Seniorze
bądź czujny!
UWAŻAJ!
SENIORZE NIE DAJ
SIĘ OSZUKAĆ!
Razem możemy powstrzymać
falę oszustw, nie pozwólmy
aby przytrafiło się to nam
oraz naszym najbliższym!
Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa zaprasza
katowickich Seniorów do udziału w spotkaniach
dotyczących bezpieczeństwa, realizowanych we współpracy
z Komendą Miejską Policji, Państwową Strażą Pożarną,
Strażą Miejską oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

TERMINY
SPOTKAŃ:
• 25.04.2018 – Miejski
Dom Kultury „Południe”,
ul. T.B.Żeleńskiego
83 (50 osób)- godz. 13.00
• 08.05.2018 – Miejski Dom
Kultury „Szopienice –
Giszowiec”, Plac pod Lipami
1,3-3a – godz. 13.00
• 16.05.2018 – Miejski Dom
Kultury „Dąb”, ul. Krzyżowa 1
– godz. 13.00
• 06.06.2018 – Zespół Szkół
i Placówek nr 2- SP 20,
Załęże – godz. 16.00
• 19.06.2018 – Szkoła
Podstawowa 36,
aula w budynku przy
ul. Grażyńskiego 17 (byłe
Gimnazjum nr 1) – godz.
16.00
• 18.07.2018 – Miejski Dom
Kultury „Bogucice”, ul.
Markiefki 44a – godz. 13.00

• 31.07.2018 – Szkoła
Podstawowa nr 8,
Brynów – godz. 11.00
• 20.08.2018 – Ośrodek
Sportowy „ Podlesianka”
MOSiR ul. Sołtysia
25 (60 osób) – godz. 16.00
• 06.09.2018 – Zespół Szkół
i Placówek nr 2 – Osiedle
Tysiąclecia – MDK ul.
Tysiąclecia 5 – godz. 16.00
• 17.09.2018– Zespół Szkół
i Placówek nr 1 - sale
przedszkolne przy
ul. Paderewskiego 46 –
godz. 17.00
• 17.10.2018 – Miejski Dom
Kultury „Południe”,
ul. T.B.Żeleńskiego
83 (50 osób) – godz. 13.00
• 25.10.2018 – Miejski Dom
Kultury Dąb”, ul. Krzyżowa 1
– godz. 13.00

Komenda Miejska
Policji w Katowicach

SENIORZE
Dzwoni telefon, ktoś mówi że jest Twoim krewnym,
księdzem, policjantem, prokuratorem?

UWAŻAJ!

Przez telefon nie widzisz z kim rozmawiasz!
Oszustwa na wnuczka, księdza, policjanta:
Jak działają oszuści?
Dzwoni telefon, osoba podaje się za Twojego krewnego,
wnuczka, zięcia, synową, księdza… Zdarzył się wypadek,
choroba, telefonujący pilnie potrzebuje pieniędzy, prosi
o pomoc, gra na emocjach. Prosi o zachowanie tajemnicy, nie
może sam odebrać pieniędzy, przyśle zaufaną osobę.
Podejrzewasz, że ktoś próbuje Cię oszukać?
Ponownie dzwoni telefon, to policjant, funkcjonariusz CBŚ,
prokurator… Informuje Cię, że właśnie namierzono oszusta.
Prosi Cię o pomoc w akcji policyjnej i przekazanie pieniędzy…
To także oszust, nie przekazuj pieniędzy!
Pamiętaj! Prawdziwi policjanci nigdy nie proszą o przekazanie
pieniędzy bądź zaciągnięcie kredytu.

NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!
Skontaktuj się bezpośrednio z kimś z rodziny. Upewnij się
czy Twoja rodzina faktycznie potrzebuje pomocy. Nigdy nie
przekazuj pieniędzy osobom obcym. Nie ufaj osobom rzekomo
przysłanym przez krewnych, księdza, policjanta, prokuratora.
Porozmawiajmy z naszymi bliskimi o bezpieczeństwie,
uzgodnijmy jak powinni się zachować w podobnych sytuacjach.
Razem możemy powstrzymać falę oszustw. Nie pozwólmy aby
przytrafiło się to naszym najbliższym.

W razie jakichkolwiek podejrzeń,
niezwłocznie powiadom Policję!

997 lub 112

