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Nie, to nie jest ponury żart. Mieszkanka Opola miała 2 tys.
długu wobec urzędu skarbowego. Efekt? Do jej mieszkania
wtargnęli w nocy policjanci i odebrali jej dzieci.
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Opolscy funkjconariusze pojawili się w mieszkaniu kobiety tuż przed
godz. 22 i zabrali ją do aresztu, a dzieci: 2- i 6-letnie odwieźli w
piżamach do pogotowia opiekuńczego. Policja przekonuje, że

Wty czka społecznościow a F acebooka

działała zgodnie z prawem.

Policjanci mieli nakaz doprowadzenia p. Joanny do aresztu.
Okazało się, że nie zapłaciła 2,3 tys. zł grzywny wobec urzędu skarbowego. Sąd zamienił więc karę na 25 dni
aresztu. Kobieta o tym nie wiedziała, ponieważ nie otrzymywała odpowiednich pism.
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Sąd twierdzi jednak, że to jej wina, bo powinna poinformować o zmianie zamieszkania. Jednocześnie
rzeczniczka sądu zarzuca opolskim policjantom, że wyciągając matkę z dziećmi w piżamach, wykazali się
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Teraz sąsiedzi podzielą los tej kobiety, gdyż w tym kraju nie wolno za kogoś wpłacać kary grzywny,
vide - o. Rydzyk oraz p. Sobecka ;). Bójcie się drodzy sąsiedzi, o 3.00 nad ranem z buta w drzwi, ryło w
podłogę i potomstwo na dołek. Pozdrawiam.
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