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ФИНАНСИСКА ПОМОШ
ЗА ХЕНДИКЕПИРАНИ ЛИЦА ОД КАРПОШ
Советниците од Општина Карпош на седумдесет и втората седница
на Советот на локалната самоуправа расправаа по вкупно шест точки на
дневниот ред. Советниците ја изгласаа одлуката за доделување на финансиски
средства на лица со хендикеп од подрачјето на Општината по повод „ 3
Декември“ - Денот на лицата со хендикеп.Исто така, на оваа седница беше
прифатено барањето за поставување на нов лифт на ул. Јуриј Гагарин 23/2
кое граѓаните на овој колективен станбен објект го доставија до локалната
самоуправа. Нов лифт исто така ќе се постави на бул. Партизански одреди
бр.101 , влез 2. Советниците дадоа „ амин“ за одвојување на финансиска
помош за организирање на Европско првенство во кик бокс за кадети и
јуниори на Кик бокс федерацијата на Република Македонија. На барање
на граѓаните кои живеат во колективниот станбен објект на бул. Партизански
одреди бр.109 и бр.111 ќе биде поставено електронска рампа со денешната
одлука на Советот на Општина Карпош. На поставено советничко прашање
за состојбата со амбиенталниот воздух во Општина Карпош, градоначалникот
Стево Јакимовски, истакна Министерството за животна средина е надлежно
да го третира овој проблем, но Општината преку својот инспектор за животна
средина постојано ја следи состојбата со воздухот на својата територија. Во
моментот на поставеното советничко прашање, во Општина Карпош имаше
најмала загаденост на воздухот од сите скопски општини.
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„КУЛТУРНО ЛЕТО КАРПОШ 2017“
Традиционално, како и секое лето, втората половина на месец август е
резервирана за летно културно освежување. Десетото јубилејно „Културно лето
Карпош 2017” и овојпат ќе понуди разновидна културно - уметничка програма
за карпошани.
Жителите на Општина Карпош, ќе можат да уживаат во концертите на
наши музички ѕвезди, културно-уметнички друштва, ликовни изложби. Секоја
вечер љубителите на различни музички жанрови како џез, поп, етно и народна
музика, како и класика, ќе можат да присуствуваат и да уживаат во звуците и
изведбата на наши пејачи и музички групи.
Карпошовото културно лето е веќе препознатлив и своевиден бренд, кој
секое лето им овозможува на карпошани од сите возрасти и сите населби
на Општината, во пријатна и релаксирана атмосфера, да доживеат една
поинаква културна манифестација, токму во нивното место на живеење.
Културната манифестација не ги заборава ниту најмалите жители на локалната
самоуправа, бидејќи секоја година има и музичка или културно - уметничка
програма токму и за нив.
Почитувачите на добриот хумор, ќе можат да се насмеат и расположат
на „стенд ап” комедии на познати комичари. Повеќе од две седмици,
карпошани ќе уживаат во музичките перформанси, културно - уметничките
изведби, ликовни презентации, како разнообразност во понудата, за да се
задоволи сечиј вкус, на секој кој ќе биде дел и од оваа незаборавна летна
културна манифестација.
Централна локација на која ќе се одвива Карпошовото културно лето ќе биде
платото во TЦ „Лептокарија”.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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ИНСПЕКТОРИТЕ НА ТЕРЕН-ЗАГАДУВАЊЕ-НЕМА
Врз основа на официјалните извештаи за квалитетот на амбиенталниот
воздух во период од 31.07 до 03.08.2017 год. не се евидентирани надминувања
ниту на еден еколошки параметар кои се мерат од автомониторинг станицата
лоцирана во ОУ„Петар Поп Арсов”.
Сакаме да Ве информираме дека согласно професионалните и меѓународно
утврдени стандарди, постои посебна методологија за толкување на податоци
на дневна основа.
Воедно Ве информираме дека во текот на изминатите денови се случија
два пожари на територија на град Скопје (Општина Ѓорче Петров и Општина
Сарај), на локација во Матка и во Орман, кои биле од поголем интензитет и
имало ширење на непријатна мирис од запалената шума, кој се почуствува и
на територија на Општина Карпош.
Во однос на превентивното делување, во повеќе наврати кога Општина
Карпош и стручните служби процениле дека постои можност за деградација
на околината (палење на разни видови отпад, бучава и сл), во повеќе наврати
се реализирани неколку инспекциски надзори во вечерните часови.
На локацијата кај Воена болница е напавена една таква акција во
заедничка координација со МВР и со Центарот за социјални работи, при
што е иселена група на граѓани кои собирале и палеле секундарен отпад.
Направени се и вонредни инспекцииски надзори на потегот Момин поток, по
ул. ,Скупи и Телевизија Канал 5.
Во координација со соседните општини, направена е коордонација
и лоцирано е диво сметлиште кое беше опожарено и имаше влијание на
амбиенталниот воздух поради кое се почувствува непријатна миризба на чад
од запалени гуми, но, сторителите не се пронајдени.
Инспекциските служби на Општината во текот на изминатиов период
извршија увид на лице место, долж течението на реката Вардар, од мостот
Газела, Канал 5 телевизија со хотелот „Александар Палас“, се до болницата
„Систина“ и се утврдени неколку сметлишта. Во координација со ЈП ,,Паркови
и зеленило” тие најскоро ќе бидат исчистени и за тоа јавноста ќе биде
информирана.
Инаку, иако Општината располага само со еден овластен инспектор за
екологија, направени се контроли на 54 перални и механичерски работилници
и над 50 сендвичари и угостителски објекти како потенцијални загадувачи.
Во делот на контрола на бучавата направени се 30 мерење и изречени 28
казни. На секое мерење покрај акредитираната фирма за мерење бучава,
присуствуваше и нашиот овластен инспектор.
Во текот на денешниот ден нашите инспектори интервенираа кај Момин
Поток каде беше запален шут и организирано, заедно со граѓаните тој е
изгаснат. Нашите комунални инспектори постојано се во состојба на „пасивни
дежурства“, односно 24 часа на повик, а на терен се и во попладневните часови
и во сабота и во недела.
Општината е отворена за соработка за координативна средба за сите
грагани и НВО кои што се засегнати за решавање на квалитетот на воздухот,
бидејќи сите ние дишиме ист воздух и сме подеднакво засегнати со тоа.
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НОЌНИ ЕКО ПАТРОЛИ ВО КАРПОШ
Општина Карпош, за време на викендот организираше ноќни „
еко“ патроли, за превенција од можни палења на отпад и загадување на
амбиенталниот воздух на територијата на Општината. Притоа, беа патролирани
најкритичните места во Карпош, каде што искуствено има индиции за намерно
палење или самозапалување на секундарен отпад.
Овластениот инспектор за животна средина и комуналните редари од
локалната самоуправа заедно со полицајци од ПС „Карпош“ го контролираа
потегот од месната заедница „Злокуќани“, населбата Криви Дол, Момин
Поток, новопроектираната улица ( кај автомеханичарските работилници), кај
отпадите се до населеното место Бардовци.
Во тридневните патроли во доцните ноќни часови на критичните места, не
беа забележани никакви палења на отпад и други секундарни метерии, кои
би биле потенцијални загадувачи на воздухот. Општина Карпош и понатаму
постојано ќе ја следи состојбата со воздухот на својата територија.
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