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De la 1 noiembrie

Primăria Constanța imple-
mentează de la 1 noiembrie un proiect-
pilot pentru decongestionarea traficului
pe strada Cișmelei, în zona școlii nr.
29 “Mihai Viteazul”. Este vorba despre
un plan de resistematizare rutieră și
pietonală care cuprinde instituirea de
sensuri unice, mutarea stației de
autobuz mai aproape de școală și
crearea unei zone de drop-on- drop-off
pentru părinții care își duc copiii la
cursuri cu autoturismul. „Zona are mari
probleme de trafic la orele în care
elevii sunt aduși sau luați de la școală,
iar noile reglementări au fost aplicate
în urma discuțiilor dintre Primărie,
conducerea școlii, compania de
transport în comun, Poliția Rutieră și
administratorul tramei stradale“,
anunță reprezentanții Primăriei.

n MERSUL ELEVILOR CU
AUTOBUZUL, ÎNCURAJAT n

„În zona noii stații de autobuz,
trotuarul a fost prelungit și reabilitat și a fost
creat un culoar pe care elevii pot ajunge din
stație până în curtea școlii. A mai fost
amenajată o zonă în care părinții pot opri
autoturismele pentru ca elevii să coboare din
mașină, să fie preluați de cadre didactice pe
trotuar și să fie însoțiți apoi către cursuri.
Primăria, conducerea școlii și compania de
transport îi încurajează pe părinți să ia în
considerare varianta trimiterii copiilor la școală
cu autobuzul, urmând ca aceștia să fie preluați
din stație de profesori voluntari și polițiști
locali“, spun reprezentanții Primăriei.

n SENS UNIC PE STR. NUFĂRULUI ȘI
AL. LOTUS n

În completarea acestor măsuri a fost
creată o altă zonă de drop on- drop off, în
spatele școlii, pe strada Nufărului. Aici, treptele
și trotuarul au fost reabilitate și a fost amenajat
un alt culoar pietonal dinspre str. Sucevei. În
plus, strada Nufărului va deveni arteră cu sens
unic dinspre al. Lotus spre str. Suceava, iar pe
al. Lotus, sensul unic se va institui dinspre str.
Suceava spre al. Umbrei. Părinții sunt sfătuiți
să folosească această rută pentru a duce copiii
la școală.

n POLIȚIA LOCALĂ INTERVINE LA
ORELE DE VÂRF n

La orele de vârf, echipajele poliției locale
vor dirija ciculația și îi vor supraveghea pe
copii“, se arată în comunicatul Primăriei. “S-a

mutat stația spre școală și s-a amenajat un
pasaj pietonal. Cadrele didactice și-au dat
acordul să preia copiii și, până la momentul în
care ei vor călători numai cu autobuzul, am
creat o zonă de drop on - drop off, în care
părinții care vin cu mașina își vor lăsa copiii, iar
profesorii îi vor prelua”, a declarat directorul
companiei de transport în comun, Bogdan Niță.
La rândul său, directorul Școlii nr. 29, Denis
Ciorogaru, a spus: “S-a făcut această zonă
delimitată pe care copilul poate merge în
siguranță către școală. Este un proiect la care
lucrăm de câteva luni ca să rezolvăm problema
blocajelor din fața școlii și a ambuteiajelor de
pe strada Cișmelei, din cauza cărora chiar și
copiii care vin cu autobuzul întârzie la școală”.

Fotografii
istoriei. Concurs

inedit
Imortalizează centrul vechi al

Bătrânului Tomis și participă la un
concurs inedit lansat de Primăria
Municipiului Constanța! Cele mai
reușite 12 instantanee cu elemente de
detaliu ale clădirilor din inima
Constanței, Zona Peninsulară, vor
putea fi admirate într-un calendar on-
line pentru anul 2020, în care vor fi
punctate toate evenimentele
importante pe care orașul nostru le
desfășoară în cadrul proiectului
european ALT/BAU- Transfer Networks
Alternative Building Activation Units”,
program care urmărește identificarea
unor soluții pentru salvarea clădirilor
de patrimoniu degradate din centrul
vechi. Regulamentul este simplu.
Orice pasionat de fotografie este
invitat să posteze poza pe pagina de
facebook a Primăriei Constanța, la
secțiunea dedicată acestui concurs, iar
clasamentul se va face în funcție de
numărul de like-uri. Așadar, lăsați-vă
purtați de imaginație pe străzile cu
parfum de istorie din centrul vechi și
surprindeți cele mai frumoase
fotografii. Cele 12 fotografii din care va
fi realizat calendarul vor fi selectate în
funcție de numărul de aprecieri!
Concursul se desfășoară în perioada
25 octombrie - 8 noiembrie, iar
fotografiile postate trebuie să aibă o
rezoluție de minimum 6 MB.

Pe scurt.

Proiect-pilot de resistematizare
rutieră în Constanța


