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РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛ. „БРАНИСЛАВ НУШИЌ“
ВО КАРПОШ 1
Општина Карпош продолжува со подобрување на инфраструктурата.
Денеска се асфалтираа стотина метри од улицата „Бранислав Нушиќ“,
во урбаната заедница Карпош 1, на потегот од ул. „Гиго Михајловски“ до
„Иван Аговски“.Фирмата ОСД „Кирил“ денес асфалтираше делница од
315 квадратни метри,а локалната самоуправа, во текот на утрешниот ден, ќе
продолжи со реконструкција на другиот крак на улицата „Бранислав Нушиќ“,
делот од „Иван Аговски“ до улицата „Никола Тесла“.
На лице место увид во градежните работи изврши и градоначалникот на
Општина Карпош Стефан Богоев, заедно со претставници од Одделението за
комунална инфраструктура.
Овие инфраструктурни активности на Општината се дел од буџетските
програми за тековната 2019 година, а имаат за цел да ја зголемат безбедноста
и да ја подобрат состојбата на сервисните улици.
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ЗАПОЧНУВА ПРОЕКТОТ „СКОПЈЕ ЗЕЛЕН ГРАД“
Денеска се одржа првиот состанок - работилница „Акциски План Скопје
Зелен Град“. Со него, главниот град се приклучува кон проектот на Европската
банка за обнова и развој (ЕБОР), „Зелени градови“, во кој фокусот е ставен на
низа предизвици за заштита на животната средина и создавање на одржлив
развој на градовите.
На денешниот прв состанок присуствуваше и градоначалникот на
Општина Карпош Стефан Богоев, а во работниот дел се приклучија и
претставници од Секторот за животна средина и енергетска ефикасност при
Општината.
Свое обраќање имаше и градоначалникот на Град Скопје Петре Шилегов,
кој се осврна на клучните аспекти од проектот „Зелени градови“.
- Овој проект подразбира создавање на стратегија за ефикасно
справување со загадениот воздух, отпадните води, адаптација на климатските
промени, но и сериозно подобрување на јавниот транспорт со автобуси на
природен гас. Сето ова треба да придонесе да го намалиме загадувањето на
локално ниво, рече Шилегов.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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ВЛАДО ТАСЕВСКИ - РАКОМЕТНИ ШАМПИОНИ
Ракометарите од ООУ „ Владо Тасевски“, се годинешни шампиони во
ракометната спортска лига. Во еден неизвесен и до крај возбудлив натпревар
со ракометарите од „ Петар Поп Арсов“, во С.Ц „ Борис Трајковски“ ,
основците од „ Владо Тасевски“ ги победија своите ривали , со резултат 13:12
и се искачија на ракометниот трон. Третото место го освоија основците од
„ Војдан Чернодрински“. Претседателот на Советот на Општина Карпош
Андреј Манолев кој присуствуваше на финалниот натпревар им честиташе
на победниците, воедно и на сите учесници во овогодинешната ракометна
лига, потенцирајќи дека Општина Карпош има најдобри и најорганизирани
училишни спортски лиги.
-Ве охрабрувам, да се занимавате со спорт и понатаму во иднина,
бидејќи преку спортот ќе ја изградите вашата личност, односно тој позитивно ќе
влијае врз вашиот живот. Некои од вас понатаму ќе станат и професионални
спортисти, но верувајте спортот е благороден и за сите кои го практикуваат и
има битно влијание и врз професионалниот развој на еден човек. Горд сум на
вас, и убеден сум дека нашата локална самоуправа ќе дава спортски таленти,
не само во ракометот, туку и во фудбалот, кошарката , како и во одбојката.
Филип Сотировски од „ Лазо Трповски“, е прогласен за најдобар голман,
додека Бојан Божиновски од „ Аврам Писевски “ е најдобриот стрелец.
Најталентиран играч на ова првенство е Кристијан Ѓоргиев од „ Владо Тасевски“,
а најдобар играч на првенството е Дарин Омерагиќ од „ Вера Циривири –
Трена“.

www.karpos.gov.mk
gradonacalnik@karpos.gov.mk

4

25 - 31 март 2019 Билтен бр. 314
БОГОЕВ НА ИНФО СЕСИЈА СО ПЕНЗИОНЕРИТЕ
ЗА МОЈ КАРПОШ – МОЈА КАРТИЧКА
Општина Карпош започна со серија на информативни сесии за проектот
„Мој Карпош – Моја Картичка“. Оваа картичка веќе е активна и граѓаните – жители
на Карпош добиваат голем број на попусти и бенефиции во угостителски
објекти (кафулиња, ресторани), аптеки, здравствени ординации, културни и
спортски установи, авто – мото сервиси и сл.
Денеска, градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев имаше
средба со повозрасните сограѓани во Пензионерскиот клуб во Тафталиџе 1.
Тој ги информираше пензионерите за начинот на кој можат да се стекнат со
оваа картичка, како и за големиот број на придобивки од неа.
-Навистина ми е задоволство што започнавме со проектот кој
претставуваше едно од клучните ветувања во мојата изборна програма. Со
картичката, на директен начин ќе заштедите, ќе пазарите по пониски цени во
голем број на локални продавници, ординации, бизниси. Јас сум најмлад
градоначалник во нашата држава, во Општината со најголем број на возрасни
сограѓани по глава на жител. Должност е да имаме проекти и да креираме
политики со кои ќе покажаме дека сте ни важни, рече Богоев, кој на денешната
инфо сесија беше заедно со советниците Билјана Костова и Зејнел Куч.
Пред присутните се разговараше и за проектот за хумани патроли, при
што Општината ќе обезбеди здравствена нега и посети кај повеќе пензионери
кои се изнемоштени или се под социјален ризик.
Во интерактивниот дел, пензионерите се интересираа и за други актуелни
работи и проекти. Прашуваа за големиот парк долж Кејот на Вардар (од
вештачката карпа до бунарите на р.Лепенец), за почетокот на неговата изведба,
но и за други прашања поврзани со јавната хигиена и заштита на зеленило.
-Новиот парк со изведба ќе започне наскоро, чекаме финално да се
склучи Договорот со Светска банка. Што се однесува до другите аспекти од
екологијата, оваа година доделивме 162 субвенции за велосипеди, а следната
недела ќе ја започнеме акцијата за засадување на нови 300 садници. Секој
носи одговорност за здрава и чиста животна средина, заврши Богоев.
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ОБНОВЕНО Е ДЕТСКОТО ИГРАЛИШТЕ ВО ЖДАНЕЦ
Општина Карпош изврши целосна санација на детското игралиште во
Жданец.
Беа обновени детските реквизити, лулашките и тобоганот, а обновена е и
урбаната опрема за релаксација на повозрасните сограѓани.
Во претстојниот период, локалната самоуправа ќе продолжи со санација
на постоечките игралишта, но и со изведба на нови зони за рекреација на
најмладите.
Апелираме до сите граѓани да имаат правилен третман кон детските реквизити
и урбаната опрема и нивна заштита од оштетување.
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