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КУЛТУРНО ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ
Со јазикот на уметноста и литературата, основците од ООУ „Христијан
Тодоровски Карпош“ во рамките на своето училиште вчера го одбележаа
големиот државен празник Св. Климент Охридски. По тој повод, се одржа
презентација на поетски и прозни творби, а ликовните дела беа изложени на
паното во училишниот хол. На овој начин, учениците се запознаа подетално
со животот и делото на првиот словенски учител и основоположник на
охридската книжевна школа.

ПРЕВЕНЦИЈА ОД ТУБЕРКУЛОЗНИ
ЗАБОЛУВАЊА
Со цел навремено откривање на туберкулозата и други белодробни
заболувања, вчера за жителите на Урбаната заедница Злокуќани беа
организирани прегледи од страна на Министерството за здравство. Оваа
акција се одржува по втор пат бидејќи претходно биле дијагностицирни
неколку случаи на туберкулоза.
Медицинските прегледи наидоа на голем одѕив и интересирање кај
жителите на Злокуќани кои покрај другото беа информирани за начините на
превенција, заштита и лекување од ова заболување. Во Македонија годишно
се регистрираат помеѓу 600 или 700 случаи на луѓе заболени од туберкулоза,
но во текот на изминатите 5 години се бележи тренд на благо намалување
на регистрираните случаи.
Најголем ризик од туберкулозни заболувања се лоцираат кај лица кои живеат
во лоши материјални услови под граница на сиромаштија, хронично болни и
пушачи. Раното откривање и дијагностицирање на ова заболување е важно
да започне со навремен соодветен третман и терапија, со цел да се постигне
што побрзо излекување.

www.karpos.gov.mk
gradonacalnik@karpos.gov.mk

2

7 - 13 декември 2015 Билтен бр. 207

СВЕЧЕНО ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА
УНИЦЕФ

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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Во петокот (11.12.2015) година, првоодделенците од ООУ„Вера ЦиривириТрена” го одбележаа денот на УНИЦЕФ. Во таа пригода учениците од Ia
одделение, заедно со наставничката, психологот, и директорката, го поканија
нашиот реномиран уметник и хуманист Живко Поповски – Цветин.
Ликовниот деец со својот уникатен уметнички стил и техника, наслика цртеж
во вид на прекрасни цветови, кои симболично го означуваат мирот, љубовта
и убавината. Ова уметничко дело заврши кај најмалите основци од „Вера
Циривири-Трена”, кое ќе ги потсетува на трите глобални вредности кои се
суштината на овој меѓународен празник.

ЗА ПОЗЕЛЕН КАРПОШ
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Во продолжение на акцијата за засадување на дрвја на територијата на градот
Скопје, денеска во паркот ,,Македонија’’ (спроти Алумина), градоначалникот
на општина Карпош Стевчо Јакимовски и градоначалникот на Град Скопје Коце
Трајановски засадија дрва. Со ова го означија почетокот на новата еколошка
активност, со која се планира засадување на на 360 листопадни садници на
територија на локалната самоуправа. Првиот човек на Општината најави дека
во соработка со градоначалникот на град Скопје ќе започне изградба на парк
спроти Т.Ц Олимпико од левата страна на булеварот Адолф Циборовски.

-Меѓувреме, општина Карпош засади 300 дрвца во населбата Карпош 4, потсети
првиот човек на Општината, а нашите служби во континуитет садат цвеќиња
долж булеварот ,,Партизански одреди’’. Со ова, ние како локална самоуправа
во соработка со градските власти даваме огромен придонес во подобрување
на животната средина на граѓаните на општина Карпош. Јас сметам дека
освен вработените во општина Карпош и граѓаните треба да се вклучат во
засадување на дрвца со цел да имаме позелена и поубава општина – истакна
Стевчо Јакимовски.

Во оваа пригода градоначаникот Трајановски упати благодарност до првиот
човек на Карпош за поддршката и успешната соработка најавувајќи ги следните
заеднички активности кои ќе се одвиваат на територијата на Општината.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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ЕДУКАТИВНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ ЗА
ЕЛЕКТРИЧЕН И ЕЛЕКТРОНСКИ ОТПАД
Во рамките на проектот „Е-отпад создава можности“ финансиран од
Американската aмбасада во Скопје, со подршка на општина Карпош и
компанијата за постапување со е-отпад „Елколект “Доо Скопје, денеска,
Центарот за климатски промени, одржа две едукативни презентации на
тема електричен и електронски отпад. Презентациите се оддржаа во ООУ
„Братство“ и ООУ „Лазо Трповски“ и беа наменети за учениците од V-IX
одделение.
На презентациите учествуваа околу 100 основци од двете училишта. За време
на презентациите беа споделени информации за влијанието на е-отпадот
врз животната средина и здравјето на луѓето, како и за негово правилно
третирање. Исто така, беа истакнати примери зошто е важно да се рециклира
и како да се намалат негативните влијанија на е-отпадот преку редуцирање
и реупотреба.
Слични презентации ќе бидат оддржани и во второто полугодие од оваа
учебна година, со цел да се опфатат поголем број ученици кои ќе се стекнат
со информации за можностите и влијанијата на е-отпадот. Проектот
„Електричниот отпад создава можности“ започна да се спроведува во јули
годинава и ќе се спроведува до јули 2016 година. Целта е подобро спроведување
на новите законски обврски за постапување со отпад од електрична и
електронска опрема (ОЕЕО) кои стапија на сила на 1 Јануари 2015 година.
Воедно се подига свеста на населението, со фокус на децата од основните
училишта за негативните влијанија на електричниот и електронски отпад
(ЕЕО) врз животната средина и здравјето на луѓето.
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