
O noua campanie de \&quot;ecologizare\&quot;: \&quot;Aduna deseurile si spala-te pe cap cu ele!\&quot;
Campania "Let's do it, Romania" s-a dovedit un esec la Cisnadie. Desi oamenii inimosi s-au adunat in
numar mare pentru a curata orasul si zonele din jur, organizatorii s-au trezit ca nu au unde sa duca cele
peste 4 tone de gunoi. Cu toate ca reprezentantii Primariei au incarcat sacii de gunoi pentru a fi dusi la
depozitul ecologic din Cristian, aici au fost nevoiti sa stea la poarta, pentru ca nu au fost primiti. "In urma
activitatii din data de 12 mai am adunat peste 4 tone de gunoi din Cisnadie si Cisnadioara. Am incercat sa
ducem gunoiul la depozitul ecologic de la Cristian, dar masina sta la poarta, pentru ca nu ne lasa sa platim
prin virament, ci doar cu banii jos. Noi, ca Primarie, nu functionam ca un operator economic. Au spus ca
nu avem contract. Le-am explicat ca putem achita, suntem o institutie serioasa, dar numai prin virament
bancar. Nu vor decat cash" , a spus Lucian Kieltsch. 
  
  Dupa mai multe ore in care reprezentantii Primariei Cisnadie au discutat cu cei de la depozitul ecologic
de la Cristian, dar si cu cei ai firmei care il administreaza si care are sediul in Braila, pentru a nu se
intoarce cu camionul de gunoi inapoi in Cisnadie, soferul le-a spus celor care administreaza depozitul ca
plateste cu banii jos. Nici de aceasta data, insa, gunoiul nu a fost primit. "Şoferul a vrut sa ii dea bani ca
sa nu vina inapoi cu gunoiul in Cisnadie. Nu au vrut nici asa. Au spus ca organizatorii de la nivel
national, cei care au lansat campania Let�s do it, Romania nu au incheiat un contract cu ei si, asadar nu
primesc deseurile. Asa ceva este de neimaginat. Oamenii aceia au adunat 4 tone de gunoi si acum nu avem
unde sa il ducem" , a spus si primarul orasului Cisnadie, Johann Krech. 
  
  Peste 90 de voluntari din Cisnadie, alaturi de 27 de elevi de la Liceul Constantin Noica din Sibiu au
adunat, sambata, 4 tone de deseuri din 6 locatii ale Cisnadiei si Cisnadioarei. Au fost curatate de gunoaie
Valea Cisnadioarei, depozitul ilegal din zona Dupa Cetate, strada Livezii pana la Cantonul Silvic
Marinica, prelungirea strazii Lunga pana in Cisnadioara, in spatele salii de sport din Cisnadie, din
Cisnadioara, Dealul Cucului. Au fost adunate din aceste zone pet-uri, cauciucuri, carpe, materiale de
constructii etc.
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