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LUBUSKA POLICJA I POCZTA POLSKA W PODZIĘKOWANIU ZA
WALKĘ Z FAŁSZYWYMI POLICJANTAMI
Kierownictwo Lubuskiej Policji i Poczty Polskiej w uroczystym spotkaniu podziękowało osobom
uczestniczącym w działaniach prewencyjnych. Te miały na celu ograniczenie przestępczości
związanej z oszustwami „na policjanta”. W ramach współpracy powstał profilaktyczny spot, z którym
dzięki środkom masowego przekazu zapoznała się cała Polska.
Walka Lubuskiej Policji z przestępczością wymierzoną przede wszystkim w osoby starsze oszukiwane metodą „na policjanta”
czy „na wnuczka” trwa na dobre. W działaniach tych biorą udział najbardziej doświadczeni policjanci, którzy na procesach
wykrywczych znają się najlepiej. I w wielu przypadkach jest to służba bardzo skuteczna skutkująca w rezultacie
zatrzymaniem perfidnych oszustów.
http://www.lubuska.policja.gov.pl/go/serwis-informacyjny/aktualnosci/26756,Zatrzymany-za-udzial-w-oszustwie-na-policjanta.
html?search=86706171212857
http://www.lubuska.policja.gov.pl/go/serwis-informacyjny/aktualnosci/27009,Chcial-oszukac-seniorke-na-kilkanascie-tysiecy-z
lotych-Zatrzymali-go-policjanci.html?search=60623293032766
Lubuszanie w ciągu roku tracą w ten sposób ponad milion złotych. Ale nie ma lepszych rozwiązań jak te prewencyjne. Stąd
Wydział Prewencji wspólnie z Zespołem Prasowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. prowadzi liczne
kampanie edukacyjno-informacyjne, aby do takich zdarzeń nie dochodziło. Od niedawna naszym sojusznikiem w walce z tego
rodzaju przestępczością jest Poczta Polska. Dzięki jej kierownictwu oraz pracownikom, z którymi Lubuska Policja
połączyła siły, powstał spot profilaktyczny. Ten emitowany był w mediach ogólnopolskich i miał szanse dotrzeć do wielu
seniorów. Bo to właśnie ta grupa wiekowa jest szczególnie narażona na tego rodzaju oszustwa.
http://www.lubuska.policja.gov.pl/go/serwis-informacyjny/aktualnosci/27787,Nie-dajmy-sie-zlowic-na-policjanta.html

W piątek /8 lutego/ na uroczyste spotkanie w Bibliotece Miejskiej i Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. szef Poczty Polskiej w
Gorzowie Wlkp. Michał Kuściński zaprosił przedstawicieli Lubuskiej Policji. W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Gorzowie Wlkp. nadinsp. Heleny Michalak, głos zabrał Komendant Miejski Policji w Gorzowie Wlkp. nadkom. Fabian
Rogala. W podziękowaniu podkreślił rolę działań profilaktycznych w walce z tego rodzaju przestępczością. Jak dodał
policjanci regionu także pod kątem wykrywczym udowadniają, że dotarcie do oszustów wcale nie musi kończyć się fiaskiem.
Na spotkaniu nie zabrakło również Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp. podinsp. Wiesława Adamskiego
oraz Rzecznika Prasowego KWP w Gorzowie nadkom. Marcina Maludego. Policjanci zaakcentowali role policyjnych
profilaktyków w skutecznym dotarciu do seniorów, informując o zasadach bezpiecznego zachowania oraz właściwej
komunikacji między Policją, a społeczeństwem. Nagrodzone zostały Panie z palcówki Poczty Polskiej w Zielonej Górze, które
wykazując się dużym wyczuciem uchroniły starsze osoby od kilkudziesięciotysięcznych strat. Nagrodzona została także Pani
z gorzowskiej palcówki, która brała udział we wspomnianym spocie. Znając już jego zasięg, z pewnością nie ostatnim.
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