
Prospectiuni SA a facut pe Mos Nicolae la Mosna
Societatea Prospecțiuni SA a impărțit cadouri, de Moș Nicolae, la Școala din Moșna.
  
  Societatea a pregătit, pentru copiii din localitate, pachețele conținand o portocală, dulciuri, creioane
colorate și carioci, caiete și un bloc de desen (foto). Copertele acestora au fost personalizate cu sigla
companiei, dar și cu informații despre activitățile companiei.
  
   "Lucrările de prospecțiuni seismice executate in zona localității dumneavoastră au scopul de a identifica
structuri geologice. (...) Spijinim comunitatea locală, apeland la serviciile micilor producători și la
furnizorii de servicii de cazare și masă, precum și la prestatorii de servicii din zonă. Angajăm forță de
muncă pe plan local. Ne dorim, la randul nostru, sprijin pentru a derula in timp cat mai scurt lucrările.
Pentru aceasta vă solicităm acceptul de a traversa cu echipametul proprietățile dumneavoastră.
Despăgubim eventualele pagube ale culturilor agricole. Refacem drumurile de acces deteriorate.
  
  Colaborăm cu Poliția locală, pentru a descuraja furturile și vandalizarea, dar contăm și pe sprijinul dvs.
pentru a preveni și a semnala astfel de evenimente ", se arată pe copertele caietelor oferite astăzi in
comuna Moșna.
  
  Reprezentanții firmei de prospecțiuni ii avrtizează, in final, pe localnici: " Colaborarea dumneavoastră in
cazul furturilor și vandalizărilor scutește comunitatea de neplăcerile provocate de implicarea organelor de
poliție in anchetă și percheziții. Vă mulțumim! "
  
  Fotografiile cu pachetele primite la școală de copiii din Moșna au fost publicate pe facebook de Willy
Schuster, fermierul care s-a opus prospecțiunilor incă de acum cateva luni. Acesta notează, pe pagina sa,
că firma nu menționează " nimic despre incălcare proprietății fără acordul proprietarilor, nimic despre
dinamitări, nimic despre deșeurile lăsate in urmă ".
  
  in comuna Moșna au fost organizate mai multe proteste la care au participat localnici și activiști de
mediu, impotriva lucrărilor pe care Prospecţiuni SA le desfăşoară in zonă. Aceştia sunt convinşi că firma
caută, sub terenurile lor, gaze de şist, lucru infirmat in mai multe randuri de conducerea companiei.
  
  Sursa foto: Facebook Willy Schuster
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