JAVNI POZIV
Općina Marčana poziva građane na predavanja o reciklažnom dvorištu i
pravilnom postupanju s otpadom koja će se održati po područjima
mjesnih odbora u suradnji s udrugom ZELENA ISTRA
Predavanja se održavaju u sklopu projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta u
Općini Marčana”, obzirom da je završena izgradnja novog reciklažnog dvorišta
u Gospodarskoj zoni Marčanka te se idući mjesec očekuje i početak njegova
rada po upravljanjem Pula – Herculanea d.o.o. .
Prvo predavanje namijenjeno građanima s područja naselja Loborika, Radeki
Polje, Radeki Glavica, Valtursko polje, Stancija Žmak i Stancija Peličeti
održat će se u četvrtak, 10. ožujka 2022. godine s početkom u 18:00 sati u
prizemlju Župne kuće u Loborici.
Zašto doći na ova predavanja?
Zanima vas što sve možete odnijeti
u reciklažno dvorište? Ne znate
kamo s glomaznim ili elektroničkim
otpadom? Želite naučiti kako
smanjiti otpad u svom kućanstvu,
kako na kreativan način ponovno
upotrijebiti predmete i sve o
pravilnom odvajanju otpada i
kompostiranju? Na predavanju ćete
imati priliku dobiti odgovore na sva
svoja pitanja. Dođite i informirajte se!
Ostala predavanja održat će se prema sljedećem rasporedu:
MO Divšići – 15. ožujka u 18:00 sati u Društvenom domu Divšići ( poviše
Osnovne škole Divšići) za
MO Hreljići – 17. ožujka u 18:00 sati u prostoru NK Omladinac na igralištu u
Kujićima za građane MO
MO Rakalj – 22. ožujka u 18:00 sati u Sali Društvenog doma Rakalj
MO Krnica (osim Peruški)– 24. ožujka u 18:00 sati u sportskoj dvorani u sklopu
Društvenog doma Krnica,
MO Mali Vareški i Peruški - 29. ožujka u 18:00 sati u Društvenom domu Peruški
MO Marčana – 31. ožujka u 18:00 sati na adresi Marčana 161, u sali na katu
Provedba projekta "Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Općine
Marčana" financirana je sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.
Sadržaj predavanja isključiva je odgovornost Općine Marčana.
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