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ВоВедник

Стаклото предизвик и во 2019 година

н

а крајот од оваа 2018 година,
според нашите податоци може да
кажеме дека навиките за
селекцијата на отпадот од
пакување кај граѓаните и
компаниите, достигнуваа
поголемо ниво на свесност во
споредба со изминатите години.
Дел од овој напредок се должи на
искуството, посветеноста и
професионалниот пристап на
работење на тимот на „Пакомак“.
Тоа што навистина не радува како
компанија, е вложениот труд во
проектите за селекција на
отпадот од стаклена амбалажа,
што од година во година
покажува значаен пораст и дава
одлични резултати. Во
Р.Македонија на годишно ниво се
генерираат околу 100.000 тони
отпад од пакување од кои околу
18 отсто е стакло, како
неповратна амбалажа, односно
18.000 тони.
До пред само две години
количините на стаклен отпад
завршуваше во депониите кои
што имаат ограничен капацитет,
но на наша иницијатива оваа
слика денес е сменета и можеме
да се пофалиме со значајни
резултати и подобрувања на ова
поле, па така активностите на
„Пакомак“ во однос на стаклото,
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кое што во последниве месеци го
собираме е во количина од 220
тони месечно. „Пакомак“ преку
својата собирачка мрежа вкупно
собира над 20.000 тони отпад од
пакување годишно, во кои е
вклучено: стакло, пластика,
хартија, метал, дрво и композит.
Над 50 отсто од овие количини
директно ги собира во соработка
со 20-тина комунални
претпријатија низ земјава, но и
преку воспоставена мрежа за
селекција на отпадот во
компаниите-членки на „Пакомак“,
угостителсите објекти,
училиштата и дел од
инстититуциите.
Според последните активности
на „Пакомак“, каде во фокус е
стаклената амбалажа, како и од
„ХоРеКа“ каналите (систем за
собирање стаклена амбалажа) се
собираат над 140 тони месечно и
тоа собирање на неповратна
стаклена амбалажа од хотели,
ресторани и кафулиња каде
завршува над 50 отсто од
стаклото.
Во моментов во рамките на
градот Скопје, „Пакомак“
соработува со над 500
угостителски објекти, а низ РМ
започнува интензивна соработка
со сите „ХоРеКа “објекти во
повеке од 13 градови, а тој број во
иднина се планираме да се
зголеми.
Од контејнерите за население
вкупно се селектира над 80 тони.
Во моментов контејнери за
стаклен отпад, „Пакомак “ има
поставено во 17 градови, а
бројката во иднина ќе се
зголемува. Во некои од
градовите „Пакомак“

соработува и со Јавните
комунални претпријатија, а во
некои тие ги ангажираат
приватните оператори за
сервисирање на контејнери.
Потребно е, што е можно побрзо
носење стратегија на национално
ниво за доопремување на ЈКП со
потребната опрема, за да можат
да одговорат на нивните обврски
во однос на сервисирањето на
контејнерите кои што ги
поставува „Пакомак“, бидејки тоа
е всушност и нивна законска
обврска за која што имаат
ексклузивитет согласно законот.
Ние продолжуваме и во новата
2019 година, со еднакви сили во
остварување на бројните проекти,
соработка со локалните и
централните власти, со цел
подобрување на еколошката
свест кај граѓаните, нивна
едукација и значењето на
селекцијата на отпадот,
рециклирањето, зачувувањето на
животната средина, затоа што не
треба да заборавиме дека имаме
само една планета, а наша
заедничка грижа е нејзиното
зачувување.

Пишува :

Игор МакалоскИ,
Оперативен менаџер
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Гордана
Насковска,

наставничката што
излегува од сивата рамка
на денешнината и активно
придонесува за развој на
учениците, работната
средина,
општината

Иако предизвикот е голем,
и покрај обврските во
семејството, обврските на
работа, секогаш наоѓам
време за да истражам, да
ги разгледам грантовите и
можностите што ги нуди
Европската унија, како и
голем број други
институции, и на тој начин,
заедно со дел од моите
колеги и, секако, моите
ученици, да спроведам
најразлични активности.
Не е лесно, но, сепак,
мотивацијата e да го
пренесеме нашето знаење
на младите, да ги научиме
на важни животни лекции
поврзани со заштита на
животната средина,
штедливост, несебична
желба за учење и активна
вклученост во проектни
активности што негуваат
трајни човечки вредности
(секој од проектите)

Во природата да не
оСтаВиме ништо друго,

оСвен трагите од наШите
СтаПала
додека некои од нас се задоволни
додека тонат во просекот и во
сивилото на својата професија,
постојат и личности како м-р Гордана
Насковска, наставничка по биологија во
основното училиште „Мирче Ацев“ од
Скопје. Пример за човек што ја обожава
својата професија, максимално се вложува
во неа, но и дава голем придонес во
еколошките активностите што ја
подобруваат животната средина, влијаат
на развојот на училиштето, општината, а,
пред сѐ, и најважно, вложува во иднината
на своите ученици.
Својата кариера ја почнува во друго
основно училиште и како амбициозна
личност, а, пред сѐ, поради предизвикот,
поради недостиг од нагледни средства по
својот предмет, почнува со активен
интерес за различни фондови што
овозможуваат финансиска поддршка во
развојот на екологијата, грантови за
опрема, учество во проекти и во обуки од
меѓународен карактер поврзани со
рециклирање, енергетска ефикасност,
социјална заштита.
Пример за оваа е и тоа што училиштето
„Мирче Ацев“ веќе десетта година по ред
го потврдува статусот екоучилиште, каде
што координатор е Насковска. Ова е
највисоко меѓународно признание во
образованието од областа на екологијата и
на заштитата на животната средина што го
доделува меѓународната организација
„Зелено училиште“ (Green School) од
програмата „Немаме резервна планета“,
поддржано од НВО ОХО и од

и

Министерството за образование и за наука
на Р. Македонија.
- Нашата екоприказна почна во 2008
година, со присуство на обуката за
екоучилиште. Тука ги добивме првите
информации и насоки како нашето
училиште може да се вклучи во
меѓународната мрежата на екоучилишта.
По првата обука ги реализиравме сите
предвидени чекори од програмата,
аплициравме за највисокото екопризнание
„Зелено знаме“ и го освоивме. Оттогаш,
секоја година по ред посветено работиме
на реализација на седумте чекори од
програмата, а потврда за нашата успешна
работа е признанието екоучилиште.
Во изминативе 10 години, како членови

на мрежата на екоучилишта во
Македонија, со поддршка на НВО ОХО се
реализирани неколку проекти: три
велосипеди, опрема и рампа за
паркирање велосипеди, со проектот
„Рационална употреба на електрична и
на топлинска енергија“ надворешните
метални врати од училиштето беа
заменети со нови алупласт-врати, со
проектот „Помалку електрична енергија повеќе светлина“ оштетените и
нефункционални светилки се заменети
со нови енергетски ефикасни светилки,
преку проектот „Капка вода - море
зеленило″ е реконструиран системот за
наводнување на училишниот двор, со
проектот „Секоја капка вода мало
богатство″ чешмите во училишната
зграда се заменети со сензорски
штедливи чешми.
- Иако предизвикот е голем, и покрај
обврските во семејството, обврските на
работа, секогаш наоѓам време за да
истражам, да ги разгледам грантовите и
можностите што ги нуди Европската
унија, како и голем број други
институции и на тој начин, заедно со дел
од моите колеги и, секако, моите
ученици, да спроведам најразлични
активности со кои би го направила
нашето училиште едно од најуспешните
во земјата. Можам да кажам дека не е
лесно, но, сепак, љубовта кон професијата
наставник е мотивација нашето знаење
да го пренесеме на младите, да им
овозможиме пристап кон активностите,
да ги научиме на важни животни лекции
поврзани со заштита на животната
средина, штедливост, несебична желба за
учење и активна вклученост во проектни
активности што негуваат трајни
човекови вредности. Со еден збор, за
учениците не се секогаш најважни
предметните обврски, туку и значајните
искуства поврзани со нивна независност,
размислување, поттикнување идеи и,
секако, бенефит од вложениот труд објаснува таа.
Во рамките на проектот „Еразмус плус“,
преку соработка со општината Разлог од

Бугарија,
неколку тима од училиштето работеа на
проектот „Сончеви колектори“, а
учениците, иако се во основно училиште,
сами, на креативен начин ги подготвуваа
презентациите, што е голема придобивка
за нивниот натамошен развој и за
здобивање животни вештини и
дополнителна едукација.
- Оваа година со грант од Фондот за
иновации и за технолошки развој
реализираме проект „Отпорност на
градинарските култури на кисели
дождови“. Преку овој грант добивме
финансиски средства за набавка на
дигитален микроскоп, интерактивна
табла и лаптоп со кои ќе биде опремен
кабинетот по биологија, за што сум
неизмерно среќна затоа што, конечно, ќе
имам можност на моите ученици да им
ги презентирам своите знаења на
современ и модерен начин, но и тие
самите ќе можат да се вклучат во
оформување на часот - вели Насковска.
- Се вклучивме во светски кампањи за
заштеда на енергија и на вода. Во
проектот „Екопакет“ за изработка на

уметничко дело од потрошена тетрапак
амбалажа на тема „Животот во шумата“,
„Був“ на нашите ученици го освои
првото место на републичко ниво.
Наградата од овој проект ја вложивме во
проектот „Истражуваме, презентираме –
еколошки дејствуваме“ и ја подобривме
реализацијата на еколошките
активности преку поголема нагледност
и техничка опременост на екоклубот –
кабинет по биологија.
Тоа што е многу важно е дека во оваа
учебна година се реализираат неколку
кампањи: за собирање потрошени
батерии, пластична амбалажа, е-отпад, а
најголемата цел е до крајот на учебната
година, заедно со учениците, да се
соберат 250 кг пластични капачиња во
хуманитарно-еколошкиот проект „Едно
капаче - една надеж“ и на тој начин да се
помогне таму каде што е најпотребно.
- Не застануваме тука, успехот ќе го
надградиме со успех и ќе ја продолжиме
нашата мисија во природата да не
оставиме ништо друго, освен трагите од
нашите стапала. Во нашите следни
екоактивности масовно ќе ги вклучиме
учениците, вработените, локалната
средина, локалната самоуправа, а тој наш
скромен придонес ќе биде огромен
придонес за одржливо живеење.
Националната агенција за европски
образовни програми и за мобилност,
трета година по ред ги препознава
добрите идеи и со финансиска и
логистичка поддршка ни овозможува да
ги реализираме. Преку двата нови
проекта „Прераскажани приказни за
културен и јазичен развој“ и „Привлечни
училишта - среќни ученици - подобар
живот“ во следните 24 месеци на
мобилност околу 40 ученици, заедно со
своите ментори, ќе отидат во шест
европски држави. Таму ќе имаат можност
да работат со своите врсници на
различни теми и да разменат искуства.
Овие активности се значајни од повеќе
аспекти и овозможуваат едукативен,
социјален и културен развој на личноста
на ученикот - вели Насковска.

акедонија

акомак“ беше награден со
националната награда за
2018 година за
општествено одговорна практика,
која традиционално секоја година ја
доделува Министерство за
економија на Македонија. Во
компанијата велат дека
општествената одговорност е
бизнис-императив и како успешна и
современа компанија имаат
влијание врз своите партнери,
околината и врз целото општество.
Компанијата признанието го добива
за поддршката на проектот „Хокус
покус, рециклирањето е во фокус“, кој
„Пакомак“, заедно со магионичарот
Кристијан Шопов, го намени за децата
од предучилишна и од училишна
возраст. Во овој проект, преку забавна
магионичарска претстава и интересни
трикови, децата учеа за важноста на
селектирањето на отпадот и за
одржувањето чиста животна средина.
Претставата во која децата се
едуцираа дека стаклото треба да го
фрлат во зелениот контејнер,
хартијата во синиот, а
пластиката и лименките во
жолтиот контејнер ја
видоа повеќе од 33.700
деца во Скопје од 52
училишта и уште 17.000
деца од 45 училишта од
седум градови од
Македонија. Проектот го
поддржаа „Пивара“ - Скопје
и Холандската амбасада во
Македонија, традиционалните
партнери на „Пакомак“ кога станува

„п
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„пакомак“
награден
за општествено
одговорна
компанија
на годината
збор за екологија.
„Проектот се покажа извонредно
успешен и претставува позитивно
искуство за децата, наставниците и
за нас како компанија што има јасна
ековизија. Особено сме горди што
Министерството за економија го
препозна и награди овој проект
затоа што тој претставува влог во
нашите деца и во нивната иднина.

Важно е децата да имаат
високоразвиена еколошка свест за
да живеат во иднина во почиста
животна средина“, изјави Ико
Брдароски, менаџер за грижа на
корисници во „Пакомак“, кој посочи
дека компанијата на општествената
одговорност гледа како на
стратегиска цел на долг рок, која
има крајна цел подобрување на
вкупниот квалитет на живот.
Кристијан Шопов, илузионист, кој
истовремено е и голем екологист и
хуманист, вели дека не може да се
опише чувството кога знаете дека
преку едукативна забава давате
придонес за подобра иднина за
нашата планета.
„Замислете си да предизвикате
смеа, радост, возбуда кај 50.700 деца
и да ги научите за селекција на
отпадот, тоа е, навистина, чудесно.
Невозможното и мистериозното
зачинето со хумор секогаш го буди
интересот кај публиката. Да се биде
опкружен со толку детски
искрени лица што
неизмерно ѝ се радуваат
на илузијата што ја
прикажуваш е
прекрасно. Плус кога
знаеш дека
пренесуваш
екопорака, која треба
да ги мотивира децата
да селектираат отпад и
со тоа да создадат
почист свет,
задоволството е уште
поголемо“, изјави Шопов.

„Зелено
знаме“ добија
34 основни
училишта и
градинки
На „Екосамитот 2018“, кој, во
организација на граѓанската организација ОХО се одржа во ноември, 34 основни училишта и
градинки од сите градови во
земјава добија „Зелено знаме“, интернационално признание за воспитно-образовни екоинституции.
Четири се наградени со сребрено
ниво, а уште четири со бронзено.
Истовремено, на екосамитот се
промовираше и регионалниот
проект „Екопакет Македонија“ на
кој училиштата добија материјали и информации за реализација на проекти.
„Зелено знаме“ се добива за успешна реализација на седум чекори од екоменаџмент,
интегрирање девет еколошки
теми во наставата и за постигнати резултати од реализацијата
на екостандардите. Со членството во мрежата на екоучилишта, тие, но и локалната
заедница се здобиваат со повеќе
придобивки како активно учество на учениците, наставниците,
вработените, родителите, локалната заедница, бизнис-секторот и
на медиумите во преземањето
конкретни акции кон животната
средина, кои носат долгорочни и
позитивни резултати, финансиски заштеди за воспитно-образовните институции и за
локалната заедница, учество на
национални натпревари, конкурси за животната средина и
еколошка едукација, препознатливост, локален и интернационален публицитет и за
воспитно-образовните институции и за локалната заедница,
можност за учество во програмата за мали грантови на ОХО и
вмрежување со училишта и со
градинки од националната
мрежа на училишта.

штип доби ноВ екопарк
омпаниите „Пакомак“ и „Адиент“
донираа 240.000 денари за изградба на детски екопарк во
штипската населба Сењак. Децата во
новиот парк ќе можат да се радуваат
на новите реквизити за забава и за
игра, а дел од средствата беа искористени и за набавка на клупи и на канти
за отпадоци.
Мотивот за донацијата, посочуваат
од „Пакомак“, беше да се збогати просторот и да се направи попријатен за
сите, особено за децата.
„’Пакомак’, како општествено одговорна компанија, секогаш поддржува
проекти што значат подобрување на
животот на граѓаните и зачувување на
животната средина. Ретки се општествено одговорните компании што ги
следат овие начела и поради тоа ‘Пакомак’ го прифати предизвикот и го поддржа овој проект, кој ќе обезбеди

к

попријатни услови за живот во Штип,
особено за децата“, посочуваат од „Пакомак“.
Градоначалникот на Штип, Благој
Бочварски, нагласи дека локалната
власт е во постојан контакт со многу
општествено одговорни компании, кои
често им излегуваат в пресрет на општината и на граѓаните и придонесуваат за разубавување и за
урбанизирање на градот.
„Во населбата Сењак 4 имавме едно
игралиште, кое беше заборавено, но
благодарение на општествено одговорните фирми ’Адиент‘ и ’Пакомак‘, во
соработка со Општина Штип, добивме
нов парк, на големо задоволство на
жителите на населбата. Поставивме
клупи, детски лулашки, канти за отпадоци, а засадивме и неколку дрвја, кои
ќе придонесат за разубавување на просторот“, рече Бочварски.

„ПакоМак“
ја Шири
Мрежата
на градоВи што
Селектираат
Стакло
гостителскиот сектор (хорека)
во Струмица, Прилеп и во
Кичево ќе селектира стаклена
амбалажа, а во овие градови веќе се
поставени и зелени контејнери како
игло во кои и граѓаните можат да го
фрлаат стаклото. Компанијата
„Пакомак“ постојано го проширува
кругот на градови во кои стаклената
амбалажа се одвојува од другиот
отпад. Угостителскиот сектор веќе
селектира стакло во 12 градови, во
Скопје, Куманово, Велес, Штип,
Охрид, Струга, Вевчани, Кавадарци,
Битола, Тетово, Гевгелија и во
мавровскиот крај. Од 2014 година
години „Пакомак“ инвестираше 2,5
милиони денари за набавка на
канти од 120 литри во кои
угостителите селектираат стакло.
Целта на инвестициите, според
Игор Макалоски од „Пакомак“ е
искористување на стаклото како
суровина бидејќи може да се
рециклира неограничен број пати ,
како и постигнување на
националните цели.
„Законот за управување отпад и
отпад од пакување предвидува до
2020 година да се селектира 40
отсто од пријавената стаклена
амбалажа. Во Македонија се
пријавуваат приближно 10.000 тони
секоја година, што значи дека

У
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националните цели за
2020 година се поставени на
4.000 тони стаклена
амбалажа“, вели Макалоски.
Објаснува дека „Пакомак“

„Пакомак“
годинава набави
390 контејнери како
игло, кои се поставуваат
на јавни површини, а
инвестицијата е 7,4
милиони денари

Угостителскиот сектор
(хорека) веќе селектира
стакло во 12 градови, во
скопје, куманово, Велес,
Штип, охрид, струга,
Вевчани, кавадарци, Битола,
Тетово, Гевгелија и во
мавровскиот крај, а сега се
проширува и во струмица,
Прилеп и во кичево

очекува годинава
да се селектираат
2.700 тони стакло, а
процените за в
година, поткрепени со
континуираните
инвестициски процеси на
компанијата во соодветна опрема и
инфраструктура, се движат меѓу
3.600 и 3.800 тони стакло што би се
селектирало во 2019 година.
„Заложбите ни се да ги оствариме
националните цели за 2020 година,
но, исто така, и да создадеме
соодветен капацитет на мрежата
преку постојани инвестиции и
проширување за овие количини сѐ
повеќе да растат“, вели Макалоски.

најмногу
Стакло
селектирале
скопјани
Најмногу стаклена амбалажа во
контејнерите како игло до крајот на
октомври годинава селектирале
жителите на главниот град, 170
тони. Веднаш зад нив се струмичани
со 41 тон, па прилепчани, кои
одвоиле 40 тони стакло од другиот
отпад. На четврто место се охриѓани
со 26 тони. Петти се битолчани со
23 тони, но во овој град стакло се
селектира само шест месеци.

„Пакомак“ годинава набави и 390
контејнери како игло, кои се
поставуваат на јавни површини, а
инвестицијата е 7,4 милиони
денари. Во Скопје има 175
контејнери како игло, во Битола 60,
во Кавадарци, Прилеп и во Охрид
има по 45, во Струмица 40, во Струга,
Штип и во Велес по 35, во Куманово
30, во Гевгелија 20, во Илинден,
Кичево и во Неготино по десет, во
Ресен осум, во Свети Николе, Дојран,
Крушево и во Валандово по пет и во
Арачиново, Студеничани и во
Зелениково по два контејнера како
игло.

ресторанот „скоПски мерак“ шамПион Во
селекција на стакло
Ресторанот „Скопски мерак“
од Скопје е шампион во
селекција на стаклената
амбалажа. Овој угостителски
објект во првите десет
месеци од годинава предал
22,3 тони стакло, повеќе од
некои градови низ земјава.
Веднаш зад него е кафулето
„Куба Либре“ од Охрид со 8,6
тони стакло во истиот
период, а на трето место е познатата кумановска кафеана „Баба Цана“ со седум тони
стаклена амбалажа. Високо на листата се и ресторанот „Романтик“ на Велешко Езеро
со 4,8 тони и ресторанот „Панорама“ во Вруток со 3,4 тони.
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петре шилегов градоначалникот на скопје

Мора да вложуваМе во
инфраСтруктура,
но и во СвеСта
за Селектирање
на отПадот

“
само во
скопје, поради
тоа што
не се одвојува
отпадот, градот губи по
120.000 евра
секој месец

10

Шилегов, какви се плановите на
Град Скопје за подобрување на
инфраструктурата за селекција
на отпадот, со цел што повеќе да ги
мотивираме граѓаните да го одвојуваат отпадот?
n За жал, во Скопје, како и во целата
земја, многу е ниска свеста за придобивките од селектирање на отпадот. Наша
процена е дека само во Скопје, поради
тоа што не се одвојува отпадот, градот
губи по 120.000 евра секој месец. Штета
е што градските власти досега не презеле некои посебни активности за да ја
сменат оваа состојба и да им овозможат
на луѓето да селектираат отпад. Покрај
инфраструктурата, нам ни треба и кампања за подигнување на свеста за важноста на селекцијата и сметам дека тоа
се процеси што треба да се одвиваат паралелно. Градот во моментов е во тек со
набавка на контејнери за комунален

г.

отпад, кои треба да ја подобрат сликата
и состојбата со отпадот. Кога ќе се подигне нивото на хигиената во градот,
планираме во втората половина на
мојот мандат да инвестираме и во инфраструктура за селектирање отпад, односно контејнери во сина, зелена и во
жолта боја.
Од друга страна, во соработка со „Пакомак“ и со Министерството за животна
средина работиме и на поинаков концепт на селектирање на отпадот, каков
што досега не се применувал, со цел на
граѓаните да им овозможиме услови
што ги имаат сите жители на развиените земји.
Има ли Град Скопје некој модел со
кој ќе се стимулираат граѓаните повеќе да го одвојуваат отпадот?
n Очекувам дека наскоро во нашата
земја ќе почне да функционира Фондот
за животна средина. Во него наменски

ќе се одвојуваат средства со кои би се стимулирала ваква политика бидејќи градот
има ограничени средства, кои не ни дозволуваат да влеземе во сериозни проекти
што ја третираат оваа област. Сега дејствуваме сегментирано, па сѐ што правиме е и
незабележливо. Очекувам дека в година ќе
се активира Фондот, а ние ќе почнеме со сериозна политика во областа на животната
средина.
Граѓаните се жалат дека „Комунална
хигиена“ не ги празни редовно контејнерите во боја и дека многу често се преполни, па немаат каде да го фрлат
отпадот што го селектирале.
n Постојат повеќе причини за тоа. Понекогаш се случува контејнерите во боја да се
полнат и со друг комунален отпад, па да се
наполнат побрзо отколку што предвидува
динамиката на празнење на „Комунална
хигиена“. Но, мора да признаеме дека и јавното претпријатие има многу малку возила
на располагање. Поради тоа во тек е јавна
набавка на четири возила за комунален
смет, кои, пак, ќе ослободат повеќе простор
да се зголеми динамиката на празнење на
контејнерите во боја.
Има ли казни за фрлање отпад на несоодветно место?
n За жал, во минатото не сме успеале да
изградиме однос кон отпадот, во кој било
аспект, па и во рестриктивната политика.
Во моментов сме активни и привршуваме
со изработката на текстот на закон за комунална полиција. Очекувам дека централната власт ќе го прифати и дека ќе можеме
наскоро да го спроведеме. Меѓу другите
ингеренции, комуналната полиција ќе
има надлежности и во поглед на комуналниот отпад, особено околу времето на
фрлање ѓубре што треба граѓаните да го
почитуваат, колку пати мора „Комунална
хигиена“ да ги празни контејнерите и во
кој дел од денот.
Останува ли проектот во
„Дрисла“ да се гради постројка
за секундарна селекција на
отпад?
n Ако концесијата на
„Дрисла“ беше квалитетно
водена пред осум години, сега веќе ќе
имавме постројки што
ќе носеа

пари во Град Скопје, ќе задоволуваа дел од
енергетските потреби на граѓаните и ќе
даваа придонес во зачувувањето на животната средина. Но, за жал, „Дрисла“ е ракрана на градот бидејќи досега нема
никакви инвестиции. Во меѓувреме, технологиите се отидени напред, па така во новиот избор на концесионер што ќе треба да
го направи Град Скопје ќе инсистирам избраниот понудувач да ја донесе најновата
технологија на депонијата.
Има ли начин да се реши проблемот со
неформалните собирачи и на кој начин?
n Веќе спроведуваме еден проект со неколку невладини организации и со Министерството за труд и социјална политика,
со кој сакаме да видиме дали ќе успееме да
најдеме концепт за неформалните собирачи да ги вметнеме во системот. Во моментов, во еден дел од градот е во тек
проект од кој очекувам да ни даде доволно
податоци дали концептот е исправен.

“

Ќе барам од новиот концесионер да ја донесе
најмодерната технологија на „Дрисла“,
вели градоначалникот Шилегов

Не смееме да избрзаме бидејќи импровизацијата на ова поле може да значи да не успееме да ги вклучиме неформалните собирачи
во системот, што би било голема штета. Во
догледно време на граѓаните ќе им понудиме и
повеќе други можности за селектирање
отпад, па секој од нас
ќе може да биде поединец-неформален
собирач и да придонесува за почиста
животна средина.
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еко искуство

малме
град со висока еколошка свест

Биодиверзитетот во
градот е збогатен за 50
отсто, а населбата
добила убав и модерен
изглед. со тоа се
создадени услови за
живеење во симбиоза со
природата, што е,
навистина, реткост за
урбаните населби
ведска е во самиот светски
врв на земји што се грижат
за заштита на животната
средина, а некои нејзини градови се
единствени во светот кога станува
збор за овие прашања. Градот Малме
има цели квартови, како на пример
Augustenborg, каде што високата
еколошка свест на граѓаните е
забележлива на секој чекор.
Комуналната служба го собира
отпадот со помош на коњски
запреги, а работата како комунални
работници, главно, ја извршуваат
Швеѓани. Многумина од нив имаат
факултетски дипломи, но утврдиле
дека оваа работа им причинува
задоволство. Работата е

Ш
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исклучително добро платена, па тие
не се ни малку оштетени и во
материјална смисла.
Градските власти поддржуваат
основање здруженија што
волонтерски ја уредуваат
околината или, пак, садат цвеќе,
овошје и зеленчук од што имаат
повеќекратна корист.
Малме е, исто така, град што има
решение за соочување со поплавите
и долгорочно работи на
збогатување на биодиверзитетот.
Познат е случајот со кинескиот
повеќемилионски град Tangshan, кој
е изграден врз основа на искуствата
од Малме. Притисокот на кинеските
градови денес е огромен, односно
секоја година има по 15-20 милиони
нови жители во градовите . Tangshan
Bay Eko-City е новиот дел на градот
Tangshan, кој е изграден со цел
проширување на капацитетот на
новите населби и создавање нови
работни места. Во изградбата
учествувале шведски стручњаци и е
применет шведскиот пример на
изградба со систем на поврзани
канали. Водата со канали се насочува

на повеќе нивоа – градско ниво,
окружно ниво и ниво на квартови, со
зелени покриви како додаток. Оваа
вода може да се користи за залевање
на зелените површини и на
околните земјоделски имоти.
Во Малме, населбата Augustenborg
е пример за вакво користење на
водата. Оваа населба во минатото
имала големи проблеми со поплави,
но тоа е решено токму со
поставување на најголемиот зелен
покрив во Скандинавија, кој се
протега на 9.000 квадратни метри, и
со систем на поврзани канали.
Биодиверзитетот во населбата е
збогатен за 50 проценти, а
населбата добила убав и модерен
изглед. Со тоа се создадени услови
за живеење во симбиоза со
природата, што е, навистина,
реткост за урбаните населби.

Шведска - пример и лидер како да не ја
загадуваме околината во која живееме

Најчеста и најпопуларна
технологија за производство и за
создавање енергија од ѓубре е

инсинерација. Едноставно
објаснето, инсинерација
претставува вид процес и третман
на ѓубрето под висока температура.
Третманот за отпад што се
спроведува со негово подложување
на висока температура се нарекува
термички третман, при што
создадената топлина се користи за
создавање енергија. Неколку земји
во Европа, од кои Германија и
Луксембург, експериментираат со
инсинерација, како алтернатива за
производство на енергија. Меѓу нив
е и Шведска, која, верувале или не,
дури и врши увоз на ѓубре од
соседните земји за оваа цел. Сите
произведуваат отпад, но Швеѓаните
го прават тоа малку невообичаено.
Оваа земја го рециклира и сортира
својот отпад толку ефикасно што
само помалку од еден отсто
завршува во депониите. Уште
поинтересно е што Шведска гори
ѓубре од домаќинствата исто толку
колку што рециклира, односно,
повеќе од два милиона тони се
претвораат во енергија.
Државата располага со 32
постројки за согорување на ѓубрето,
кои и покрај оваа количина на
домашен отпад можат да се соочат
со уште повеќе. И кога Швеѓаните ќе
снемаат од своето ѓубре, тие нудат
услуга за другиот отпадот од
Европа: увоз на вишок отпад од
другите земји.

Во 2014 година Шведска увезла 2,7
милиони тони отпад од други земји

Повеќето Швеѓани го одделуваат
(селектираат) својот отпад, кој
може да се рециклира во посебни
контејнери пред нивните
домови, или го носат до

станицата за рециклирање.
Весниците се претвораат во
хартиена маса, стаклото повторно
се претопува, контејнерите со
пластика стануваат пластична
суровина, а храната е компост, хумус
или биогас преку комплексен
хемиски процес. Погонот на
камионите за ѓубре е на
рециклирана електрична енергија
или биогас. Отпадната вода, пак, се
прочистува до степен да биде
исправна за пиење. Специјални
камиони за ѓубре одат околу
градовите и ги собираат
електрониката и опасниот отпад,
како што се хемикалиите.
Фармацевтите ги прифаќаат
лековите што остануваат.
Швеѓаните го пренесуваат својот
поголем отпад, како што е
користена електроника или
оштетен мебел ,до центри за

рециклирање на периферијата на
градовите.

Со отпад до енергија

Отпадот претставува релативно
евтино гориво, а Шведска со текот
на времето развила голем
капацитет и вештина за ефикасно и
профитабилно искористување на
ѓубрето. Околу 50 отсто од отпадот е
изгорен преку процесот на
инсинерација во постројките за
согорување.
Вајн Виквист, извршниот
директор на Шведското здружение
за управување отпад и за
рециклирање (Avfall Sverige), сѐ
уште смета дека Швеѓаните можат
да направат повеќе, со оглед на тоа
дека околу една половина од целиот
отпад од домовите се согорува,
односно се претвора во енергија.
Не би верувале колку пораки
добиваме секоја недела од луѓе што
ни нудат ѓубре, вели
Виквист.Остатоците од пепел
содржат 15 отсто од тежината пред
горењето. Од таа пепел, остатоците
се одвојуваат и рециклираат, а
другиот дел, кој не подлежи на
согорување, како што се порцелан
или плочки, се користи за чакал, кој
се употребува за изградба на
патишта. Тој мал процент што
останува неискористен се пренесува
во депонии. Процесот на
инсинерација е контролирано
согорување на отпадот во присуство
на кислород при што се создава
јаглероден диоксид и вода. Чадот од
постројките за согорување се состои
од 99,9 отсто нетоксичен јаглероден
диоксид и вода, но, сепак, се
филтрира преку суви филтри и
вода. Искористените филтри се
депонираат, а валканата филтерска
вода се носи во напуштените
рудници.
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еко совети

како да останете здрави и
покрај загадениот
Воздух

агаденоста на воздухот секоја
година сѐ повеќе загрижува,
особено во главниот град на
Македонија, Скопје. На интернет се
достапни голем број информации
како да ги избегнете токсините од
воздухот, вклучувајќи мерки за
намалување на минимум на
последиците за здравјето.
Најпрепорачливо е користење јавен
транспорт и одбегнување
автомобили, употреба на
аеропрочистувачи во домот или, како
најсигурна мерка - седење дома
додека воздухот не се расчисти, што е
најтешко достапна опција за
граѓаните. Секојдневните обврски не
можат да бидат занемарени или
одложени. Затоа, нема да ги
споменуваме причинители или
фактори на ризик што влијаат на
загаденоста на воздухот што
го вдишуваме.
Моментната
ситуацијата е таква
каква што е. Останува
да се заштитиме со
начин на исхрана
или стил на живот,
кој би ги олеснил
последиците и би го
намалил ризикот од
нарушено здравје.
Загадениот воздух се
поврзува со низа негативни
последици врз здравјето на човекот.
Зависно од степенот на изложеност на
токсични честички, ризикот се
зголемува и шансите за сериозни
здравствени проблеми се поголеми.
Овие здравствени проблеми
вклучуваат намален имунитет,

з
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невролошки заболувања, оштетување
на репродуктивниот систем
(намалена плодност), срцеви
заболувања, како и, тие што се
забележуваат најчесто, оштетувања
на респираторниот систем. Особено
критични групи се лицата со астма, а
загадениот воздух може сериозно да
ја влоши состојбата на луѓето.
Затоа, доколу веќе боледувате од
срцеви или респираторни тешкотии,
секогаш носете ги соодветните
лекови кога излегувате надвор.
Консултирајте се со стручно
лице за да ја одржувате
болеста под контрола во
текот на најзагадените
месеци.
Како да направите
детоксикација на телото
од вдишувањето
загаден
воздух
Хидратацијата
на организмот
сведете ја на
максимум во
текот на денот.
Пијте многу

(исцедете еден лимон во чаша со
вода)
l Вода со ѓумбир (додајте неколку
парченца свеж ѓумбир во чаша со
вода)
l Кокосова вода (лесно се наоѓа по
маркетите)
l Свежо цедени сокови
l Смути од зелен зеленчук

Користете суплементи како додаток во
секојдневната исхрана
l Витамин Ц (која

било форма на
овој витамин
го храни
црниот дроб
и ги
заштитува
белите
дробови)

l Пробиотици (не
постои подобар начин
на чистење на телото од редовно
исфрлање непотребни материи од
организмот)

Билки и чаеви за чистење на белите
дробови
l Чај од глуварче

течности и
внесувајте
напивки што
дејствуваат како
природен антиоксиданс
во телото.
l Лимонова вода

l Чај од лист од бел слез

l Чај од мајчина душичка
l Чај од нане

Со менување на стилот на живот
може да направите одлична
детоксикација на организмот.

l Сауна или

инфрацрвена
сауна (потењето
е најдобар начин
за исфрлање
токсини и штетни
материи од телото)
l Епсома сол –
магнезиумсулфат
(додајте две мали лажици во
бањата)
Проблемот со загаденоста достигна
висока точка на загриженост во
повеќето главни градови и
пренаселени метрополи. Некои
градови дури се затворени за време на
одредени периоди од годината бидејќи
воздухот е толку многу загаден што е
невозможно да се функционира.
Всушност, загадениот воздух годишно
убива повеќе луѓе од маларијата или
туберкулозата. На пример, некои
денови во Кина загадениот воздух има
ист ефект врз човекот како на 60
испушени цигари дневно.
Во моментов не можеме да
направиме многу, освен да побараме
нови начини за да ја издржиме
загадената средина во која живееме.

ИНДИСКИОТ еКОлОШКИ СуД ГО КАзНИ Њу ДелхИ СО 3,5 мИлИОНИ ДОлАрИ
ПОрАДИ зАГАДеНИОТ ВОзДух
Индискиот трибунал за екологија ги казни
градските власти на Њу Делхи со 3,5 милиони долари
поради тоа што не успеале да ги исполнат обврските
за намалување на загадувањето на воздухот.
Главниот град на Индија спаѓа меѓу најзагадените
градови во светот, а казната што ја добија од
трибуналот била поради тоа што градската
администрација не вршела контрола на
индустриските погони, по информации дека тие и
понатаму палеле штетен отпад на
отворено.Трибуналот, кој ги презема правните случаи

за прашањата поврзани со животна средина на
национално ниво, решил по претставка на жители на
Њу Делхи, кои се жалеле дека фабриките и понатаму
ги прекршуваат правилата за горење на отпадот.
Секоја година Њу Делхи се задушува во штетен
смог, составен од токсични честички што ги
надминуваат безбедните нивоа и за 30 пати. Според
процените околу 1,1 милион Индијци умираат
предвреме поради аерозагадувањето.
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еко проекти

неразградливите
пластични кеси
да Се заменат
Со платнени
торбички

к

омпаниите „Пивара“ - Скопје, „Пакомак“ и
Амбасадата на Кралството Холандија, во пресрет
на 15 септември - Меѓународниот ден за чистење
на планетата (World Cleanup Day), на купувачите
во неколку скопски маркети им поделија
платнени торбички за пазарење и ги едуцираа за
штетноста на користењето на неразградливите
пластични кеси.
Акцијата имаше цел
подигнување на свеста
кај граѓаните за
потребата од замена
на пластичните кеси
со алтернативни
решенија што не ја
загадуваат
животната средина,
како на пример
платнените торби
како една од
еколошки
прифатливите
замени за кесите. Во
светот секоја минута се
трошат и до еден милион пластични кеси, а само една
на секои 200 од нив се рециклира.
„Спроведуваме нова акција преку која заедно
испраќаме симболична, но силна порака дека сите ние
како поединци можеме со своето однесување да
придонесеме за почиста животна средина. Како
компанија, ’Пивара‘ - Скопје е силно посветена на
заштитата и на унапредувањето на животната средина,
што за нас е од огромно значење. Во оваа пригода сакам
да апелирам и до другите компании да го
преземат својот дел од одговорноста и да се
ангажираат повеќе во решавањето на
проблемот со загадувањето“, изјави
Владимир Косијер, генералниот директор
на „Пивара“ - Скопје.
Најновата акција е дел од пошироката
долгорочна платформа на компанијата и
на „Пакомак“, која се одвива под мотото
„Рециклирате ли!?“ и вклучува
активности како едукација на младите и
на јавноста за потребата од правилен
третман, селекција и рециклирање на
отпадот, како и волонтерски екоакции
за чистење јавни површини.
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Филип Ивановски,
директорот на „Пакомак“,
смета дека проблемот со
пластичниот отпад може да
се реши само доколку сите го
преземат својот дел од
одговорноста.
„Oд пластиката како
материјал за пакување не
можеме да се откажеме целосно и веднаш, но
употребата на неразградливите пластични кеси,
секако, може драстично да ја намалиме користејќи
подолготрајни материјали за торби за повеќекратна
употреба. Имено, најопасно загадување за живиот свет
во морињата и во океаните се токму пластичните кеси
што не се разградуваат“, објаснува Ивановски.
За амбасадорот на Кралството Холандија, Ваутер
Пломп неразградливите пластични кеси се огромен
глобален еколошки проблем за целата природа,
особено за животинскиот свет во реките, морињата и
во океаните.
„Лично ќе бидам многу среќен доколку со денешната
симболична акција ги поттикнеме луѓето да променат
нешто во своите секојдневни навики и со тоа, место да
учествуваме во создавање на проблемот, заедно да
бидеме дел од неговото решение“, истакна Пломп.
Акцијата ја поздрави и Организацијата на
потрошувачи на Македонија (ОПМ) од каде што упатија
апел до сите граѓани да учествуваат во заштита на
животната средина, односно да го намалат
користењето на пластични кеси што не се
биоразградливи.

етири вреќи со хартија, пластика, лименки и со
безброј догорчиња беа собрани за само три часа
акција за чистење низ општините Центар и
Карпош. Компанијата „Пакомак“ на 3 ноември
организираше волонтерска акција за расчистување на
потегот околу Универзалната сала и по булеварот
„Партизански одреди“ до хотелот „Карпош“.
Целта на еколошката акција е да се подигне свеста
кај граѓаните дека треба да се однесуваат
поодговорно кон животната средина и да ја користат
поставената комунална инфраструктура за фрлање на
сметот.
„Ова е втора по ред акција што ја спроведуваме во
урбана средина, по таа во Скопје Север пред неколку
месеци. Сакаме да им укажеме на граѓаните дека со
своите постапки не само што ја загадуваат природата,
туку и својата непосредна околина во која живеат и
работат“, велат од „Пакомак“.
Во рамките на акцијата беше исчистено детското
игралиште зад Универзалната сала, кое беше
затрупано со отпадоци оставени од роденденска
забава. Волонтерите чистеа и меѓу станбените
блокови во Карпош 2, како и по „Партизанска“. Во
акцијата најмногу се собрани пластични шишиња,
лименки, празни кутии од цигари, амбалажа од
грицки и догорчиња.

Ч

Волонтери чиСтеа
околу универзална сала
и на „партизанска“
„Потегот на кој се организираше акцијата е дел од
центарот на градот. Речиси на секој чекор има
поставено канти за отпадоци и контејнери, но, сепак,
парковите, тротоарите и улиците беа преполни со
отпад. Сакаме да апелираме до граѓаните да ја чуваат
околината и помасовно да се приклучуваат на
волонтерските акции за чистење“, нагласуваат во
„Пакомак“.

вработените во „телеком“ чиСтеа во градСки Парк
Вработените во „Македонски телеком“, во соработка и поддршка на
„Пакомак“ и на Град Скопје, спроведоа акција за собирање на отпадот во
Градски парк. Во рамките на оваа екоакција повеќе од 150 вработени во
„Македонски телеком“ го чистеа расфрлениот отпад на потегот од
хотелот „Александар палас“ до централниот дел од Градски парк.
Чистењето на Градски парк е втора по ред екоакција годинава во која
учествуваат вработените во „Македонски телеком“, како дел од
долгорочната компаниска иницијатива #Telekom Goes Green. Првата
акција за чистење се одржа на почетокот на јуни кога вработените го
собираа отпадот од парк-шумата Водно. Со желба да дадат позитивен
пример и повик за одговорно однесување кон животната средина,
вработените во „Телеком“ селектираа дел од собраниот отпад и го
предадоа на рециклирање.
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Дали сте знаеле

терМоизолација

може да се прави од пластични шишиња
ако е најдобро да се опише
аерогелот? Тоа е „порше“ меѓу
термоизолациите, многу ефикасен
и скап, а НАСА, која го користи во
вселенските проекти, вели дека чини
илјада долари по кубен сантиметар.
Иако комерцијалните аерогелови се
малку подостапни , радува веста дека
научниците од Универзитетот во
Сингапур (НУС) имаат направено
аерогел од ПЕТ-шишиња за вода, кои ги
има во изобилство, а со тоа и цената на
аерогелот би била пониска. Како што
велат научниците од НУС овој
ултралесен суперматеријал од
пластични шишиња може да има широк
спектар на употреба.
- ПЕТ-шишињата се најраспространет
пластичен отпад што ја загрозува
нашата животна средина.
Нашиот тим има развиено
едноставен, поволен и
еколошки метод за
претворање на
пластичните шишиња
во ПЕТ-аерогелови, кои
може да се користат на
разни начини. Од едно
пластично шише може да се направи
аерогел со големина А4. Технологијата
на изработка може да се приспособи на
масовно производство што во иднина
може да го намали негативното
влијание на ПЕТ-амбалажата на
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животната средина - вели професорот
Дуонг.
Покрај тоа што аерогеловите може да
се користат за изолирање на
вселенските летала, што НАСА го прави
веќе со години, ваква изолација може да
се користи и за производство на топла
облека, обувки, но, исто така, може да се
користи и во градежништвото. Новиот
термоизолациски материјал, кој би ќе ги
штител зградите од прегревање и од
студ, а притоа би се правел од пластика,
би бил вистинска мала револуција во
оваа област.
Сепак, за разлика од силикатните
верзии, аерогеловите од пластика не
може да достигнат сјајни
карактеристики. Како што е објавено во
оваа студија, ПЕТ-аерогеловите имаат
топлотна пропустливост
0,037 W/m K,
додека таа

вредност кај вистинските силикатни
аерогелови е 0,014, што е трипати
подобро. Ако се земе предвид дека
топлотната изолација на стиропорот е
0,038, а на камената волна 0,036 W/m K
тоа значи дека ПЕТ-верзијата на аерогел
е меѓу овие две и дека има уште многу
место за унапредување.

фото есеј

Магионичарот криСтиан
е к о л о г и С т,
илузиониСт
и голеМ хуМаниСт
о февруари мината година почна проектот
наречен „Хокус покус, рециклирањето е во
фокус“, кој „Пакомак“, заедно со магионичарот
Кристијан, го намени за децата од предучилишна и од
училишна возраст. Во овој проект, преку забавна
магионичарска претстава и интересни трикови, децата
учат за важноста на селектирањето и за одржувањето
чиста животна средина.
Сакам да садам дрвја, стаклото го фрлам во
зелениот контејнер, хартијата во синиот, а пластиката
и лименките во жолтиот. Да се биде опкружен со
толку детски искрени лица што неизмерно ѝ се
радуваат на илузијата што ја прикажуваш е прекрасно.
Плус кога знаеш дека пренесуваш екопорака, која
треба да ги мотивира децата да селектираат отпад и
со тоа да создадат почист свет, задоволството е уште
поголемо, вели магионичарот Кристиан.
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