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Туристичка организација града Приједора у сарадњи са
Бициклистичким клубом "Козара " из Приједора организовала је
данас "Шеснаестомајску бициклијаду" и то је била посљедња
манифестација којом је обиљежен Дан града, 16.мај.

Ова масовна вожња бициклима улицама града организована је уз подршку Агенције за безбједност
саобраћаја РС, Ауто мото савеза Републике Српске и Ауто мото друштва из Приједора.
Додуше, због недавних поплава, број учесника био је нешто мањи него протекле године, када се
овој манифестацији одазвало преко три стотине бициклиста. Сада су доминирали љубитељи
двоточкаша млађег узраста, од којих су неки возили у пратњи родитеља.
Бициклијада је вожена рутом дугом око четири километра, а старт је био на Тргу мајора Зорана
Карлице. По ријечима Дарка Дакића из БК "Козара", возили су центром града, преко Пећана,

Пухарске, Урија, Партизанском улицом назад до градског трга.
"Ово је наша подршка локалној заједници, јер се Бициклијада одржава поводом 16. маја, Дана
града. Циљ нам је популаризација спорта, бициклизма, здравог начина живота и туристичких
потенцијала самог града", рекао је Дакић.
Директор Туристичке организације града Амира Ганић потврдила је да је пета по реду бициклијада
окупила стотињак бициклиста свих узраста.
У периоду трајања бициклијада на тргу мајора Зорана Карлице одржана је радионица за дјецу на
полигону за мале бициклисте који су обезбиједили Агенција за безбједност саобраћаја РС, Ауто
мото савез РС-а и Ауто мото друштво Приједор.
"Овом акцијом је промовисан бициклизам, значај бициклизма и учешће бициклиста у саобраћају,
те здравији начин живота уз рекреативну вожњу бициклом" , истакла је Ганићева.
Учеснике данашње бициклијаде поздравио је и градоначелник Приједора Миленко Ђаковић који
је истакао да је бициклизам изузетно важна активност за развој здравог тијела и духа.
" Упркос проблемима око поплава, млади људи су се окупили на овом градском тргу да покажу да
живот иде даље и да ћемо упоредо да данацијом штета од поплава и овога пута нагласити значај
физичке активности и бављење споротом за шта су идеални овакви лијепи прољећни дани", истакао
је Ђаковић.
Најмлађим учесницима бициклијаде су уручене "бициклистичке дозволе" које је обезбиједила
Агенција за безбједност саобраћаја, а подијељено је и стотињак чланских карата које је
обезбиједио Бициклистички клуб "Козара "из Приједора.
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