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POLICJANCI ZABEZPIECZALI II ETAP 76. TOUR DE POLOGNE
Kolejny raz w Tarnowskich Górach gościliśmy kolarzy wraz z ekipami technicznymi z całego świata.
W akcji zabezpieczenia II etapu 76. Tour de Pologne, na ulicach tarnogórskiego powiatu wzięło
udział kilkudziesięciu policjantów. Wspierali nas strażnicy miejscy, graniczni, strażacy oraz
wolontariusze. Oprócz bezpieczeństwa na drogach, policjanci dbali także o zapewnienie
bezpieczeństwa sportowcom oraz zgromadzonej publiczności. Wszyscy świetnie się spisali i wyścig
przebiegł spokojnie.
76. Tour de Pologne to największe wydarzenie kolarskie w Polsce. Na terenie naszego województwa wyznaczono aż cztery
etapy wyścigu, obejmujące ponad 600 km tras. Kolarskie zmagania na Śląsku rozpoczęły się 4 sierpnia w Tarnowskich
Górach. Jak co roku, mundurowi na całej trasie przejazdu kolarzy dbają o bezpieczeństwo zarówno sportowców, jak i
zgromadzonej publiczności. Zadaniem policjantów jest między innymi zabezpieczenie dynamiczne na poszczególnych
etapach wyścigu, udzielanie pomocy zespołom pilotującym na całej trasie oraz współpraca i wymiana informacji pomiędzy
sędzią głównym, organizatorami, „radiem wyścigu” i zespołami pilotującymi z poszczególnych województw.
Tarnowskie Góry stały się stolicą światowego kolarstwa. Na całej długości trasy, biegnącej przez powiat tarnogórski, kolarzy
dopingowali kibice. W tym wielkim sportowym święcie uczestniczyli również policjanci, którzy czuwali nad bezpieczeństwem
wyścigu. Policjanci w radiowozach i na motocyklach prowadzili peleton. Pilnowali porządku na ulicach i skrzyżowaniach, przez
które biegła trasa II etapu. W akcji zabezpieczenia wyścigu na ulicach powiatu tarnogórskiego uczestniczyło kilkudziesięciu
policjantów z Komendy Powiatowej w Tarnowskich Górach, Komendy Głównej Policji, Oddziałów Prewencji Policji z
Częstochowy oraz policjanci z Lublińca, Myszkowa i Gliwic. Mundurowi z ruchu drogowego, prewencji, a także innych
wydziałów tarnogórskiej komendy wspierani byli przez strażników miejskich, granicznych oraz strażaków i wolontariuszy.
W drugim etapie wyścigu kolarze mieli do pokonania 153 kilometrową trasę biegnącą z Tarnowskich Gór do Katowic. Start
rozpoczął się z tarnogórskiego Rynku krótką pętlą honorową, po której sportowcy objechali, aż 10 dzielnic miasta, by
następnie przez Świerklaniec popędzić w stronę Piekar Śląskich. Dziękujemy wszystkim służbom za pomoc w zabezpieczeniu.
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