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АКЦИЈА ,,ДАН ДУНАВА“

Под слоганом „Активни за реке“ Град Панчево је 17. јуна
по седамнаести пут обележио ,,Дан Дунава“.
Као и ранијих година овој, већ традиционалној, акцији
се придружило двадесетак чамаца из Удружења “Марко
Кулић” и УСР “Тамиш”, као и ЈКП ,,Хигијена“ Панчево.
Волонтери бројних градских удружења очистили су
леву и десну обалу од ушћа Тамиша у Дунав до градске
плаже од пливајућег отпада.
Сакупљене секундарне сировине (пет амбалажа, лименке
и пластика) преузели су радници,,Хигијене“ и однели у
Центар за сакупљање и селектовање рециклабилних
материјала.
Треба нагласити да је током овогодишње акције из
реке извађено знатно мање пластичних флаша и осталог
смећа него лане што сведочи о томе да расте еколошка
свест Панчеваца.
-Драго ми је што су људи схватили значај и потенцијал
наших река. Уколико желимо да имамо природна богатства
у нашем окужењу, што Тамиш и Дунав јесу, морамо да
их чувамо и бринемо о њима. Волонтери који данас
учествују у чишћењу Тамиша то препознају и желе да
својим ангажовањем допринесу томе - рекла је Катарина
Бањаи, чланица Градског већа.
У оквиру ове градске манифестације организована
је и ликовна радионица у којој су учествовали чланови
удружења за борбу против мултипле склерозе, „На пула
пута“, „Препознај у себи“ као и полазници дечијег атељеа
„Мали геније“.
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- Тамиш и Дунав су наше природно богатство. На њима
треба још доста да радимо јер имају огроман потенцијал
у области туризма и у области јачања сарадње са другим
градовима и регионима – рекао је Милорад Тимченко,
један од оснивача ове манифестације и додао да ће ова

манифестација која окупља велики број еколошки свесних
Панчеваца допринети развоју туризма у Панчеву.
Овај догађај широм Србије је под покровитељством
Републичке дирекције за воде при Министарству
пољопривреде и заштите животне средине.
Организацијом ове акције Град Панчево је и ове године
остао у друштву 14 европских земаља дунавског слива
које обележавају ,,Дан Дунава“.
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