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Dwaj mężczyźni oskarżeni o oszustwa na szkodę 26 starszych osób 

 

  

 Prokuratura Rejonowa w Łęczycy skierowała do miejscowego sądu, akt 

oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom w wieku 32 i 60-lat, zarzucając im 

popełnienie oszustwa na szkodę 26 starszych mieszkańców tego miasta 

i Kro śniewic. Poszczególni pokrzywdzeni, po wprowadzeniu w błąd co do 

konieczności wymiany kuchni gazowych, ich stanu technicznego i wartości 

kuchenek proponowanych do sprzedaży, oszukani zostali na kwoty po 1499 zł. 

Oskarżonym  grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 8. 

 Jak wynika z dokonanych ustaleń, oskarżeni są związani z jednym z zakładów 

usługowo-handlowych z siedzibą w Koninie. Młodszy jest przedstawicielem 

handlowym, starszy natomiast monterem. Jest to mała firma, której właścicielką jest 

córka 60-latka. Posiadała ona między innymi uprawnienia do wymiany 

proponowanych do sprzedaży, a nabywanych wcześniej hurtowo, kuchenek gazowych.  

We wrześniu i październiku 2013r. oskarżeni dotarli do domów wielu starszych osób 

w Łęczycy i Krośniewicach. Pukali do ich drzwi informując, że posiadane przez nie 

kuchenki gazowe są zbyt stare, skończył się okres ich używalności, mogą być 

niesprawne i ich dalsze użytkowanie grozi wybuchem. Przerażone starsze osoby 

w obliczu wizji zagrożenia, zgadzały się na wymianę kuchni gazowych. Zazwyczaj 

były przy tym informowane przez podejrzanych, że oferowane przez nich nowe 
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kuchnie są objęte promocją i poniosą jedynie koszt wymiany. Pokrzywdzone osoby na 

prośbę rzekomych specjalistów, udostępniały dowody osobiste, legitymacje emeryta 

lub rencisty, a także udzielały informacji co do wysokości osiąganych dochodów. 

Następnie, podpisywały przedłożone im dokumenty, nie czytających treści, a jedynie 

zawierzając słownym zapewnieniom. Dopiero po opuszczeniu ich mieszkań 

okazywało się, że wystawione rachunki opiewały na kwoty po 1499zł. Zakup 

poszczególnych kuchenek miał być finansowany zaciągniętym kredytem. 

Pokrzywdzeni nieświadomie podpisywali bowiem  umowy kredytowe z jedynym 

z banków, które znajdowały się wśród przedkładanych przez podejrzanych, 

dokumentów. 

 Stare kuchenki były zabierane z ich mieszkań. Wynikające natomiast 

z wystawionych dokumentów ceny nabycia nowych były bardzo zawyżone. 

Rzeczywista ich wartość zamyka się bowiem w kwotach 750-770zł. 

 Do miejscowej policji zaczęły wpływać zawiadomienia od oszukanych 

starszych osób i to najczęściej już po otrzymaniu pocztą z banku podpisanych umów 

kredytowych. Zebrane następnie, w postępowaniu nadzorowanym przez prokuraturę 

łęczycką dowody dały podstawę do zarzucenia 60 i 32-latkowi popełnienia 

przestępstw oszustwa. 

 Przesłuchani w dochodzeniu w charakterze podejrzanego mężczyźni nie 

przyznali się do przedstawionych im zarzutów. 
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