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POLICJANCI DBAJĄ O BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS
MISTRZOSTW ŚWIATA W HOKEJU 2016
Okres wielomiesięcznego oczekiwania oﬁcjalnie dobiegł końca - rozpoczęły się Mistrzostwa
Świata I Dywizji w Hokeju. Katowicki Spodek stał się ponownie areną sportowych zmagań. Nad
bezpieczeństwem wszystkich kibiców czuwają policjanci, strażnicy miejscy i pracownicy służb
porządkowych.
Policjanci patrolują rejon „Spodka”, strefę kibica, okoliczne ulice, trasy dojścia i dojazdu do hali, a także katowickie
dzielnice. Nad koordynacją całość policyjnych działań pracuje specjalnie powołany sztab, którego siedziba znajduje sie w
"Spodku". Tu spływają meldunki od dowódców poszczególnych oddziałów, tutaj również na bieżąco analizowane są
wszystkie informacje i podejmowane decyzje. Zapewniony jest także stały, bezpośredni kontakt ze wszystkimi służbami
odpowiedzialnymi za porządek i bezpieczeństwo.
Podobnie jak podczas zabezpieczenia poprzednich imprez w Spodku, tak i tym razem policjanci ruchu drogowego dbają
o bezpieczeństwo na drodach. Kierowców, którzy przyjeżdżają własnymi pojazdami, prosimy o stosowanie się do
wydawanych poleceń, kierowanie się na wyznaczone parkingi, a po zakończonym meczu, płynny wyjazd.
Komfort i bezpieczeństwo wszystkich kibiców to priorytet dla organizatorów mistrzostw i katowickiej Policji. Aby
zapewnić bezpieczeństwo kibicom, katowiccy policjanci już od kilku tygodni przygotowywali się do tego wydarzenia. W
czasie mistrzostw służbę pełnią zarówno mundurowi, jak i stróże prawa po cywilnemu. Nad bezpieczeństwem czuwają
policjanci pionów: prewencji, ruchu drogowego i kryminalnego. Wsparcia Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach
udzielają mundurowi z katowickiego oddziału prewencji.
Podczas inauguracji mistrzowskiego turnieju doszło do jednego incydentu. Jego sprawcą był kierowca hondy, który
swoim autem potrącił policjanta z drogówki. Sprawca został zatrzymany. Nie chciał się zatrzymać i poddać badaniu na
zawartość alkoholu. Okazało się, że był pijany. Miał w organizmie prawie promil alkoholu. Ponadto obowiązywał go do
2019 roku sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. 62-latek uprawnienia stracił za jazdę po alkoholu. Za
te przestępstwa grożą mu trzy lata więzienia
Po tym zdarzeniu policjant traﬁł do szpitala. Po udzieleniu mu pomocy medycznej wrócił do domu.
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