Извештај о акцији чишћења канала у оквиру
7 Седмица Екоактивизма
- реализовано 13. октобра 2018. године -

У суботу 13. октобра 2018. године, рано ујутру, две групе волонтера су се окупиле
на обалама Великог бачког канала крај Сомбора како би га очистиле од баченог смећа и
помогле у борби против загађивања природе. Ова радна акција је прва од многих
планираних у оквиру пројекта 7 Седмица Екоактивизма. Пројекат је финансиран путем
конкурса ЛАП-а за младе у Сомбору, а идејни творци свих акција су ђаци гимназије, на
челу са координатором, својом школском другарицом, Тијаном Тепавац. Чишћење је
трајало до 13 часова и било успешно спроведено.
Те суботе ујутру се једна група ђака окупила са
циљем да кануима прође канал од Тромеђе до
Железничког моста и очисти га од баченог отпада. Други
део ђака се поделио и упоредо с кануистима чистио обале
копненим путем. Групе су пратили Душко Обрадовић,
гимназијски професор информатике добро познат по
експедицијама на које полази с ђацима и кануима
истражује природне крајолике, као и Урош Раонић,
професор физике. Укупно се на акцији окупило
тридесетак ђака сва четири разреда гимназије, те су кроз
дружење, шетњу и нешто физичког рада очистили једну
од скривених драгоцености Сомбора, коју његови
грађани, нажалост, често немилосрдно уништавају. Дан
је био сунчан и леп, као и преовладавајуће расположење
уз које овај ипак немали посао ником није тешко пао.
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Акција је привукла и пажњу пролазника и рекреативаца, који су били пријатно
изненађени иницијативом гимназијских ученика и њиховом жељом да своје слободно
време несебично троше на овакве еколошке активности.
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На крају исцрпљујућег, али и испуњавајућег суботњег дружења, ученици су се
разишли остављајући за собом много чистији и здравији канал, а самим тим и један леп
симбол будућег успеха својих акција.

У Сомбору _____ октобра 2018.

____________________________________
Координатор пројекта - Тијана Тепавац

____________________________________
Руководилац пројекта - проф. Урош Раонић
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