
Почео је 4. циклус акције „Сакупи и 
уштеди – вреди!”

Са школском 2017/18. годином, почео је 4. циклус 
акције „Сакупи и уштеди – вреди”. Осим ученика 
основних и средњих школа у Панчеву и околним 
насељеним местима, акцији се могу придружити 
и банке, фабрике, продавнице, предузећа… – сви 
који желе да помогну школама, на тај начин што 
ће приликом предаје рециклабилног отпада, 
нагласити да је то донација за ову акцију, а новац 
од тако сакупљеног отпада равноправно ће се 
поделити свим школама.

Победници акције ће се знати 5. јуна 2018. године, 
поводом Светског дана заштите животне средине. 
Награда за најуспешнију школу је 150.000 динара, 
а додељује је Секретаријат за заштиту животне 
средине Градске управе града Панчева.

Иначе, школе се могу договарати о термину 
преузимања сакупљеног отпада (пет амбалажа, 
стаклена амбалажа, папир и лименке) са 

оператерима Рециклажног центра (Власинска 
улица бр. 1 у Панчеву) и то од 7 до 13 сати. Број 
телефона је: 013 370 360.

Погодите, ко је победник 3. циклуса акције 
„Сакупи и уштеди – вреди”! Да, Да! По трећи пут 
шампиони: ОШ „Жарко Зрењанин” из Качарева! 
Честитамо и желимо леп провод на екскурзији, 
у Винчи. Поред путовања, ђачки парламент је 
одлучио да се од новчане награде купе и беле 

табле за учионице. Првопласирана школа, уз 
школе које су заузеле друго и треће место, 
добијају на поклон и по четири лопте за физичко 
васпитање. Лопте је обезбедила српска фабрика 
за рециклажу стакла А.Д. Грејач, јер – како сами 
кажу – награђајући децу они желе да се најмлађи 
најмасовније укључе у очување животне средине 
како би стекли корисне еколошке навике.

Осма Еко – регата Тамиш

Већ осму годину из Панчева креће Еко регата 
Тамиш. Ове године, након проглашења за 

Секретаријат за заштиту животне 
средине Градске управе града 
Панчева свакодневно ради на 

унапређењу заштите животне средине, па када томе додамо и пројекте удружења 
грађана која се баве екологијом, па ваше идеје којих је све више… – можемо да 
будемо задовољни. Али, нема дремкања на ловорикама! Сем нас, наш град нема 
никог другог ко би га чувао. Зато морамо да будемо још вреднији и брижнији.
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Са изложбе ликовних радова поводом другог циклуса „Сакупи и уштеди 
– вреди”, 1. награда (Хелена Малић, ОШ „Свети Сава”, Панчево)

    Уместо наслова:
„Хориславци” и песма 

„Спасите воду”!



градску манифестацију, Регата коју је чинило 
38 чамаца, кренула је 18. августа. Упловили су 
у Јабуку, ту су регаташи предали отпад који су 
сакупили током тог дела пловидбе. Касније су 
испловили ка Глогоњу, где су се дружили током 
вечере „са казана”. Након доручка на Тамишу, 
исловили су ка Сефкерину, а потом ка Опову. 
Све време су учесници чистили реку и приобаље 
од рециклабилног отпада. Након предаје џакова 
са смећем, уживало се уз ручак и тамбураше, у 
Чарди „Опава”. Након буђења, запловили су назад, 
ка Јабуци. Ту су учесницима уручене плакете, а 
највреднијима и признања за допринос очувању 
реке Тамиш. Регата је пристала у Панчево трећег 
дана, око 18 сати. 

Инфо пункт и предах за бициклисте у Омољици

Захваљујући новчаној помоћи коју је удружењима 
грађана која се баве екологијом доделио 
панчевачки Секретаријат за заштиту животне 
средине, а по Конкурсу за суфинансирање 
најбољих „зелених” идеја, један од пројеката чија 
се реализација ближи крају је „Омоцикл”. Знајући 
да на делу бициклистичке руте од Београда до 
Ковина, ЕуроВело 6, не постоји инфо–пулт, нити 
место за предах и одмарање… – удружење грађана 
„Сунцокрет” завршава поправку и опремање 
постојећег простора у омољичком Дому културе, 
а од старих бицикала и рециклираних делова 
прави одмориште за бициклисте који ће возити 
међународном рутом ЕуроВело 6. 

Чиста, дељива и паметна мобилност

Панчево је седму годину за редом, од 16. до 22. 
септембра 2017, учествовало у обележавању 
Европске недеље мобилности. Овогодишња тема је 

била: Чиста, дељива и паметна мобилност. 
Секретаријат за заштиту животне средине 
се, уз велику подршку локалних медија, 
потрудио да Панчево остане добар 
пример града који популарише различите 
видове превоза који не загађују човекову 
околину. Тако су наши суграђани, 
захваљујући предусретљивости Туристиче 
организације Панчева, могли бесплатно да 
плове Тамишем, катамараном „Панука”. 
Највреднији су били ученици III–4 
разреда Гимназије „Урош Предић”, иначе 
активисти Еко секције „Гимзелени”, који 
су након пловидбе катамараном, заједно са 
Валеријом Јона Андрејевић, професорком 

немачког језика, нашој Редакцији послали и 
фотографије. Једну смо одмах кандидовали за 
награду за наш конкурс „Еко клик”.

На платоу испред Градске управе, приказано 
је еколошко возило Hyundai Ioniq Hybrid, а 
истовремено су, у Градској управи, одржана 
корисна предавања за ученике Гимназије „Урош 
Предић”, Машинске школе „Панчево” и Техничке 
школе „23. мај”. Дејан Радивојев, докторант на 
Факултету техничких наука у Новом Саду, говорио 
је о кар пулингу (carpooling), кар шерингу (car 
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sharing) и бајк шерингу (bike sharing), савременим 
начинима превоза који штеде време, новац 
и енергију, а посебно су погодни за путовања 
младих. О појму и значају еко–вожње, публици је 
говорио представник RICO Тренинг центра који, 
поред осталог, ради и обуке возача о начинима 
уштеде горива током вожње. Занимљиво и 
корисно предавање одржао је Сава Веселиновић, 
координатор програма прве помоћи Теренска 
јединица Црвени крст Панчево, уз савете о 
безбедности и првој помоћи у саобраћају.

Поклони за бициклисте

Одељење за саобраћај Градске управе града 
Панчева, Комитет за безбедност саобраћаја 
Градске управе града Панчева, Секретаријат за 
заштиту животне 
средине Градске 
управе града Панчева 
и Полицијска 
управа Панчева – су 
поводом Светског 
дана без аутомобила 
– наше суграђане 
обрадовали задњим 
бициклистичким 
светлима, односно 
лед расветом. 
Представници 
организатора ове 
акције су се 22. 
септембра, од 13:30 
сати, распоредили на 

три локације уз бициклистичке стазе и 
бициклистима који су туда пролазили, 
поделили 80 лед расвета. Сви добитници 
су обећали да ће одговорније носити и 
заштитну бициклистичку опрему, попут 
кацига.

Заштита животне средине је важна и 
за националну безбедност!

Постоји једна посебна школа која се 
зове „Школа за опстанак”. Стручњаци 
који воде ову Школу, одржаће обуку за 
наставнике свих основних и средњих 
школа у Панчеву и насељеним 
местима. Ова обука треба да поспеши 
развијање корисних навика и културу 
понашања младих, што представља 
трајне вредности неопходне за живот 

у условима еколошке кризе и безбедносних 
ризика. Наставници 
ће се током предавања 
упознати са узроцима 
ризичних еколошких 
промена у атмосфери, 
клими, биолошкој и 
предеоној разноврсности, 
са праћењем промена 
у екосистемима, са 
уочавањем раних 
најава поремећаја, 
са препознавањем 
природних катастрофа, са 

одговарајућим начинима реаговања, са начинима 
препознавања еколошки неодрживих активности 
у свакодневном животу, које воде повећању 

безбедносних ризика, 
а добиће и савете за 
њихово отклањање 
или умањивање. 
Обука подразумева 
и заједнички 
одлазак у Градску 
шуму. Панчевачким 
наставницима ће бити 
издат сертификат о 
завршеној обуци, како 
би могли да наставе да 
преносе знање стечено 
на овом семинару.

Г. В.
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Ученици III–4 разреда Гимназије 
„Урош Предић”, активисти Еко секције 
„Гимзелени”, на катамарану „Панука”.


