
 

 

 

                      ,, Pana si roua cerului vrea un pamant curat ,, 
 

            ... au spus elevii Scolii Generale cu Clasele I-VIII, Nr 1, Gramesti din 

judetul Suceava, vineri 25 septembrie 2009 cand, dis- de- dimineata,  ,,inarmati,, 

cu saci menajeri si insotiti de profesori si invatatori, au purces la o ampla actiune 

de ecologizare a mediului. 

            Cei mai mari, impartiti in 2 grupuri, condusi de directorul scolii, prof. Platec Cezar-

Nicolae, de primarul comunei, ing. Vasile Suleap si de Adrian Antonesei – viceprimar si 

ocarmuitor al mijloacelor de transport, au adunat de pe malul drept al Lacului de Acumulare 

Hidroenergetica Rogojesti, tot ce era murdar, fie adus de ape- fie aruncat din neglijenta de 

oameni., ,, veniti sa se recreieze ,, . 

             PET-uri, sticle, ambalaje ale diferitelor licori bahice, alte asemenea urme ale 

neglijentei umane, au fost adunate in saci apoi au fost transportate, dirijat, la groapa de gunoi 

ecologica  special amenajata in judetul Botosani. 

             Cei mai mici au igienizat centrul civic al localitatii : parcul, stadionul, curtea scolii si 

locul de joaca al copiilor din curtea Caminului Cultural. 

             Picaturile de ploaie, e drept destul de mici, ,,au multumit,, copiilor si le-au promis ca 

daca vor pastra Pamantul curat, ii vor rasplati la vreme cu ,,Mana cereasca,, atat de mult 

dorita de multi copii de pe Glob. 

             Stiti ce si-au propus copiii ?: Sa pastreze ei insusi mediul curat si chiar sa atraga atentia 

tuturor celor ce ,, cu stiinta sau cu nestiinta ,, arunca la nimereala tot ce nu le foloseste. 

             Si-au mai propus apoi sa curete albia paraului ,, Paraul Mare ,, care s-a suparat foarte 

tare pe gunoaie si nu-si mai poarta apa spre confluenta cu raul Siret, poate tocmai pentru a nu 

polua acest rau al Moldovei, chiar la cativa kilometri de la intrarea in tara. 

            ,, - Ei si ce, nu se poate ? ,, a spus un prichindel de clasa I-a, pe care probabil il veti 

remarca in imaginile alaturate. 

 

                                                                              

                                                                                                               A consemnat, 

        

                                                                                                            Inv. Vasile Amariei 

 



 
 

 

 
 

   


