
Prietenii apei, rasplatiti cu bani, diplome si daruri
Sutele de copii care si-au pus imaginatia si indemanarea la treaba si au realizat lucrari minunate pe tema
apei au fost recompensati ieri de organizatorii proiectului educational "Prietenii apei". 
  
  Peste 500 de lucrari pe aceasta tema, realizate de copii cu varste intre 4 si 14 ani, din 17 scoli si
gradinite din Sibiu si din localitatile din apropiere, au fost grupate intr-o expozitie care a fost gazduita de
Centrul de Informatii pentru Turisti din sediul Primariei, iar ieri copiii au primit premiile in valoare de
2.200 lei, diplome si alte produse. 
  
  "ii felicit si pe elevii care s-au dovedit foarte interesati, dar si pe dascalii care au stiut sa-i apropie pe
copii de aceasta tema deosebit de importanta pentru toti", a spus primarul Sibiului, Klaus Iohannis. El le-a
explicat celor mici ca suntem rasfatati pentru ca, de mici, suntem obisnuiti cu apa foarte buna si
suficienta, dar pentru a avea aceasta apa este nevoie de foarte multa munca, motiv pentru care trebuie sa
apreciem apa si sa o economisim. 
  
  Premiul I l-au primit copiii de la grupa germana a Gradinitei nr. 15, care au realizat un peisaj marin din
dulciuri: nisip alb si apa albastra din nuca de cocos, stelute de mare, scoici si palmieri din turta dulce, si
chiar le-au oferit organizatorilor un exemplar in miniatura al lucrarii lor. 
  
  Locul II a fost castigat de Ştefan Dorde din clasa a VI-a A a Şcolii nr.
  
  1, iar locul III a revenit clasei a VII-a G de la Liceul Onisifor Ghibu. 
  
  Alte premii au primit si copiii de la Gradinita nr. 22 Sibiu, elevii de la Şcoala nr.
  
  1 Sibiu, Şcoala nr. 6 Sibiu, Şcoala nr.
  
  10 Sibiu, Şcoala nr. 12 Sibiu, Şcoala nr. 18 Sibiu, Şcoala nr. 24 Sibiu, Şcoala nr. 25 Sibiu, Şcoala Radu
Selejan Sibiu, Liceul Onisifor Ghibu, Liceul Constantin Noica Sibiu, Grup Şcolar Industrie Usoara
Cisnadie, Şcoala cls. I-VIII Ocna Sibiului, Şcoala cls. I-VIII Talmacel si Şcoala cls. I-VIII Şura Mare. 
  
  Directorul societatii Apa- Canal, Mircea Niculescu, a spus ieri ca proiectul a ajuns in cel de-al treilea an
de derulare, iar de la o editie la alta s-au implicat tot mai multi copii si lucrarile au fost tot mai bune. 
  
  Primarul Iohannis a primit si el o diploma, pentru "Implicare in proiecte de mediu", din partea societatii
Willo. Proiectul educational "Prietenii apei " a fost demarat de "Apa-Canal " in anul 2009 si are ca
parteneri Primaria Municipiului Sibiu si firma Willo Romania
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