Велопоход до язовир Брягово
Във връзка с Европейската седмица на мобилността 16-22 септември 2020г.,
която се реализира с подкрепата на Европейската комисия и Генерална дирекция
„Мобилност и транспорт", на 22 септември 2020г. - Световния ден без
автомобили, се проведе традиционният велопоход до язовир Брягово. Тази
година в инициативата, организирана от община Първомай, се включиха 120
деца и възрастни. Най-малката участничка беше Добромира Котева от
гр.Първомай – на 7 години, а семейство от Пловдив - най-възрастните
участници, които обаче с много желание и ентусиазъм преодоляха 20километровото разстояние до язовира. Във велопохода освен се включиха и деца
от гр.Димитровград, гр.Пловдив, с.Градина, с.Поройна, с.Искра и децата от
ЦНСТ – Първомай.
Кампанията ,,Европейска седмица на мобилността” се провежда всяка година
в периода 16-22 септември. В основата на инициативата е заложен принципът за
насърчаване на устойчива градска мобилност, водеща до намаляване на
замърсяването на въздуха, шумовото замърсяване, задръстванията, пътнотранспортните произшествия и здравословните проблеми. Темата на кампанията
за 2020 година е „Чиста мобилност за всички“, под мотото „Избери как да се
придвижиш", с което се поставя в центъра на вниманието безопасното ходене и
колоездене и ползите, които то има за здравето и околна среда.
Преди тръгване кметът на общината Николай Митков поздрави
велосипедистите и им пожела успешно участие и внимателно придвижване.
След пристигането си на язовира
участниците наблюдаваха няколко
демонстрации – пожарникарите от Районна служба ,,ПБЗН”- Първомай показаха
как се действа в случай на пожар, младежите от БЧК - Пловдив направиха
демонстрация по оказване на първа долекарска помощ, водолази от спасителния
отряд към Регионална дирекция ,,ПБЗН” - Пловдив показаха на децата техники
за спасяване при водни инциденти. С помощта на Антон Антонов от ,,Морски
клуб – Първомай велосипедистите имаха възможност да се повозят на моторни
лодки и да покарат каяци из язовира. Радослав Савов и Запрян Раев от Клуба по
водомоторни и екстремни спортове – Първомай демонстрира управление на
лодка - клас SC 550. Водолазите от Пловдив също повозиха децата на
спасителните лодки.
За всички участници във велопохода беше осигурен топъл обяд от община
Първомай.
За безопасното придвижване на участниците се погрижиха полицаите от РУ –
Първомай, служители от общината и линейка от Центъра за спешна медицинска
помощ към МБАЛ – Първомай.

