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BJELOVAR Zelena čistka je jednodnevna volonterska akcija čišćenja nelegalnih divljih
odlagališta otpada i dio je globalnog pokreta »Let’s do it!« i godišnjih akcija »World Cleanup«
(Očistimo svijet), a okuplja aktivne građane i organizacije u najvećem ekološkom volonterskom
projektu u Hrvatskoj. Prošle godine je 52.000 volontera u cijeloj Hrvatskoj prikupilo 56.000 tona
smeća.

U čišćenje nelegalnih divljih odlagališta otpada uključit će se i ove godine bjelovarski volonteri.
Prijaviti se još uvijek može svatko tko želi sudjelovati u akciji. Za sve one koji nemaju prijevoz,
autobus polazi iz dvorišta Gradske uprave u petak 23. travnja u 8:30 sati.

Svi će dobiti svoju lokaciju na kojoj će čistiti. Očekujemo da će sudjelovati tristotinjak volontera
koji će čistiti dvadeset lokacija na području Grada Bjelovara koliko je i evidentirano mjesta na
kojima se nelegalno odlaže smeće. Važno je utvrditi da se količina tog otpada iz godine u
godinu smanjuje. 2013. godine u Zelenoj čistki prikupili smo 170 kubnih metara otpada, a
2014. godine 54 kubna metra otpada. Lani zbog velike kiše nije održana, a ove godine smo se
dogovorili u slučaju kiše da ćemo akciju odraditi prvog lijepog danu. Dvadesetak ekipa će
sudjelovati u čišćenju. Osigurali smo crne vreće i rukavice, a svi ljudi koji će sudjelovati u ovoj
akciji bit će evidentirani kao volonteri i moraju se kao takvi registrirati – rekla je na konferenciji
za novinare prošli petak, 15. travnja, Lidija Novosel, zamjenica gradonačelnika te se zahvalila
svim volonterima i udrugama koje će se uključite u ovu akciju.
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Gradski čelnici skupljaju smeće

Kako nas je obavijestila Kristina Turković, viša stručna suradnica za odnose s javnošću, jednodnevnoj v
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