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KOLEJNY BEZPIECZNY "PRZYSTANEK WOODSTOCK"
Za nami kolejna edycja "Przystanku Woodstock". Sobotni koncert po raz ostatni zgromadził przed
sceną miłośników festiwalu. Większość z nich po jego zakończeniu udała się w stronę dworca i
parkingów, aby powrócić do swych domów. Nad ich bezpieczeństwem do końca czuwali policjanci. To
m.in. dzięki ich wysiłkom znów możemy mówić, że jedna z największych imprez w kraju była
bezpieczna.
Czas na podsumowanie przebiegu tegorocznego "Przystanku Woodstock". Impreza zgromadziła mnóstwo uczestników. W
czasie sobotnich koncertów ich liczba szacowana była na ponad 200 tys. Dzięki trwającej nieprzerwanie od początku
tygodnia pracy wszystkich służb, impreza upłynęła bardzo spokojnie. Liczba zdarzeń przyjętych przez Policję była podobna
do lat ubiegłych. Co istotne, nie zanotowano sytuacji mających wpływ na bezpieczeństwo większej liczby osób. Podczas
operacji Policja odnotowała w sumie 174 zdarzenia kryminalne. Wśród nich ponad połowa to sytuacje związane z
posiadaniem niewielkiej ilości narkotyków.
Dzięki współpracy służb organizatora z Policją możliwe było zatrzymanie 36-letniego mieszkańca Krakowa, który na
woodstockowym polu oferował do sprzedaży znaczne ilości narkotyków, m.in. marihuanę, amfetaminę i tabletki extasy.
Materiał dowodowy w tej sprawie pozwolił na trzymiesięczny areszt dla tego mężczyzny. Grozi mu do 10 lat pozbawienia
wolności.
http://lubuska.policja.gov.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/item/6507-areszt-dla-dilera-z-woodstocku
Warta odnotowania jest również sytuacja związana z zatrzymaniem 22-letniego mieszkańca Opola. Mężczyzna udzielił
toksycznej substancji zwanej GBL kobiecie i mężczyźnie w wieku 20 i 25 lat. Osoby te w stanie zagrożenia życia zostały
przewiezione do szpitala. Dzięki staraniom lekarzy odzyskali przytomność. 22-latek usłyszał zarzut narażenia na
bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia.
http://lubuska.policja.gov.pl/sztab-policji/przystanek-woodstock-2015/item/6504-odpowie-za-zatrucie-dwojki-woodstockowicz
ow
Inne zdarzenia, które odnotowano podczas XXI „Przystanku Woodstock”:
- narażenie na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia- 4 przypadki;
- wypadki drogowe - 3;
- nietrzeźwi kierujący - 5;
- kradzieże /mienia, dokumentów, kart bankomatowych/ - 50;
- kradzież z włamaniem - 3;
- uszkodzenie mienia - 4;

- posiadanie lub/i udzielanie narkotyków - 92.
Policjanci ujawnili łącznie 205 wykroczeń, z czego 75 to wykroczenia drogowe.
Proporcjonalnie niska ilość zdarzeń drogowych wynikała przede wszystkim z pracy doświadczonych policjantów ruchu
drogowego. Mundurowi w białych czapkach na każdym skrzyżowaniu kierowali ruchem, aby natężenie pojazdów nie
sparaliżowało miasta. Duża i warta podkreślenia jest także rola policjantów z komend wojewódzkich z kraju. Ci w specjalnie
przygotowanych punktach badali trzeźwość uczestników festiwalu, którzy mieli wątpliwość co do swojego stanu trzeźwości.
To ponad 32 tysiące badań, które na „Woodstocku” przeprowadzili wszyscy policjanci. Efekt - żadnego zdarzenia drogowego
spowodowanego przez nietrzeźwego kierowcę i tylko 5 nietrzeźwych zatrzymanych za kierownicą!
Słowa uznania, podobnie jak w latach ubiegłych, należą się służbom organizatora. Doskonale zorganizowani i błyskawicznie
działający zapewniali pomoc na woodstockowym polu. Dobra współpraca Policji z "Pokojowym Patrolem" bardzo korzystnie
wpłynęła na zachowanie tysięcy Woodstockowiczów i gwarantowała bezpieczeństwo. Warta podkreślenia jest także
współpraca z innymi służbami. Wspólne kontrole Policji z Inspekcją Transportu Drogowego, Państwową Strażą Pożarną,
Strażą Graniczną, Wojskiem czy Żandarmerią Wojskową powodują, że tak wielka operacja, po raz kolejny zagwarantowała
bezpieczeństwo uczestnikom festiwalu.
Na Woodstocku znów bezpiecznie
KWP we Wtocławiu: zakończył się „XXI Przystanek Woodstock” ►
KWP w Gorzowie Wlkp / ic
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