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UDERZYŁ POLICJANTA, KIEDY TEN KIEROWAŁ RUCHEM W
KOSTRZYNIE. ZOSTAŁ ZATRZYMANY
36-letni, nagi i agresywny mężczyzna zaatakował policjanta, który kierował ruchem drogowym w
Kostrzynie, w ramach zabezpieczenia Pol’And’Rock Festival. Mężczyzna został zatrzymany i czeka na
czynności procesowe. Nie może być akceptacji dla takich zachowań wobec nikogo, również
policjantów, którzy w pocie czoła pracują, aby nikomu kto zdecyduje się odwiedzić to miejsce nie
stała się krzywda.
Trwa Operacja Policyjna „Kostrzyn 2019”. Do dyspozycji miłośników festiwalu jest blisko 1600 policjantów. Niemal 200 z
nich to mundurowi w białych czapkach, którzy dbają o to, aby Kostrzyn nie stanął. Bez ich pracy nie byłoby możliwe, aby się
tu w ogóle poruszać. Policjanci robią co mogą, aby każdy, kto wybrał się na festiwal samochodem, mógł dostać się w rejon
parkingów i później już pieszo przedostać się w okolice pola. Sytuację utrudnia fakt, że organizator z uwagi na trudny dojazd
po intensywnych opadach deszczu nie wpuszcza już- i słusznie- kierowców na słynne Pola Malinowskiego. Tworzyły się tam
gigantyczne korki i paraliż komunikacyjny, aż po miejscowości oddalone o kilkanaście kilometrów od Kostrzyna. Inne miejsca
wyznaczone zostały przez władze miasta. Jest ich jeszcze ponad 7 tys.
Szczególnie trudna do opanowania jest sytuacja na wjeździe od strony Gorzowa Wlkp. skąd dużo osób dociera do Kostrzyna.
Tam policjanci ruchu drogowego mają naprawdę sporo pracy. Niestety są tacy, którzy nie potraﬁą tego docenić. Jednym z
nich jest 36-letni mężczyzna, który zachował się w sposób, który nie tylko nie powinien uzyskać akceptacji, ale musi zostać
potępiony. Nagi, agresywny i lekceważący komunikaty policjantów mężczyzna wszedł na zatłoczone skrzyżowanie między
auta i nie miał zamiaru go opuszczać. Kolejne próby zwracania uwagi przez policjantów były przez niego lekceważone. W
pewnym momencie mężczyzna zaatakował policjanta. Na pomoc ruszyli inni, zabezpieczający ten rejon mundurowi z ruchu
drogowego i oddziałów prewencji. 36-latek został obezwładniony ale wciąż stawiał opór. Miał noc, aby przemyśleć swoje nie
mające nic wspólnego ze zdrowym rozsądkiem zachowaniem. Wkrótce usłyszy zarzutu związane z naruszeniem nietykalności
funkcjonariusza. Policjant w wyniku tego zdarzenia został ranny.
Jesteśmy tu, aby pomagać wszystkim tym, którzy zdecydowali się odwiedzić przygraniczny Kostrzyn i cieszyć się
festiwalowym życiem. Oczekujemy jednak pełnej akceptacji już nie dla trudu policyjnych służb, bo nie każdy musi go
rozumieć, ale nietykalności funkcjonariusza publicznego na służbie. Atak na policjanta nie ma żadnego usprawiedliwienia.
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