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Policyjna Opieka

  

W poniedziałek scenka rodzajowa, na Limance, zaraz przy Shellu. Przejście dla pieszych na
którym nic się nie dzieje, tu czerwone, tam czerwone. Trzeba naprawdę dłuuugo stać zanim się
człowiek doczeka na zielone i niemal biegiem przelecieć, żeby zdążyć. Potem znowu nic.
Czerwone i czerwone. Dla samochodów i dla ludzi. Ludzie nie wytrzymują takiego
harmonogramu i idą. Za przejściem stoi samochód. Skoda Octavia. Cywilny, Tylko w środku
siedzą dwaj panowie z MO, znaczy policji, bo MO nie zajmowała się takimi rzeczami. I
zapraszają ludzi do otwartych drzwi auta. Nawet nie wychodzą z wozu, tylko kiwają palcami.
Ludzie grzecznie podchodzą coś tam tłumaczą...

  

Niestety... władza ma zawsze rację, bo władza pochodzi od boga, na nic tłumaczenie, pokuta w
formie mandatu w wysokości 200 zł. Bo tyle wynosi przejście na czerwonym świetle! Przyjąłeś
mandat? Znaczy przyznałeś sie do winy, wyznałeś grzechy. a spróbuj nie!  Stanąłem sobie
obok pod kasztanem w cieniu i obserwowałem to... przez 10 minut do konfesjonału podeszło 14
grzeszników. 2800 zł 10 minut i już jest pół pensji urzędnika! Kiedyś jeździli podobno z
księdzem, mówili o tym w TV i pisali. Ten tutaj EL 71943 znany... wystarczy wpisać w Google
albo posłuchać CB, często grasuje i w moich okolicach. Co za kraj! Co za naród. Idą jak na
rzeź. A jakby jeden, drugi dziesiąty odmówił przyjęcia mandatu, to "stróżom" odechciałoby się
takiej zabawy - musieliby się fatygować z wolnego czasu na rozprawy przed Sądem Grodzkim,
a kto wie czy i nie powszechnym.

  

Młodzież manifestuje swoje podejście do policji napisami na blokach HWDP, PJ itp... Ostatnie
czasy nie są sprzyjające dobrej opinii o tej instytucji, wojna z kibicami, wszechobecne łapanki
kierowców i pieszych, całkowita bezradność na nagminne okradanie samochodów na teofilowie
itp........ 

  

Nowe nabytki policji
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srebrny Ford Focus WE 587CW 
srebrny Ford Mondeo WE 590CW

  

  

Kilka ciekawych linków.

  

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1348,title,Proces-policjantow-ktorzy-zastrzelili-19-latka,wid,841225
4,wiadomosc.html

  

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Motocyklista-zginal-od-rany-postrzalowej,wid,8421950,wi
adomosc.html

  

http://prawda2.info/viewtopic.php?t=108

  

A tak to się odbywa z krajach rozwiniętych gdzie jest prawo.

  

http://lewica.pl/index.php?id=22591
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