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POLICJANCI ZABEZPIECZALI V RAJD ROWEROWY W
PRZYŁĘKU
Data publikacji 12.06.2017

W piątek, 9 czerwca odbył się kolejny rajd rowerowy „Szlakiem żółwia błotnego", zorganizowany
przez Urząd Gminy w Przyłęku i Publiczne Gimnazjum w Przyłęku. Przedsięwzięcie to jest
kontynuacją akcji promującej bezpieczeństwo na drodze.
Uroczyste otwarcie imprezy miało miejsce na placu szkolnym PG w Przyłęku o godzinie 9:00. W tym roku pod hasłem
„Kręci mnie bezpieczeństwo”.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt Gminy Przyłęk Pan Marian Kuś, serdecznie witając przybyłych gości:
Starostę Powiatu Zwoleńskiego Waldemara Urbańskiego, Wicestarostę Arkadiusza Sulimę, Dyrektora PZD Tomasza
Mordzińskiego, Komendanta Powiatowego Policji w Zwoleniu podinsp. Jarosława Popczyńskiego, Kierownika Ruchu
Drogowego KPP w Zwoleniu asp. szt. Waldemara Kucharczyka, proboszcza paraﬁi Przyłęk Szczepana Barańskiego,
paraﬁi Ługi – Sylwestra Góreckiego i paraﬁi Janowiec Janusza Sochę, dyrektorów gimnazjum Jerzego Kamionkę i
Sławomira Pastuszko, przedstawicieli straży pożarnej, służby zdrowia oraz młodzież szkolną.
Przed wyjazdem wszyscy uczestnicy otrzymali kamizelki odblaskowe, mające wpływ na nasze bezpieczeństwo na
drodze. Zbliżające się wakacje są doskonałą okazją do organizowania akcji proﬁlaktycznych promujących używanie
elementów odblaskowych oraz propagujących zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności bezpiecznej
jazdy jednośladami.
Nad sprawnością przejazdu uczestników i ich bezpieczeństwem czuwała Policja, Straż Pożarna oraz służba medyczna
SPZOZ w Przyłęku. Zwartą kolumnę rowerzystów utworzyli przedstawiciele instytucji powiatowych, samorządowych,
uczniowie szkół podstawowych (Babin, Łaguszów, Mszadla Stara, Grabów nad Wisłą), gimnazjów (Wólka Zamojska,
Przyłęk) wraz z wychowawcami i opiekunami. Trasa przejazdu prowadziła malowniczymi drogami do Borowca, gdzie na
wszystkich uczestników czekała woda gasząca pragnienie i słodka bułka regenerująca siły. Zebrani wysłuchali prelekcji
na temat Rezerwatu Borowiec, a szczególnie ochrony żółwia błotnego, wygłoszonej przez przedstawicieli Nadleśnictwa
Zwoleń.
Droga powrotna prowadziła tą samą trasą. Pod eskortą policjantów Referatu Ruchu Drogowego wszyscy uczestnicy rajdu
dotarli na plac szkolny PG w Przyłęku, gdzie smaczna grochówka pozwoliła zapomnieć o trudach wyprawy i
niespodziankach na trasie. Serdecznymi słowami podziękowań dla organizatorów i uczestników zakończył się rajd
rowerowy.
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