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КАРПОШ ПОТПИША МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО
„ЛАЈОНС КЛУБ“
Во знак на унапредување на животната средина, хуманизација на
просторот, како и општествена и социјална инклузија, Општина Карпош
денеска склучи Меморандум за соработка со „Лајонс клуб – Дистрикт 132
Македонија“.
Со овој Меморандум се предвидуваат многубројни активности, проекти и
заеднички настани, чија примарна цел е подобрување на условите за живот во
Карпош и градење на модерна и функционална локална заедница.
Градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев го изрази своето
задоволство од поддршката која „Лајонс клубот“ ја дава на граѓаните на оваа
локална самоуправа.

Убеден сум дека ќе имаме успешна соработка во повеќе сегменти,
особено во делот на унапредување на зеленилото во Карпош и заштита на
животната средина, како област која е од особено значење за сите страни,
потенцираше Богоев.
Добрата соработка меѓу Општина Карпош и „Лајонс клуб – Дистрикт 132
Македонија“ беше најавена уште на крајот на минатата година. Имено, грижата
за здравјето на најмладите карпошани се манифестира со спроведувањето
на бесплатните очни прегледи за учениците од сите 10 основни училишта во
Карпош, (до трето одделение).
Претставникот на „Лајонс клубот“ посочи дека во оваа невладина организација,
која е една од најголемите на светско ниво, постои вистински елан и желба
за уште поголем придонес во различни сфери од општественото живеење.
Општествената одговорност што ја покажуваа оваа организација треба да
претставува пример и патоказ за работа и на другите субјекти кои сакаат да
работат на своето влијание и углед во средината.
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ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ДЕЦАТА
На барање на основното училиште „Вера Циривири Трена” е направен увид
од нашите екипи на тротоарот пред училиштето, каде е констатирано дека
имало паркирани возила. За да го реши овој проблем, Општина Карпош
постави столпчиња долж тротоарите со што децата отсега ќе можат непречено
и безбедно да се движат по патеката до своето училиште.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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ИЛИЈА БЛАЖЕВСКИ ОД НЕРЕЗИ ПРВ ГО ФАТИ КРСТОТ
Во духот на православната христијанска традиција, денес во водите на реката
Вардар, традиционално по деветти пат, верниците од Општина Карпош, како
и од соседната Ѓорче Петров, се фрлаа по крстот. Најмногу среќа, но и
најголема умешност покажа верникот Илија Блажевски од населбата Нерези.
Како што истакна Блажевски, по дессетти пат се фрла по крстот и токму на
јубилејниот десетти пат,имал среќа да го фати. Претседателот на Советот на
Општина Карпош Андреј Манолев од името на градоначалникот на Општина
Карпош Стефан Богоев, од името на советниците во Советот на локалната
самоуправа и сите вработени им го честиташе големиот христијански
празник “ Богојавление- Водици”. Претседателот Манолев нагласи дека во
духот на традицијата на нашите предци, деветта година по ред на “ Железниот
мост” на реката Вардар кој ги поврзува населбите Долно Нерези и Хром се
празнува овој христијански празник. Убавото сончево и пријатно време, беше
дополнителен повод, голем број граѓани, верници од двете соседни скопски
општини да присуствуваат на оваа традиционална и свечена христијанска
манифестација.
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