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Gdzie jest mój telefon?
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Jedni nie wierzą, że uda im się odzyskać zgubioną rzecz, inni walczą o swoje i poszukują
sposobów, by wróciło do nich to, co się zapodziało. Taką osobą jest pani Marta z Cieszyna,
która zgłosiła się do nas, bo...zgubiła telefon komórkowy.

- Początkiem lutego zgubiłam telefon. Ten fakt zgłosiłam na policję. Sprawa została umorzona z powodu
braku sprawców. Teraz pozostaje mi tylko liczyć na cud, że telefon się znajdzie...- napisała do na nas pani
Marta z Cieszyna prosząc o pomoc – kiedyś na łamach portalu ukazał się artykuł o pierścionku pewnej
dziewczyny, wtedy pomogliście jej, teraz pomóżcie mi...
Wiele ważnych spraw może nam umknąć z pamięci...zapisujemy je więc w pamięci telefonu, podobnie, jak terminy
wizyt, daty urodzin czy zdjęcia rodzinne robione podczas ważnych uroczystości. To sprawia, że zwykła rzecz zaczyna
mieć dla nas również wartość sentymentalną... Taką wartość ma dla pani Marty z Cieszyna telefon, który stara się
odzyskać już od dłuższego czasu. - Tu nie chodzi o model, czy parametry, ale o jego zawartość – podkreśla ...Miałam tam mnóstwo ważnych rzeczy od numerów, dat, plików z materiałami na studia, po zdjęcia
dziecka, które zrobiono zaraz po porodzie. To dla mnie rzeczy bezcenne...
Pewnego dnia telefon zniknął... - Prawdopodobnie zgubiłam go 8 lutego. Być może na poczcie... Początkowo
myślałam, że może dzieci przy zabawie, gdzieś go schowały... Dopiero kiedy przeszukałam cały dom
wpadłam na pomysł, żeby zadzwonić pod swój numer. Moje zdziwienie było ogromne, gdy usłyszałam w
słuchawce obcy głos. Jest jeszcze druga możliwość - ktoś wyciągnął mi telefon z wózka dziecięcego
(trzymałam go w schowku na drobiazgi) – analizuje pani Marta, która na bieżąco śledzi wszystkie akcje
internetowe – może ktoś się odezwie, pomoże mi... to dla mnie naprawdę ważne...
Pani Marta podjęła próbę odzyskania telefonu... - Zadzwoniłam na swój numer, prawie umówił się na oddanie
znalezionego przedmiotu..., niestety kontakt się urwał, być może bateria się rozładowała, a może
połączenie zostało celowo przerwane przez mężczyznę... Numer IMEI telefonu został zablokowany u
operatora, telefon jest więc dla osoby, która go znalazła bezużyteczny... - mówi pani Marta.
Jakie są szanse na odnalezienie zguby? Nawet jeśli sprawa została formalnie umorzona nie oznacza to, że policja
przestała się nią interesować. W wielu przypadkach telefony odnajdują się i sprawa w późniejszym terminie zostaje
wyjaśniona.
- Doświadczenie pokazuje, że często tak właśnie jest. Telefon odnajduje się w momencie zalogowania do
sieci telefonii komórkowej - wyjaśnia asp. Rafał Domagała rzecznik prasowy KPP w Cieszynie - Operator mając
zastrzeżony aparat w swoim systemie może łatwo namierzyć go i powiadomić policję. Taki telefon jest
bezużyteczny. Nic nie da zmiana karty. Numer IMEI jest zawsze ten sam i każde logowanie w sieci
pozostawia ślad w rejestrze.
Pani Marta nie traci nadziei. - Jeśli znalazłeś telefon marki Samsung Monte 5620 na którego tapecie
umieszczone było zdjęcie niemowlaka, odezwij się. Na znalazcę czeka nagroda pieniężna. Kontakt
mirtus_86@wp.pl lub tel. 503 357 309 – informuje mieszkanka Cieszyna.
Pamiętajmy o tym, że znalezienie rzeczy zgubionych przez właściciela nie daje nam prawa do ich zawłaszczenia.
Zguba nadal jest własnością osoby, która ją zgubiła. - W przypadku telefonu ustalenie właściciela nie jest
sprawą trudną. Wystarczy oddzwonić do kogoś z listy kontaktów – podkreśla pani Marta.
Oczywiście znaleźne nie jest dobrą wolą osoby, która zgubę odzyskała, ale wynika z przepisów prawa. - Ludzie są w
stanie naprawdę wiele dać, żeby odzyskać to, co zgubili. Wiem o czym mówię ...– dodaje mieszkanka
Cieszyna.
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