Pista pentru biciclisti blocata cu banca. ,,Nici nu stii daca sa razi sau sa plangi"
Elena Ungurean,

Noile piste pentru biciclisti din Iasi, amenajate cu bani europeni, sunt adevarate capcane pentru cei care se
incumeta se le foloseasca. Prezinta numeroase denivelari, sunt "pavate" cu gropi, capace de canal si stalpi, astfel
ca si cel mai iscusit biciclist este deseori in pericol.
Dupa doi ani de lucrari, pistele pentru biciclisti de pe distanta Podu Ros-Nicolina reprezinta una dintre cele mai
mari dezamagiri. Proiectul a atras numeroase critici din cauza ca lucrarea a fost facuta de mantuiala.
Pe banda destinata exclusiv celor care vor sa mearga pe doua roti apar din loc in loc gropi, capace de canal,
stalpi si denivelari. Biciclistii spun ca pista reprezinta un pericol pentru ei.
''Este riscant sa mergi pe aceasta pista, mai ales seara, cand poate nu vezi toate obstacolele care iti ies in cale.
Este inadmisibil sa faci un asemenea proiect plin de gropi si canale'', spune un trecator.
Mai absurd este ca pista pentru biciclisti se opreste intr-o banca. Acest lucru a starnit chiar si amuzament in
randul trecatorilor, care critica aspru investitia municipalitatii.
''Nici nu stii daca sa razi sau sa plangi cand vezi un asa hal de investitie. Este o bataie de joc, bani aruncati pe
fereastra din punctul meu de vedere. Cum sa faci o pista cu atatea obstacole, cu atatea minusuri'', spune un alt
trecator.
In timp ce directorul firmei Conest isi recunoaste vina si da asigurari ca va remedia problemele, edilul se lauda

cu o asemenea investitie. ''Acest proiect a reconectat doua cartiere importante, Nicolina 1 si Nicolina 2'', spune
primarul interimar Mihai Chirica.
Proiectul are o valoare de 20 de milioane de euro si pe langa amenajarea pistelor mai include si refacerea
strazilor pe o distanta de 2.700 de metri, precum si reconstructia unei pasarele.
Va mai recomandam:
Dorel loveste tot mai rau la Iasi. ,,Zebra tetris", ultima proba de indolenta ajunsa viral, bate ,,pista in picatele",
votata pe primul loc intr-un top mondial al prostiei
Fotografia din Iasi plasata prima intr-un top mondial al prostiei i-a montat pe sefii primariei. Orasul s-a inscris
acum si la concursul de ,,indolenta extrema"

