
APM Sibiu sustine mersul pe bicicleta
Un DA, pentru un mediu curat!" este mesajul transmis de Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu, care a
devenit partener in proiectul finantat prin Programul EEA Grants, " Sibiu - UnDa Verde pentru
Biciclete!" . In valoare de 73.562 euro, proiectul este initiat de Asociatia Tura in Natura Sibiu, al carei
presedinte este Mihai Proca, un colaborator al APM Sibiu. 
  
  Proiectul se va desfasura in perioada mai 2014 - octombrie 2015 si are ca obiectiv principal combaterea
schimbarilor climatice si imbunatatirea calitatii vietii in cadrul comunitatii locale sibiene, prin
promovarea utilizarii bicicletei ca mijloc de deplasare alternativ. Programul cuprinde, printre altele,
constituirea grupului de lucru "Biciclist in trafic" , al carui scop principal este promovarea mersului pe
bicicleta si respectul pentru biciclistii aflati in trafic. 
  
  
  
  Prima intalnire
  
  
  
  In cadrul primei intalniri a grupului de lucru, desfasurat[ pe 12 iunie, s-au stabilit temele de discutie
pentru viitoarele intalniri: siguranta in trafic pentru biciclisti, infrastructura necesara deplasarii cu
bicicleta, regulamentele/legislatia care trebuie respectate atat de catre soferi cat si de biciclisti,
constientizarea/educatia, atat in randul `oferilor cat si in cel al biciclistilor si promovarea ciclismului si a
deplasarii cu bicicleta. " Trebuie sa incurajam deplasarea cetatenilor cu mijloace ecologice, pentru ca
traficul auto a devenit o problema, fiind unul din principalele cauze ale poluarii aerului, cu impact direct
asupra sanatatii oamenilor. Daca facem un exercitiu pur teoretic si pornim o masina intr-un garaj cu usile
si geamurile inchise, intr-un timp relativ scurt, tot ce este viu in acel spatiu va muri. Extrapoland la nivel
global, putem sa ne dam seama de efectele nocive pe care folosirea mijloacelor de transport cu
combustibili fosili le are asupra vietii pe pamant. De aceea, trebuie sa ne continuam strategia de
constientizare a importantei proteciei mediului, iar o componenta importanta este de a gasi si dezvolta
mijloace de deplasare ecologice. Unul din aceste mijloace este bicicleta" - a declarat dl. Bogdan
Gheorghe TRIF, director executiv al APM Sibiu.
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