
Conținutul acestui buletin informativ în nici un fel nu reflectă pozițiile guvernului SUA sau al Corpului Păcii.

Știri și perspective ale Rîșcani și Republica Moldova l Mark Gilchrist, voluntar în Corpul Păcii, SUA
În mod gratuit, fără politică, fără religie, fără publicitate, fără SPAM, datotorită ... S.U.A.!

În medie, Corpul Păcii SUA voluntar își petrece aproximativ 800 de zile de servire într-o țară străină.
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Îți place cum scriu?
DISTRIBUIE

și prietenilor tăi!

Fotografii și -video::

www.Markstrail.com

Orașul Rîșcani este curat și un loc
mai sănătos de a trăi, sute de elevi re-
ciclă plastic și hârtie, la șase școli,
redirecționează tone de gunoi de-
parte de gropile de gunoi pentru a
crea produse noi.

Cantitatea de energie necesară
pentru a recicla elemente este mult
mai mică decât cea de a face elemente
din materii prime. De asemenea, ca
programul să crească și mai mulți oa-
meni să vadă valoarea de reciclare,
locuitorii ar trebui să vadă mult mai
puțin gunoi în orașul lor.

Școlile participante sunt Constan-
tin Popovici, satul Nihoreni,
L.Damian, D. Cantemir, Gheorghe Rîșcanu,  școala pro-
fesională și Colegiul agro-industrial, Rîșcani.

Lansat în noiembrie de către organizația ecologică
condusă de tineri Țara Verde, au fost colectate aproape
10 tone de hârtie și 500 kg de plastic.

Sticlele de plastic sunt depozitate în cuști de metal în
afara fiecării școli. Containere speciale pentru
colectarea hârtiei, și materialelor pentru cuștit au fost
furnizate de o Let Girls Learn prin intermediul Corpului
Păcii SUA. Elevii din școala profesională Rîșcani au

sudat și au construit cuști.
Rezidenții din Rîșcani sunt încura-

jați să sprijine comunitatea de reci-
clare a plasticului și hârtiei la cea mai
apropiată școală.

Companiile de reciclare vor plăti
școlile, dar recompensa reală pentru
elevi vine de la fatul că acestea ajută
comunitatea lor.

Transportul este cea mai mare
provocare, iar dacă organizatorii pot
face procesul mai eficient, acestea pot
lua în considerare extinderea progra-
mului la sate pe întreg raion. Efor-
turile sunt în curs de desfășurare
pentru a ajuta școlile din Moldova a

lansa programe similare.

O studentă clasa a 12
la L.T. „Damian“, Loreana
Sacara este un lider en-
tuziast, și un ajutor bun  în
momente critice, când
proiectele și organizațiile
au nevoie.

„Vreau să se schimbe
lumea într-un mod bun“, a
spus Sacara, „și implică
tinerii de a face ceva bun
pentru Riscani si pentru
Moldova.“

loReana SacaRa

moldoVanul lunii

Am postat fotografii
din satele Pascauti și
Proscureni.

Am nevoie să cumpăr o
bicicletă pentru a finaliza
acest proiect, așa că vă
rog să mă contactați dacă
știți de una de vânzare!
Fotografii: Clic

100 Persoane

Am întrebat 100 de
moldoveni cât de mult
gunoi ei aruncă în
fiecare săptămână. O
cincime aruncă la mai
puțin de 1 kg, în timp
ce mai mult de jumă-
tate se debaraseză de
1-5 kg. 17 persoane au
spus că aruncă 5-10
kg, și numai 5 au mai
mult de 10 kg. Ameri-
canii aruncă 10 kg în
fiecare săptămână,
jumătate din aceasta
este reciclată.

1-5 
kg Gunoi 

0-1kg
10+

5-10 kg

Aprilie                    Prima zi     ultima zi
Durata zilei  12:50           14:23
Răsărit de soare  6:43             5:50
apus de soare 19:33           20:13
lună plină                 11th
Med. Temp.             10.3°C 
Precipitațiilor           8 cm

Sărbători:
14 - Vinerea Mare
15 - Sîmbăta Mare
16 - Paștele
17 - A 2-a zi de Paști
24 - Paștele Blajinilor
27 - Ziua Drapelului

,,Noi nu am
moștenit acest
pământ de la

părinții noștri,
suntem un

împrumut de la
copiii noștri.”

Anonymous

Glumă pentru grădină 
Întrebare: Ce devine

mai mare după ce luați de
la ea?

Răspuns: O gaură.

Gluma lunii

flori de arbori din Rîșcani primăvara. Recompensa pentru încă o iarnă de lungă durată, moldovenească
trebuie să fie întâmpinată de flori frumoase și viața în curs de dezvoltare peste tot în jurul nostru.

Președintele Igor Dodon, dreapta, cu
președintele Consiliului Râșcani,
Iurie Urzică, a vizitat Rîșcani la 7
aprilie vorbind la consiliu și apoi la
aproximativ 600 de persoane de la
Casa de cultură a orașului. Ultimul
președinte care a vizitat raionul a fost
Mihai Ghimpu în 2010. Fotos: Clic

Studenții îndeamnă rezidenții pentru a ajuta la reciclare

Mai multe tipuri de tur-
bine eoliene noi în dis-
trictul Edineți genera
milioane de wați de en-
ergie electrică, reducând
dependența de furnizorii
externi, cu foarte puțină
poluare.

12 luni!
Aceasta este a 12-a ediție a „800 de zile în
Moldova“, care marchează un an plin de publicare.
Doar patru ediții au mai rămas, sper că ve-ți îm-
părtăși acest newsletter cu prietenii înainte de a fi
prea târziu! Vede-ți toate edițiile aici.

Voluntarii care încărcă aproape
900 kg de hârtie pe o pentru re-
ciclare de la gim. Gh. Rîșcanu.

Moldovenii sunt unii
dintre cei mai curați
oameni de pe Pământ!

Bucurându-se de un stil
de viață mai simplu, cu val-
ori și metode tradiționale,
moldovenii
consumă mult
mai puține
resurse natu-
rale și crează
doar 1/12
poluare com-
parativ cu
americanii.

O singură
încărcătură de
rufe uscate
într-un uscător de haine
electrice provoacă 1,7 kg
de carbon și  se eliberează
în atmosferă. La o sarcină
pe săptămână de persoană,
pentru un milion dintre
moldoveni, care
nu folosesc  uscă-
torul de haine,
evită poluarea at-
mosferei noastre
cu 88 de milioane
de kg de carbon în
fiecare an.

Un alt aspect evi-
dent al unei vieți
mai curate este
iarba. Americanii
sunt nebuni de îngrijirea
gazonului, și rar este vazută
o curte, fără iarbă tăiată.
Dar moldovenii nu au
„peluze,“ ei le numesc
„grădini“. Curțile în jurului
caselor de aici sunt pline cu
legume în creștere și flori,
am văzut foarte puțin iarbă
îngrijită în Moldova.

Pentru fiecare 1 milion
de grădini, moldovenii evită
poluarea atmosferei cu 40
de milioane de kg de
carbon și 15 de mil-

ioane de kg de alți polu-
anți în fiecare an.

Uită-te la mașini! Pentru
fiecare 10 oameni, doar 1,5

moldoveni
dețin o
mașină, în
comparație cu
8 americani.
Americanii
conduc, de
asemenea,
24.000 km
pe an, cu sig-
uranță, mult

mai mult decât media din
Moldova.

Din aceste motive, și
mult mai mulți, americani
poluează mult mai mult
decât moldovenii, eliberând
o medie de 16,4 tone de

dioxid de car-
bon în aer, com-
parativ cu doar
1,4 tone pe cele
moldovenești.

Acest lucru
este costul pro-

gresului tehno-
logic, iar SUA este
cu mult înaintea
multor țări, în am-

bele sensuri bune și rele.
Dar, Moldova avansează, și
speră că moldovenii vor stu-
dia ce se face greșit și chiar
în alte țări, să învețe din
greșelile altora și să
păstreze țara lor frumoasă.

  

  
    

  
  

Aceasta este sin-
gura mașină de
tuns iarba pe care
am văzut-o în
Moldova.

Moldovenii care au covoare
curate de mână economisesc
energia electrică utilizată de
milioane de aspiratoare.
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