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POLICYJNE ZABEZPIECZENIE DRUGIEGO MECZU FIFA U-20
WORLD CUP 2019 POLAND NA STADIONIE MIEJSKIM W
BIELSKU-BIAŁEJ POMIĘDZY DRUŻYNAMI KOREI POŁUDNIOWEJ
I PORTUGALII
Dzisiaj zostało rozegrane drugie z ośmiu spotkań, które odbędą się w ramach mistrzostw świata
w stolicy Podbeskidzia. Na przeciwko siebie stanęły młodzieżowe reprezentacje Korei
Południowej i Portugalii. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwali policjanci z
Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w
Bielsku-Białej i wydziałów ruchu drogowego ze śląskich komend. Podczas imprezy nie doszło do
wydarzeń nadzwyczajnych.

Od wczoraj w Bielsku-Białej trwa piłkarskie święto i największa impreza sportowa jaką w tym roku zabezpiecza Policja.
Dzisiaj na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej zmierzyły się ze sobą drużyny Korei Południowej i Portugalii. To już drugi
mecz zabezpieczany przez bielską Policję w ramach tego turnieju. Wczoraj grały ze sobą młodzieżowe reprezentacje
USA i Ukrainy. Służby odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo publiczne pozostają w nieustannej gotowości. W
dni meczowe wdrażane są specjalne środki ostrożności. Policja zamyka ulice wokół stadionu na 3 godziny przed
meczem i otwiera dopiero po bezpiecznym rozejściu się wszystkich kibiców. Stróże prawa czuwają nad
bezpieczeństwem w mieście, aby wszyscy kibice bezpiecznie dotarli na stadion, mogli kibicować swoim drużynom, a

potem spokojnie powrócili do swych domów lub hoteli. Zabezpieczenie tak dużej imprezy obejmuje nie tylko stadion i
jego najbliższą okolicę. Policjanci eskortują reprezentacje z hoteli na stadion, czuwają nad bezpieczeństwem w ruchu
drogowym na ulicach dojazdowych do stadionu oraz bacznie przyglądają się wszystkiemu co dzieje się dookoła.
Podczas wielotygodniowych przygotowań sztab Policji analizował możliwe zagrożenia, a teraz policjanci z wydziału
kryminalnego na bieżąco monitorują wszystko co dzieje się w mieście. Mecz obejrzało blisko 6,5 tys. kibiców. Nad ich
bezpieczeństwem czuwali policjanci z wydziału prewencji, drogówki, kryminalnego, sztabu, bielskich komisariatów i
pododdziału prewencji w Wapienicy. Bielskiej drogówce wsparcia udzielali mundurowi z pozostałych komend śląskiego
garnizonu delegowani na dzisiaj do Bielska-Białej. Zabezpieczeniem dowodził I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji
w Bielsku-Białej; mł. insp. Krzysztof Gałuszka wraz z Dowódcą Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w BielskuBiałej mł.insp. Dariuszem Fajferkiem.

Zabezpieczenie dzisiejszej imprezy masowej przebiegło bez wydarzeń nadzwyczajnych, mecz oraz kibicowanie odbywało
się w dobrym sportowym duchu. Po raz kolejny dziękujemy wszystkim kibicom i mieszkańcom za okazaną policjantom
życzliwość, a kierowcom za bezpretensjonalne stosowanie się do zmiany organizacji ruchu w związku z dzisiejszym
meczem.

