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U subotu, 12. travnja, u sklopu ekološko-edukativnog projekta "Svi na zeleno" održat će se
akcija čišćenja Sljemena. Svima koji planiraju odazvati se akciji bit će podijeljene i vreće i
rukavice za sakupljanje otpada pokraj planinarskih staza na samom vrhu Medvednice.   Sve
sudionike koji se na mjesto susreta vrate s otpadom u vrećama počastit će se u konačnici
besplatnim grahom.

  

      

Samo okupljanje sudionika akcije u planu je od 10 sati na "Vidikovcu" ispod RTV tornja. Čitava
akcija bit će medijski popraćena i od strane HRT-a (HTV emisija "Subotom ujutro" te program
Radio Sljemena), potrajat će sve do iza 12 sati, a u njoj će, sukladno najavi, aktivno sudjelovati i
gradonačelnik Grada Zagreba.

  

Ekološko – edukativni projekt Radio Sljemena i udruge "Zelene stope" provodi se od 21. ožujka
do 20. lipnja. Dio je ispunjavanja javne funkcije Radio Sljemena, a s ciljem podizanja svijesti
građana o potrebi pravilnog zbrinjavanja svih vrsta otpada te zaštiti okoliša. Projektom smo
predvidjeli dvije akcije čišćenja šuma Medvednice od automobilskih olupina i drugog otpada,
radionice za djecu i javne akcije o načinima i skorim obavezama odvajanja otpada u
kućanstvima, uređenje parkovnih površina, obilježavanje 125. rođendana zagrebačkog
Botaničkog vrta, Dana planeta Zemlje i Dana zaštite okoliša i drugo.

  

Sudjelovat ćemo i na 49. međunarodnoj izložbi Floraart na Bundeku. U projekt "Svi na zeleno"
su uključeni i partneri, javna uprava i tvrtke, koji će pomoći u ostvarivanju svih zacrtanih ciljeva
a cijeli projekt pratit će se i kroz emisije HTV-a.   Prva akcija u sklopu projekta održat će se 12.
travnja i pozivamo građane da nam se pridruže na Medvednici gdje ćemo u društvu
gradonačelnika Milana Bandića iz šume izvući automobilsku olupinu koju ćemo kao podsjetnik
na projekt izložiti na Floraartu.
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