Ac?iune de salubrizare a malurilor Cri?urilor Repede in
tre Podul Densusianu ?i Podul Mare?al Constantin Pr
ezan Joi , 12 Aprilie 2018, 15:03
Azi, 12 aprilie, Fundatia Life Tineret impreuna cu partenerii Administra?ia Bazinala de A
pa Cri?uri - APELE ROMÂNE, Master Adventure, ECOTOP Oradea ?i Asociatia Ora
dea Civica, dar ?i cu al?i ceta?eni voluntari au cura?at apele ?i malurile Cri?ului Repede
pe por?iunea cuprinsa intre Podul Densusianu ?i Podul Mare?al Constantin Prezan.
În ac?iunea de azi s-au implicat 70 de persoane, care pana la ora 13:00, au colectat in to
tal 80 de saci cu de?euri din albia Cri?ului Repede. Ac?iunea de igenizare va continua ?i m
aine.
Primaria Oradea prin RER Vest Oradea asigura transportul de?eurilor colectate la D
epozitul Ecologic. Totodata, pentru buna desfa?urare a acestei activita?i, Primaria Or
adea asigurat furnizarea de saci menajeri.
Voluntarii din cadrul proiectului The Green City Project 2, derulat de catre Funda?ia L
ife Tineret, au ini?iat aceasta ac?iune pornind de la convingerea ca apele ?arii rep
rezinta un element esen?ial in ecosistemul din comunitatea noastra. Totodata cursurile d
e apa impreuna cu malurile lor asigura habitatul multor specii de animale ?i un loc de r
elaxare pentru oameni.
Voluntarii vin ?i trag un semnal de alarma catre comunitatea din Oradea, dar ?i catre oa
menii care traiesc in judetul Bihor, asupra faptului ca to?i suntem responsabili de p
rotejarea calita?ii apei ?i de resursele de apa, iar in contextul schimbarilor climatice av
em responsabilitatea de a avea grija de raurile noastre ca de una dintre cele mai
importante resurse de care depinde existen?a ?i func?ionarea vie?ii umane.
Tocmai de aceea la aceasta ac?iune au fost invita?i to?i aceia care considera ca pot ?i treb
uie sa ajute pentru ca raul care strabate comunitatea noastra sa nu fie poluat cu de?euri.
Actiunea face parte din proiectul "THE GREEN CITY PROJECT 2", realizat de
Fundatia Life Tineret cu sprijinul financiar al Comisiei Europene.

