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НОВИ 90 КОРПИ
ЗА ОТПАДОЦИ НИЗ КАРПОШ

НОВИ ПОДОВИ, ПРОЗОРЦИ,
ФАСАДИ ВО ГРАДИНКИТЕ ВО КАРПОШ
Деновиве, Општината започна со градежни активности во детската градинка
„Распеана младост“ во Карпош 1, каде што целосно ќе биде реконструиран подот во
оваа претшколска установа. Поради појава на влага во просториите, стручните лица
го отстранија стариот паркет, при што подната површина ќе биде санирана во неколку
фази.
Првенствено, ќе биде поставена нова цементна облога („кошулка“), за да се
добие солидна основа на објектот. Потоа ќе се интервенира со нова акрилна хидро
изолација во три слоја, која треба соодветно да го заштити просторот. И третата фаза,
подразбира монтирање на хомоген ПВЦ под (линолеум), со дебелина од 2 мм и PUR
површинска заштита, кој е отпорен на бактерии и хемикалии.
Општина Карпош го користи летниот период, за обнова и санација на училишните
и предучилишните установи на своја територија. Во таа насока, беа целосно
реконструирани две училници во ООУ „Димо Хаџи Димов“ во Влае, а во неколку училници
во ООУ „Владо Тасевски„ во Козле, беше поставен нов линолеумски под. Неодамна
градинката „Мајски цвет“ во У.З „Владо Тасевски“ доби нови прозорци, а истоимената
градинка која се наоѓа во Тафталиџе 1, покрај новите прозорци, во претстојниот период
ќе добие и нова енергетско – ефикасна фасада .

Во согласност со планираните активности на Секторот за екологија и
енергетска ефикасност, продолжува акцијата на Општина Карпош за континуирано
поставување на нови корпи за отпадоци на своја територија. Започнувајќи од денеска,
во делот на новата спортско – рекреативната зона во Карпош 3 (која е во завршна
фаза), беа монтирани седум корпи за отпадоци и седум клупи за седење, а потоа
локалната самоуправа етапно ќе ги постави и останатите 83 корпи за одлагање на
ситен отпад во повеќе населби низ општината.
По претходна консултација со комуналните редари од Карпош, корпите ќе
бидат поставени на местата кои се мапирани како најкритични, односно, таму каде
што најмногу е евидентирано фрлање на отпадоци. Иницијативата за дополнително
поставување на корпи за отпадоци започна минатата есен кога општината особено
се фокусираше на подигнување на нивото на јавната хигиена.
Секако, ова е само сегмент од стратегијата на локалната самоуправа за
унапредување на животната средина и околината. Во таа насока, секојдневно
се чистат коловози со новите цистерни за миење на улици, а јавните површини и
плоштади се одржуваат со посебни машини за таа намена (WAP апарати кои работат
под воден притисок).
Во оваа пригода, апелираме до сите граѓани правилно да го одлагаат отпадот,
бидејќи само заедно можеме да придонесеме за поздрава еколошка средина.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9
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СЕ РАСЧИСТУВА ПАТОТ
ДО СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН

ОТСТРАНЕТО ПАДНАТО ДРВО ВО КОЗЛЕ

Денеска, од пред 7 часот наутро екипите на Општина Карпош интензивно
работат на расчистување на патот од Нерези до Пантелејмон. Интензивните поројни
дождови и ветришта што ја зафатија Општината и Градот деновиве, нанесоа намети
од песок и земја долж коловозот кон манастирот Свети Пантелејмон во Горно
Нерези.
Повеќе од 40 комунални работници од Карпош во текот на целиот ден го
расчистуваат коловозот од Средно до Горно Нерези, како и попатните паркинзи
се до големиот паркинг околу манастирскиот комплекс. Притоа, се отстрануваат
наноси од скршени гранки, земја и песок кој се собрале од поројните дождови и
водите од Водно.
Се очекува манастирскиот паркинг и коловозот целосно да бидат расчистени во
текот на денешниот ден.
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Вчера попладне, во близина на споменикот на народниот херој Кузман
Јосифовски Питу во Козле (на ул. Јуриј Гагарин, позади „Салон 29“) силниот ветер и
поројните дождови урнаа голем чемпрес што го попречило движењето на граѓаните
и возилата.
Комуналните служби на Општина Карпош веднаш реагираа и дрвото беше исечено
и отстрането во текот на денешниот ден.
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