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Tour de Pologne - organizacja ruchu
W miniony poniedziałek (1 września) w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie osób
odpowiadających za stronę organizacji przejazdu kolarzy i sferę zabezpieczenia wyścigu. Z
informacji o stanie przygotowań wynika, że wzdłuż przejazdu wyścigu na terenie gmin
Niedźwiada, Lubartów jak i w samym mieście, określone zostały wszystkie niebezpieczne miejsca,
skrzyżowania, drogi dojazdowe. Każdy wjazd na trasę wyścigu będzie zabezpieczany przez
policjantów, strażaków zawodowych i strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych. Trasa zostanie
częściowo wygrodzona płotkami zabezpieczającymi oraz taśmą odgradzającą. Na godzinę przed
przejazdem kolarzy, czyli od 14:30 zamknięty zostanie ruch ulicami Słowackiego, Lubelską,
Tysiąclecia, Szaniawskiego, Lipową, Gazową, Nowodworską. Na około 30 minut przed przejazdem
peletonu ruch zostanie całkowicie wstrzymany. 17 września występować mogą również
utrudnienia w parkowaniu w centrum miasta z powodu odbywających się w centrum imprez
towarzyszach na parkingach przed „Jubilatem i przy ul. Farnej. O szczegółach dotyczących imprez
towarzyszących poinformujemy na stronie www.lubartow.pl i w kolejnym wydaniu „Lubartowiaka”
11 września. Przed wyścigiem w mieście zostaną zawieszone również plakaty informujące o tym
wyjątkowym wydarzeniu sportowym. Wiadomo już, że w centrum zorganizowane zostaną dwa
miasteczka rowerowe z torami przeszkód, na których rozgrywane będą imprezy sprawnościowe,
odbędzie się również mini Tour po części miejskiej trasy wyścigu wzdłuż ulic Lubelska,
Tysiąclecia, Szaniawskiego, Lipowa, Słowackiego do linii lotnej premii. Wśród imprez
towarzyszących znajdą się również pokazy żonglerki, koncert lubartowskiej Orkiestry Dętej i
lubartowskich kapel, występ zespołu Pieśni i Tańca „Lubartowiacy”. W centrum miasta na placu
przy pomniku ustawiony zostanie telebim, na którym już od godziny 12 będzie można oglądać
bezpośrednią retransmisję wyścigu z kanału Eurosport 2 i TVP Sport. Transmisja realizowana
będzie aż do mety etapu w Lublinie. Natomiast już za tydzień w „Lubartowiaku” dodatek specjalny
poświęcony wyłącznie Tour de Pologne. A w nim m.in. prezentacje ekip startujących w
tegorocznym wyścigu, konkursy z nagrodami dla czytelników oraz najbardziej szczegółowe
informacje o organizacji lotnej premii w Lubartowie, premii specjalnej Gaspolu i przejeździe
kolarzy przez nasze miasto.
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