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Semnele primăverii au început să apără şi, ca dovadă a îngrijirii naturii, elevii
Colegiului Tehnic - clasa a XI-a şi cei de la Şcoala din Lereşti - clasa a VI-a,
cu sprijinul Primăriei Lereşti, au ieşit pentru activităţi de ecologizare. Peste 40
de elevi de la cele două şcoli au renunţat, miercuri, la distracţie şi s-au pus pe
treabă! Ei au strâns tonele de gunoaie aruncate la voia întâmplării de cei care
nu au minimum de bun simţ şi de gospodar. Renovările şi curăţeniile de
primăvară întotdeauna măresc grămezile de gunoaie aruncate pe marginea
drumurilor sau a albiilor de râu.
TINERI REPORTERI PENTRU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
Elevii de la Colegiul Tehnic şi cei de la Şcoala Generală Lereşti au ieşit pe
malurile Râului Târgului, în comuna Lereşti, pentru a ecologiza zona. Copiii au
fost coordonaţi de profesorii Mariana Maria, Diana Lupu, Georgian Mihai şi
Ionuţ Bratu, membri în proiectul „Tinere forţe pentru mediul înconjurător”,
iniţiat de Colegiul Tehnic, în colaborare cu Şcoala Lereşti. „Această acţiune
are scopul de a sensibiliza copiii, pentru un mediu curat, prin ecologizare, şi
de curăţare a naturii. Să-i facem pe copii să nu arunce gunoaiele, aşa cum le
găsesc ei aici. Am ales această zonă, deoarece este o adevărată sursă de
poluare, în special, cu deşeuri menajere, din cauza densităţii locuinţelor
amplasate în vecinătatea albiei râului. Acţiunea noastră urmăreşte, în
principal, ca apa ajunsă în Staţia de Epurare din zona Apa Sărată să fie cât
mai puţin afectată de deşeurile nedegradabile.”, a declarat profesor
coordonator Mariana Maria, profesor la Colegiul Tehnic. Miercuri, elevii au
strâns deşeurile şi resturile menajere de pe marginea albiei Râului Târgului.
Acţiunile de ecologizare au fost organizate cu sprijinul Primăriei Lereşti, care
le-a pus la dispoziţie şi un mijloc de transport pentru copii. „Tinerele forţe
pentru mediul înconjurător” este tema proiectului în care au fost implicaţi copiii
de la cele două şcoli. În încercarea de a avea un mediu curat, elevii, alături de
profesorii lor, s-au echipat cu tot ce au avut nevoie şi au curăţat, timp de patru
ore, o parte din zonă.

