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Pucioasa,20 mai 2001

Dear Mr. Mayor,
As you have discovered, we are a group of kind hearted
student show actively want to take part in the environmental
care of our town.
We like the fact that in our town many relaxing areas for
our children have appeared. It bothers us however, that there
is a great deal of garbage around these areas. We believe that
our city does not look like it should, like a flower.
We would like to change something together. We hope
that we can count on your help and we believe that the
smallest example of a clean area can teach people to be
cleaner and more respectful to our environment.
Here is what we would like to do on the 27th of May
2011, Green Color Day: to clean the streets around our school,
paint the trunks of the trees and the borders of the sidewalks
white, starting from Nicolae Titulescu High School until the
hospital, plant trees in the village of Pucioasa, plant seedlings
at school entrances in areas of the towns, clean the train
station park and the large park, re-paint the park benches,
distribute leaflets to the citizens with information about
protecting their environment to make this action more popular
and in the park we will place reminders about keeping the
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forests and nature clean. Those who have helped us so far are:
Carpat Cement factory (lime paint, metal reminders), Jalutex
(paint), The Department of Forest Rangers (seedlings) and the
Parents Association (flowers and pots).
We would like to know if you can help us with 100
flower seedlings which we will plant in public areas. We also
would like you to help us with some „happy trash bins” to
dispose of the garbage in the following areas: The big park,
the Railway Park and the front of our school. We would also
like you to give us 30 plastic bins, plastic gloves, green paint
and some community workers to help us with all of these jobs.
We would also like to be protected by the local and
community police while we are painting the trunks of the trees
from the main road.
We are hoping that you understood our initiatives. We
are looking forward to your answer and your involvement, and
to all those who can help us on Green Color Day.
Thank you and we are looking forward to you being with
us on the 27th of May 2011 at 11o’clock at School No. 4
Elena Donici Cantacuzino, Pucioasa where we will launch the
event.
Respectfully,
The students and teachers of School No. 4 Pucioasa
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Pucioasa, 20 mai 2011

Stimate domnule Primar,
Aşa cum aţi aflat, suntem un grup de elevi inimoşi care
vor să ia parte în mod activ la o acţiune de ecologizare a
oraşului nostru.
Ne place foarte mult faptul că în Pucioasa au apărut mai
multe zone de relaxare pentru copii, dar ne deranjează faptul
că de jur împrejurul acestora există gunoaie şi oraşul nostru nu
arată aşa cum ar merita, ca o floare.
Dorim ca împreună să putem schimba ceva. Ne bazăm pe
sprijinul dumneavoastră şi credem că orice exemplu, cât de
mic, de acţiune PRO MEDIU CURAT, îi poate sensibiliza şi
determina pe concetăţenii noştri să păstreze curăţenia oraşului
şi să fie mai atenţi cu mediul.
Iată ce ne dorim să facem de Ziua Culorii Verzi, pe
27 mai 2011: curăţarea unor străzi din apropierea şcolii
noastre, văruirea bordurilor şi a copacilor de pe marginea
şoselei principale - de la Colegiul Naţional „N. Titulescu” şi
până la spital - plantarea de puieţi în Pucioasa Sat, plantarea
de răsaduri la şcoală, pe alee şi în alte zone din oraş, curăţarea
Parcului Gării şi a Parcului mare, vopsirea băncilor din parc,
distribuirea de pliante cetăţenilor pentru a populariza acţiunea,
montarea unor tăbliţe cu îndemnuri de păstrare a curăţeniei în
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parc. Ne-au oferit sprijin până acum firmele: Carpat Cement
(var şi plăcuţe metalice), Jalutex (vopsea), Ocolul Silvic
Pucioasa (puieţi), Asociaţia de părinţi a Şcolii Nr. 4 EDC –
(jardiniere şi ghivece).
Vă rugăm să ne sprijiniţi în asigurarea a 100 de răsaduri
de flori pentru plantarea lor în locuri publice, montarea unor
tomberoane „vesele” pentru aruncarea sacilor cu gunoaie în
zonele: Parcul mare, Parcul Gării, în dreptul Şcolii 4,
asigurarea unui număr de 30 de saci menajeri mari, mănuşi de
plastic, vopsea verde, persoane de la Serviciul comunitar care
să ajute la acţiunile din parcuri etc. Ne dorim să fim ocrotiţi şi
de Poliţia comunitară-rutieră la acţiunile de văruire de pe
strada principală.
În speranţa că aţi înţeles iniţiativele noastre şi motivaţia
lor, aşteptăm cu mare interes răspunsul şi implicarea
dumneavoastră, prin mobilizarea tuturor celor care pot oferi o
mână de ajutor de Ziua Culorii Verzi.
Vă mulţumim şi vă aşteptăm să fiţi alături de noi la
lansarea evenimentului, pe 27 mai 2011, la ora 11.00, la
Şcoala Nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino” din Pucioasa!

Cu respect,
elevii şi profesorii Şcolii 4 Pucioasa

