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DERBY ZIEMI LUBUSKIEJ- SPOKOJNE I BEZPIECZNE
Po raz kolejny w tym sezonie, w odstępie dwóch tygodni ekipy z Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry
zmierzyły się w Derbach Ziemi Lubuskiej na żużlu. Duże zainteresowanie tą imprezą ściągnęły na
„Jancarza” komplet widzów. Dzięki zaangażowaniu policjantów oraz spokojnym zachowaniu kibiców
kolejne rozgrywki przechodzą do historii jako spokojne i bezpieczne.
96. Derby Ziemi Lubuskiej przechodzą do historii. Dzięki zaangażowaniu blisko 400 policjantów oraz 15 tys. kibiców wszystko
odbyło się bezpiecznie, spokojnie i rodzinnie. Mimo, iż zmaganiom ekip z Gorzowa i Zielonej Góry zawsze towarzyszą duże
emocje, to nie jest to czynnikiem uniemożliwiającym przyjście na Śląską rodziców z dziećmi. Lubuska Policja jest zawsze w
gotowości i pełnej mobilizacji, aby kontrolować to co dzieje się podczas tego wielkiego, sportowego święta. Przygotowania do
tych zawodów pod kątem ich zabezpieczenia zaczynają się dla policjantów dużo wcześniej. Sporządzanie dokumentacji,
sprawdzenia miejsc dyslokacji patroli na trasie przejazdu, a później już fizyczne zabezpieczenie w ramach policyjnej operacji
dowodzonej przez I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Krzysztofa Sidorowicza. Tak
duża koncentracja policyjnych sił wiązała się z odbywającymi się równolegle „Dniami Gorzowa”. Dlatego lubuscy policjanci
wsparci byli również funkcjonariuszami z oddziałów prewencji z województwa dolnośląskiego. Policjanci mieli do dyspozycji
wóz monitoringu wizyjnego, którego systemy na bieżąco pokazywały sytuację w pobliskim obszarze, co gwarantowało
szybką reakcję służb na potencjalne przypadki łamania prawa. Ale tego nie było. Oczywiście największym utrudnieniem dla
kibiców okazał się wyjazd z okolic stadionu. Po 14 gonitwie sędzia zawodów przerwał je z powodu intensywnych opadów
deszczu. Warunki atmosferyczne spowodowały paraliż komunikacyjny na ul. Kwiatowej oraz Śląskiej oraz całym Zawarciu.
Trudny wyjazd z „Jancarza” jeszcze bardziej skomplikowała zmiana organizacji ruchu i wyłączenie z niego ul. Towarowej oraz
Fabrycznej. Wszystko z uwagi na ruch pieszych w rejonie głównej sceny powstałej na czas koncertów z okazji wspomnianych
„Dni Gorzowa”. Policjanci robili co mogli ale chęć opuszczenia w szybkim czasie stadiony przez tylu kibiców zawsze robi
swoje. Najważniejsze, że oba wydarzenia to demonstracja przestrzegania przepisów prawa przez wszystkich uczestników
festiwalu i derbów. Kilka drobnych wykroczeń porządkowych z pewnością nie wpłynie na określenie tych wydarzeń jako
bezpiecznych. Podziękowania należą się policjantom za ich wysiłek i trud włożony w ciężkie służby oraz wszystkim tym,
którzy pokazali, że można bawić się z klasą.
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