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ХУМАНИТЕ КАРПОШАНИ ДАРУВАА КРВ
Традиционално, по повод Деновите на Општина Карпош, во организација
на локалната самоуправа, Заводот за трансфузиологија и „Црвениот крст“,
денеска се организираше крводарителна акција во Општината. На две
локации, во спортската сала на ООУ „Лазо Трповски“ и на мостот „Влајко“, во
Влае, граѓаните од 09-17.30 ќе можат да даруваат крв.
Градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев, истакна дека
карпошани се хумани луѓе, кои секогаш даруваат крв за да спасат човечки
живот.
- До сега околу стотина граѓани дариле крв, но, со оглед дека граѓаните се на
работа, очекувам попладне после завршувањето на своите работни обврски,
помасовно да се влучат во оваа благородна акција. Традиционално Општина
Карпош организира крводарителска акција, и во иднина секако ќе продолжи,
запазувајќи ја хуманата компонетна, потенцираше Богоев.
Во денешната акција, се вклучи и Панче Димковски, кој по јубилеен, стотти
пат, даруваше крв. Како што истакна Димковски, преку 40 години, дарува крв,
со цел да спаси нечиј живот.
- Ги повикувам сите граѓани, се разбира оние кои можат да дарат крв, да се
вклучат во акцијата, и со тоа да помогнат на некој близок, или на некој кој му е
најпотребно, појасни Димковски.
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КАРПОШ СО ПОДДРШКА ЗА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ
ОД БАРДОВЦИ
Општина Карпош и оваа година им излезе во пресрет на бардовчани
кои се познати како традиционални производители на зелка, со цел, подобар
пласман на нивните земјоделски артикли.
Имено, на почетокот на месец ноември, кога започнува сезоната на
зелката, Општината постави околу 40 тезги на сезонскиот пазар кој се наоѓа
во близина на локалитетот Скупи. На овој начин, локалната самоуправа им
помогна на своите сограѓани, кои традиционално ја продаваат својата
прочуена бардовска зелка, тоа да го направат поорганизирано и похигиенски.
Во таа насока, општината им ги отстапи своите тезги на продавачите, на
времено користење и без никаков надоместок.
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БОГОЕВ ИМ ЈА ЧЕСТИТАШЕ
„БРОНЗАТА“ НА „DANCERSUNITED MK“
Големиот успех на меѓународна сцена кој го постигна танцовото
студио „Dancers United Mk“ од Карпош, вчера вечер се прослави во нивното
студио во населбата Карпош 3 ( ТЦ „Лептокарија“). Во присуство на роднини,
пријатели, гости, меѓу кои Министерот на култура Роберт Алаѓозовски, заменик
Министерот на култура Владимир Лазовски, Министерката за труд и социјална
политика Мила Царовска како и на градоначалникот на Општина Карпош,
Стефан Богоев, нашите танчери се радуваа на високото трето место, односно
на бронзениот медал.
Првиот човек на локалната самоуправа им го честиташе извонредниот
подвиг, и им посака уште поголеми успеси во иднина. На Светското првенство
во модерни танци кој се одржа во Копенхаген, Данска од 17-21 октомври,
лицата со Даунов Синдром од танцовото студио „Dancers United Mk“ го
освоија третото место во категорија параденс-интегративна група. Танчерите
со Даунов Синдром тренираат активно 4 години во студиото и се предводени
од нивниот ментор Сара Кочан.
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ИНСПЕКТОРИТЕ НА КАРПОШ
ВО „БИТКА“ СО ЗАГАДУВАЧИТЕ
Вчеравечер, инспекцијата на Општина Карпош и комуналните
инспектори, за време на вонредната контрола во доцните попладневни и
ноќни часови во Злокуќани констатираа палење на секундарен отпад, што е
еден од најчестите загадувачи на воздухот.
Имено, некаде околу 20.30 часот, при контрола на потегот, од крајот
на булевар Илинден до СЦ „Борис Трајковски“, општинските инспектори
забележале оган од спротивната страна на реката Вардар.
Поточно, на фудбалското игралиште во Злокуќани, нашите комунални
инспектори придружувани од лица од МВР, констатирале палење на повеќе
огнови во кои се гореле поголеми количини електрични кабли, со цел да се
издвои бакарот од пластиката, кој пак потоа го препродаваат по отпадите.
Бидејќи станува збор за честа пракса на жителите од оваа месна
заедница во Карпош, поттикнувачите на загадувањето биле легитимирани од
страна на службените лица од МВР, за што ќе има соодветни санкции.
Општина Карпош за ова по службен пат ќе го извести Државниот
инспекторат и Министерството за екологија со цел да се преземат сеопфатни
и посериозни мерки против едени од најчестите загадувачи на воздух во
Карпош.
Инаку попладневните и ноќните контроли на инспекцијата на Општина
Карпош продолжуваат со засилено темпо и во наредниот период, со цел
превентивно да се спречат ваквите еколошки инциденти.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9

5

6 - 12 Ноември 2017 Билтен бр. 280
ПРОМОЦИЈА НА ЛИНГВИСТИЧКО „БОГАТСТВО“
ВО УЧИЛИШТЕТО БРАТСТВО
Во просториите на ООУ „Братство“, во присуство на градоначалникот
на Општина Карпош Стефан Богоев, високиот комесар за национални
малцинства на ОБСЕ Ламберто Заниер, проект- менаџерот на НАНСЕН
дијалогот за интеркултурна соработка Ветон Зеколи, како и на авторите
Веселинка Лабровска и Бертон Сулејмани беше промовиран и презентиран
македонско- албанскиот и албанско- македонскиот речник. Првиот човек
на Општината нагласи дека му претставува голема чест и задоволство што
токму на територијата на Општина Карпош се промовира ваков речник од
исклучитечно значење за унапредување на комуникацијата во основното
образование меѓу учениците од различна етничка припадност.
- Ова претставува лингвистичко богатство, односно алатка и за професорите и
за учениците конкретно во ова наше мултиетничко училиште. Општина Карпош
е мултинационална и мултиверска Општина, и секогаш важела за локална
самоуправа со мирен, коегзистентен соживот, појасни Богоев.
Високиот комесар за национални малцинства на ОБСЕ Ламберто
Заниер, ја потенцираше важноста од зближување на заедниците, во
мултиетничките општества, додека проек-менаџерот на НАНСЕН дијалогот се
заблагодари на претставниците од германската амбасада што овозможиле
да се реализира овој значаен проект. Граматичарите – автори на овој речник,
Веселинка Лабровска и Бертон Сулејмани изразија задоволство што се
создаде едно вакво лингвистичко дело, со кое ќе се гордеат многу генерации
на основци.
По завршувањето на презентацијата на речникот, високиот комесар
Заниер и градоначалникот Богоев им поделија примероци од македонскоалбанскиот речник на основците кои беа присутни на промоцијата.
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ЈА СПАСИВМЕ АЈА
По трет пат службите на Општина Карпош излегоа во пресрет на молба
на граѓаните, и повторно во хумана мисија на спасување маче. Домашното
милениче Аја, исплашено од уличните кучиња, се искачило на врвот од
највисокото дрво на улица Струма, во Карпош 3. Се разбира, се случи паника
и кај нејзините сопственици г-ѓа Мермина и Хазем, но и кај малото маче. Во
немоќ, тие се обратија до Општина Карпош за помош. Општината разбирливо
им излезе во пресрет на своите сограѓани и уплашената Аја е повторно во
рацете на своите сопственици.
#животзааја
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