
Przestępcy ci dali o sobie znać także w naszym mieście, a ich ofiarami staliście się Wy – starsze pokolenie 
Siemianowiczan. Zdjęcia zamieszczone w tej ulotce powstały na bazie autentycznych zdarzeń, odnotowanych przez 
Policję. Prezentują one w jaki sposób działają przestępcy. Cały proceder zaczyna się banalnie... 
 

Do drzwi puka nieznana osoba i mówi: 
 

 Czy mogę dostać szklankę wody, jestem chora i szybko muszę zażyć tabletkę? 
 Mam stuzłotową nadpłatę za wodę, prąd, telefon – czy ma Pan/Pani wydać resztę z 200 złotych?  
 Mam paczkę dla sąsiada, ale nie ma go w mieszkaniu – czy mogę poprosić o kartkę i długopis, żeby zostawić 

mu wiadomość?  
 Jestem z wodociągów...gazowni...energetyki – w budynku jest awaria, prawdopodobnie z Pana/Pani winy. 

Muszę to koniecznie sprawdzić!  
 Mam świeże jajka...piękne obrusy...tani dekoder do odbioru telewizji – czy mogę wejść i je zaprezentować? 

 

Ta sama osoba może też do Państwa zadzwonić i przedstawić się jako Wasz wnuk lub inna bliska osoba. 
Wtedy w słuchawce usłyszycie: 

 

 miałem wypadek...potrzebuje gotówki...przyślę do Ciebie mojego znajomego, bo sam nie mogę – jestem na 
policji...w szpitalu...w areszcie...w sądzie...w prokuraturze...tylko Ty możesz mi pomóc... 

 

To tylko nieliczne z przykładów! 
 

Tak naprawdę w progu Państwa drzwi może stanąć przestępca, który przedstawi się i będzie wyglądał jak pracownik 
administracji, wodociągów, energetyki, gazowni, banku, poczty itp. Jego celem jest zdobycie Waszego zaufania.  
W swoim działaniu kieruje się manipulacją i perswazją. Będzie chciał wykorzystać Wasze dobre serce i chęć 
niesienia pomocy innym. Z chwilą otwarcia mu drzwi i wpuszczenia go do mieszkania, pozwalacie się Państwo 
okraść z życiowych oszczędności i wartościowych przedmiotów.  
 

Dlatego musicie kierować się daleko posuniętą ostrożnością! 
 

 Jeżeli jesteście w domu sami, nie wpuszczajcie nikogo, przełóżcie wizytę na inny termin, w którym będzie Wam 
towarzyszyła zaufana osoba, ewentualnie poproście o pomoc sąsiada – nie zostawajcie z potencjalnym 
przestępcą sam na sam! 

 Zawsze możecie zadzwonić do instytucji, którą reprezentuje osoba stająca w progu Waszych drzwi, po to by 
sprawdzić, czy faktycznie była ona do Was kierowana - nawet jeżeli pokazuje Wam identyfikator czy legitymację 
służbową! Sprawdźcie Państwo zasadność tej wizyty. 

 Gdy odchodzicie od rozmówcy, zawsze zamykajcie drzwi na klucz! 
 Nie opowiadajcie o swoich oszczędnościach i dochodach w miejscach publicznych! 

 

Pamiętajcie Państwo, że brak Waszej reakcji na wszelkiego rodzaju naruszenia prawa, rozzuchwala 
przestępców. Dlatego w myśl trwającej w naszym województwie kampanii: „Nie reagujesz – akceptujesz”  
o każdych swoich wątpliwościach co do osoby, która zapuka do Waszych drzwi lub Waszego sąsiada, 
informujcie siemianowickich policjantów, którzy przyjadą na każde wezwanie i sprawdzą przekazaną 
informację.  
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