нформатор
И

Бр.2 / 2018
01.03.2018

УРУЧЕНЕ НАГРАДЕ УЧЕНИЦИМА - ДИЗАЈНЕРИМА

У ПРОЈЕКТУ „ЗЕЛЕНА ОСТРВА ЗА ЧИСТИЈЕ ПАНЧЕВО“

Представници Градске управе и Регионалног центра
за таленте „Михајло Пупин“, у присуству представника
ЈКП „Хигијена“, Градске управе града Панчева и школе,
уручили су 28. фебруара награде ученицима Техничке
школе ,,23.мај” Панчево за дизајн плаката и налепница
за инфо табле за Зелена острва.
Милош Грубић и Кристијан Пал, ученици IV-5 одељења,
смер Техничар за припрему графичке производње, освојили
су прву награду и заслужили симболични поклон - екстерни
хард диск 1 ТБ и флеш меморију од 32 ГБ.
Награду им је уручила Зденка Миљковић, секретарка
градског Секретаријата за заштиту животне средине.
Осим њих, због залагања и из разлога што су елементи
њихових дизајнерских решења искоришћени за коначно
решење за штампу, награђени су са по једном флеш
меморијом од 32 ГБ ученици из III-5 одељења: Давид
Диклић (који је послао два рада), Драгана Јованоски и
Маријана Касап.
Јованка Дакић, руководилац Сектора за управљање
отпадом и заштититу животне средине ЈКП ,,Хугијена“
Панчево, уједно и координаторка пројекта “Зелена острва
за чистије Панчево”, истакла је да је у оквиру пројекта био
расписан школски конкурс за ученике Техничке школе
“23. мај” за предлоге за дизајн плаката и налепница за
инфо табле.
На конкурс је пристигло пет радова и након што су
чланови комисије одабрали најбољи, дизајнерско решење
је затим дорађивано од стране ученика, ЈКП ,,Хигијена“
и стручних лица из штампарије.
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Као представник Градске управе Зденка Миљковић је

истакла да је значај овог пројекта што се на овај начин млади
подстичу да размишљају о животној средини и додала:
- Ученици су својим радовима заједно с Градом помогли
да се реализују обавезе које локална самоуправа мора
да испуни из области управљања отпадом према Закону.
Подсетимо да је компанија НИС конкурсом ЗАЈЕДНИЦИ
ЗАЈЕДНО 2017. за реализацију овог пројекта определила
близу три милиона динара. Град Панчево учествује у пројекту
кроз изградњу и опремање Зелених острва на територији
Панчева, а до сада је одвојено око шест милиона динара
за те намене, рекла је Миљковић.
Плакати и налепнице за инфо табле биће постављени на
20 изграђених Зелених острва на територији Града Панчева.
Зелена острва опремљена су контејнерима за „мокар“
мешовити комунални отпад, “суви” амбалажни отпад и
металним контејнерима запремине пет метара кубних за
кабасти отпад из домаћинстава. Метални контејнери од
5 м3 набавиће се средствима компаније НИС кроз
пројекат “Зелена острва за чистије Панчево”, чији је носилац
Регионални центар за таленте “Михајло Пупин” Панчево, у
партнерству с Техничком школом “23. мај”, Градском управом
града Панчева и ЈКП „Хигијена“ Панчево.
Полазници Одсека за заштиту животне средине Регионалног
центра за таленте “Михајло Пупин” Панчево у наставку
пројекта реализоваће обуке у основним и средњим
школама на територији Панчева, меснима заједницама и
сали Градске управе.

Цара
CaraЛазара
Lazara 57, 26000 Панчево
Pančevo
Тел.
Tel.013
013327
327000,
000,Факс.
Fax. 013 327 001

