
Sibienii de pe bulevardul Mihai Viteazul, chemati la Curatenia de Toamna
Toti locatarii de pe Bd. Mihai Viteazu – Aleea Buia sunt asteptati sambata, 24 octombrie, de la ora 9:30,
langa cladirea telefoanelor de pe Bd. Mihai Viteazu, la Curatenia de Toamna. "Este nevoie doar de
una-doua unelte (grebla, lopata, eventual o matura) pentru fiecare grup de 10-15 oameni, de un minim de
echipament (manusi, saci menajeri sau pur si simplu plase folosite) si... de buna dispozitie", anunta
initiatorii actiunii, grupul de initiativa ECOSTART, impreuna cu OmBun.org. Acestia organizeaza o serie
de actiuni de curatare a zonelor verzi din cartierele sibiene, prima de acest gen avand loc sambata, 10
octombrie 2009, pe Aleea Streiu, nr. 1A. Atunci au participat 14 persoane, din care sapte locatari si trei
copii ai locatarilor- La Curatenia de Toamna participa membrii voluntari ai Ecostart, alaturi de voluntari
ai OmBun.org. "Scopul actiunii este acela de a face mai responsabili locuitorii din cartierele sibiene.
Incercam sa-i convingem pe locatari ca orasul nostru este si casa noastra, iar noi ne dorim o casa curata si
primitoare", mai arata organizatorii Curateniei de Toamna.
  
  Actiunea din zona Mihai Viteazu – Aleea Buia face parte dintr-o serie de cateva actiuni care urmeaza a
avea loc in mai multe cartiere sibiene, cartiere unde locuiesc voluntarii ECOSTART. Voluntarii ii
indeamna pe toti sibienii sa iasa la curatenie si nu sa astepte venirea catorva voluntari pentru a le face
curatenie in propria `ograda`. In functie de gradul de participare la curatenie al locuitorilor din cartierele
`pilot`, seria de actiuni va dura mai mult si – eventual – se va extinde si in primavara anului viitor. 
  
  Voluntarii ECOSTART incep Curatenia de Toamna din proprie initiativa, in mod constient, fara bani,
doar din dorinta de a avea un oras mai curat si un mediu mai sanatos, lipsit de gunoaie. In caz de vreme
nefavorabila (ploaie sau vant puternic), actiunea din zona Mihai Viteazu – Aleea Buia se amana pentru
sambata urmatoare, 31 octombrie 2009, aceeasi ora, 9:30. Ecostart este un grup de initiativa format din
sibieni voluntari care nu sunt constituiti sub nicio forma juridica, nu sunt afiliati nici unui partid si nu
sunt finantati de nicio institutie publica sau privata. "Aceasta actiune NU are nicio legatura cu vreo
campanie electorala!", mai atentioneaza organizatorii.
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