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           Доделени 100 предновогодишни хуманитарни пакети

        
                     
 Во просториите на Општина Карпош (бул.Партизански Одреди 
бр.68), по повод претстојните Новогодишни и Божиќни празници, 
Градоначаникот Стевчо Јакимовски, на дел од социјално загрозените 
семејства од територијата на Општина Карпош им врачи хуманитарни пакети.
Станува збор за вреќи со прехранбени производи кои граѓаните на Карпош 
ги донираа за своите сограѓани во текот на хуманитарната акција под 
мотото „Да бидеме хумани за нашите соседи“ која беше спроведена пред 
14 маркети на територијата на Општина Карпош. Во рамките на акцијата 
беа собрани над 100 пакети од хуманоста на граѓаните на Карпош.
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         Промовирана монографијата за Атина Бојаџи
        
                     
 Во крајно емотивна, креативна и инспиративна атмосфера, во Кинотеката 
на Македонија, пред над стотина посетители и почитувачи на Атина Бојаџи, 
како и пред членовите на нејзиното потесно семејство, беше промовирана 
монографијата за животот и делото на оваа врвна македонска спортистка.
Промоцијата на публикацијата, чиј автор е новинарот и публицист Миле Раденковиќ, 
започна со настапот на легендарниот македонски кантавтор Славе Димитров 
со песната од филмот „Исправи се Делфина“ снимен токму по повод подвигот на 
маратонката Атина Бојаџи и нејзиниот најголем спортски усепх , препливувањето 
на каналот Ла Манш, како единствена жена на Балканот која усепала во тоа . За 
животописот, или како што рече самиот за чудесниот пат до ѕвездите, на оваа врвна 
македонска спортистка говореше нејзиниот пријател професорот Иван Додовски. 
Оваа монографија која целосно ја финансираше Општина Карпош, како што истакна 
во своето пригодно обраќање градоначалникот Стевчо Јакимовски, е по повод една 
година од ненадејната смрт на нашата заслужна граѓанка на Карпош, која последните 
години ги мина во егзистенционални искушенија, но која во Општината најде пружена 
рака и поддршка. Тој со многу тага и чувства ги искажа своите сеќавања на последните 
декемвриски дружења со нашата „Хероина од Ла Манш“ како што носи наслов и самата 
книга на Раденковиќ.Јакимовски најави и именување на една улица во Карпош по 
Атина Бојаџи во непоследна близина на нејзиниот дом, како и музеј каде ќе се чуваат 
сите нејзини медали и постигнувања од спортските подвизи. На крајот на промоцијата 
беше промовиран и 17 минутен филм од режисерот Александар Ѓурчинов со исечоци 
од филмот „Исправи се Делфина“ и од тв-настапите на Атина Бојаџи на телевизиските 
шоуа, каде таа говори за сите предизвици со кои се соочувала во текот на животот.
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