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NIEPRZEKUPNI STRÓŻE PRAWA
Data publikacji 28.02.2006

Wczoraj na drodze krajowej nr 94 policjanci z Będzina zatrzymali do kontroli drogowej 52letniego obywatela Ukrainy, który jadąc samochodem marki VW-Transporter przekroczył
dozwoloną prędkość o 40 km. Funkcjonariusze ukarali go za to wykroczenie 400 złotowym
mandatem. Mężczyzna w zamian za odstąpienie od ukarania chciał przekupić policjantów 100
złotowym banknotem.
Nie jest to jedyny przypadek usiłowania przekupienia policjantów:
9 lutego br. policjanci z Knurowa zatrzymali 47-letniego mężczyznę, który chciał ich przekupić. Mieszkaniec tego miasta
w czasie interwencji znieważył policjantów wulgarnymi słowami oraz szarpał za mundury. Po przewiezieniu do
komisariatu w zamian za odstąpienie od dalszych czynności służbowych próbował wręczyć policjantom 100 złotych.
Policjanci z komisariatu w Gilowicach zatrzymali w Łękawicy 48-letniego mieszkańca Ślemienic. Mężczyzna jechał
samochodem bez włączonych świateł mijania. Zatrzymany przez patrol Policji został ukarany za to drogowe
wykroczenie 100 złotowym mandatem. Kierowca nie przyjął mandatu. W trakcie rozmowy wręczył funkcjonariuszom 50
złotych i starał się nakłonić ich do odstąpienia od ukarania.
24 stycznia br. policjanci z Wojkowic zatrzymali 49-letniego mężczyznę, który kierował Oplem Astrą w stanie
nietrzeźwym. Badanie wykazało u niego 2 promile alkoholu. Pijany kierowca, chcąc aby policjanci zapomnieli o sprawie
chciał ich przekupić banknotem o nominale 100 złotych. Mężczyzna za pozytywne załatwienie sprawy obiecywał
funkcjonariuszom kolejne pieniądze w kwocie 2000 złotych. Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy
w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 4.000 złotych. Za próbę przekupienia policjantów podejrzanemu grozi kara
nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
7 stycznia br. policjanci z Rybnika otrzymali informację o mężczyźnie, który w stanie nietrzeźwym kieruje samochodem
marki Mercedes. Funkcjonariusze zatrzymali pojazd do kontroli na ulicy Żorskiej. Od 52-letniego kierowcy policjanci
wyczuli woń alkoholu. Podczas przewożenia kierowcy do Komendy Miejskiej w Rybniku w celu ustalenia stanu jego
trzeźwości, mężczyzna w zamian za odstąpienie od dalszych czynności chciał przekupić policjantów pieniędzmi w
kwocie 1500 złotych.

