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Już za nieco ponad tydzień Cieszyn gościć będzie kolarzy jadących w Tour de Pologne. 12
lipca, trzeci raz pod rząd, miasto będzie gospodarzem wyścigu. Tutaj znajduje się meta
trzeciego etapu.
Kiedy Czesław Lang po raz drugi proponował miastu organizacje ﬁniszu, wydawało się to dużą niespodzianką.
Jednak wówczas nikt nawet nie myślał, że miasto, trzeci raz pod rząd będzie gościło najlepszych kolarzy. Jednak nie
ma nic za darmo. Miasto choć na promocji wiele zyska, to za ﬁnał TDP u siebie, zapłaci 300 tysięcy złotych. Trudno
jednak w tej chwili dywagować w jaki sposób i w jakiej ilości te pieniądze wrócą do miasta. A stać się to może jedynie
w postaci turystów odwiedzających Cieszyn. Jedno jest pewne - promocja będzie.
Nim ona jednak nastąpi, trzeba ﬁnisz przygotować. Prace idą pełną parą, jesteśmy dobrze przygotowani zapewnia zastępca burmistrza Cieszyna Jan Matuszek. Choć miasto ma już doświadczenie z dwóch poprzednich
finałów, to jednak każdorazowo takie wydarzenie to wyzwanie.
Prace trwają już od około dwóch miesięcy, w prace są zaangażowane różne wydziały urzędu miejskiego. W
szczególności Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejski Zarząd Dróg. Trwają ostatnie przeglądy trasy przejazdu
i usuwane są miejsca, które mogą powodować jakiekolwiek zagrożenie dla kolarzy.

Trasa, to dokładne powtórzenie ubiegłorocznej pętli - informuje Matuszek. Rok temu jednak było nieco
problemów z będąca w trakcie remontu ulica Bielską. Droga jest gotowa więc nie będzie przeszkód dla kolarzy.
Zawodnicy wjadą do Cieszyna od strony Goleszowa ulicą Wiślańską. Następnie do pokonania mają ulice Bielską i
Kossak - Sztkowskiej. Później rozpoczynają cztery pętle ulicami: Hallera, Górną, Wyższa Brama, pl. Wolności, 3 Maja,
Most Wolności (wjazd do Czeskiego Cieszyna) ulice: Střelnični, Nádražni, Hlavni Třida, Most Przyjaźni (wjazd do
Polski), ul. Zamkowa, Głęboka Rynek (Meta etapu), ul. Matejki, pl. Londzina, Korfantego, Bielska, Paderewskiego, Na
Wzgórzu i ponownie Kossak - Szatkowskiej - na rundę.
To optymalna trasa, która odpowiada zarówno organizatorom a zawodnicy powinni dostarczyć wielu
sportowych emocji - dodaje Matuszek.
POSŁUCHAJ
Miasto otrzymuje wsparcie zarówno od komendy powiatowej policji jak i straży pożarnej. Wiele pracy będą miały
ekipy techniczne. Ich praca rozpocznie się bladym świtem 12 lipca. W czwartek będzie rozkładana cała scenograﬁa
na rynku, zabezpieczana będzie trasa przejazdu kolarzy. To wszystko na czas przejazdu i tuż po ﬁnale wszystko to
jest demontowane, pakowane do ciężarówek i przewożone na kolejny etap wyścigu.
Warto w tym miejscu wspomnieć o utrudnieniach, które czekają kierowców. Jak mówi zastępca burmistrza,
będziemy się starali jak najbardziej opóźniać zamykanie ulic. Między innymi z tego powodu, że w tym roku
wyścig odbywa się nieco później z uwagi na równolegle toczący się Tour de France. Kanał telewizyjny
Eurosport musi zakończyć jedną transmisję, by rozpocząć drugą. Nie zmienia to jednak faktu, że całe centrum
miasta będzie zamknięte. Już od 6.30 całkowicie dla ruchu zamknięty będzie Rynek oraz ulice: Mennicza, Głęboka,
Zamkowa, Matejki.
Szczegółowy harmonogram zamknięcia ulic podczas TDP, znajdziecie pod TYM linkiem.
Wjazd kolarzy do Cieszyna planowany jest na godzinę ok. 17:20. Wjazd kolarzy na metę o 18:45
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