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РЕКОНСТРУКЦИЈА
НА ЕНЕРГЕТСКИТЕ
РАЗВОДНИ ОРМАРИ
,,
ВО ООУ ,,ВЛАДО ТАСЕВСКИ
Во   ООУ „Владо Тасевски“ во населбата
Козле   се изврши реконструкција на дел од
енергетскиот развој и комплетна реконструкција
на постојните разводни табли, нивна замена
или комплетно   внатрешно преуредување на
собирниците-заштитните осигурувачи и врски. На
секоја училишна табла се поставени еднополни
шеми со ознака за секој автоматски осигурувач
и потрошувачите што тој ги напојува. Исто така,
се поставени и „фид“ склопки на инсталацијата,
што се однесува на штекерите во сите училници,
работни и помошни простории.
При реконструкцијата се направени и
мерања и поправки на заштитното заземјување
на просторијата. На ормарите на учениците им
се поставени нови универзални брави со клуч
за заштита. Со овие мерки, дополнително се
зголемува безбедноста на учениците од многу
аспекти и се намалува ризикот од пожар на
електричната инсталација.
Безбедноста на нисконапонските инсталации
во основите училишта и детските градинки  
кои се наоѓаат на територијата на Општина
Карпош   е еден од приоритетите на локалната
самоуправа. Грижата за   безбедноста на овие
инсталации се спроведува   секоја година, како
дел од програмата на Одделението за енергетска

НОВИ КОРПИ ЗА ОТПУШОЦИ
,,
ВО ,,ЛЕПТОКАРИЈА И КАЈ
ДРАМСКИ ТЕАТАР
Општина Карпош ангажираше овластена фирма, која денеска постави нови
стилизирани корпи за отпушоци во околината на ТЦ „Лептокарија“, во Карпош 3 и
пред платото на Драмски театар, во Карпош 2. Овие корпи се наменети единствено
за отпушоците од цигари и апелираме до граѓаните да се користат исклучително
за оваа намена.
Локалната самоуправа во изминатиот период промени и дел од корпите за
џебен отпад во повеќе населби, со цел да се подигне квалитетот на урбаната
опрема и начинот на кој се одлага отпадот.
Во тек е и информативната кампања на Општина Карпош за правилно
одлагање на комуналниот, џебниот, кабастиот, електричниот/електронскиот
отпад. Со тоа што, сите потребни информации за собирни пунктови, контакт
броеви и услуги кои ги нудат надлежните институции се достапни на едно место
на веб страната (https://bit.ly/35ytD1B ).
Карпош продолжува со интензивните активности за заштита на животната
средина, затворањето на диви депонии, како и инспекциските контроли за
спречување на загадувањето.
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УЧЕНИЦИТЕ - ДЕТЕКТИВИ НА ПАТОТ
Критичните точки на патот од училиштето до домот, беа мапирани од ученици од десетте основни училишта во Карпош, во рамки на проектот „Детективи на патот“
– Зелени стапалчиња. Денеска, учениците – учесници во проектот имаа средба со градоначалникот Стефан Богоев и пред него ги презентираа главните препреки,
критични безбедносни точки во сообраќајот на патот од нивниот дом до училиштето.
Најпрво, учениците и наставниот кадар изразија благодарност што врз основа на ланскиот извештај од проектот, е унапредена безбедноста пред сите основни
училишта и Општината постапила по нивните насоки.
Поставени се „лежечки полицајци“ пред училиштата: „Јан Амос Коменски“, „Димо Хаџи Димов“, „Вера Циривири Трена“ и „Братство“, а во тек е и поставување на
вакви платформи и пред „Војдан Чернодрински“ и „Христијан Тодоровски Карпош“.
Исто така, минатата година учениците предложија „Прашка“ да биде еднонасочна и овој предлог веќе е реализиран, откако општинските служби, Градот Скопје и
СВР Скопје утврдија дека е возможно такво сообраќајно решение.
Од оваа учебна година, пред сите училишта има и задолжени лица за регулација на сообраќајот, со цел да се овозможи полесен пристап на младите до образовната
установа.
Учениците денеска споделија нови препораки и сугестии за надминување на проблемите. Зборуваа за обележување на пешачките премини, ослободување на
тротоарите од возила, поголемо користење на велосипеди и електрични тротинети, засадување на ново зеленило, уредување на училишните дворови, нови детски
игралишта и слично.
Градоначалникот Богоев им се заблагодари на учениците за споделеното и посочи дека тие навистина и помагаат на Општината, имајќи предвид дека сме во
период кога се креира Буџетот за 2020 година и граѓанското учество е важна за да создадеме буџет по потребите на сите граѓани во заедницата.
Извештајот од овој проект ќе биде презентиран и на Самитот за заштита на климатски промени на Обединети нации, којшто оваа година, од 2 до 13 декември, ќе се
одржи во Мадрид, Шпанија. Општина Карпош е единствената локална самоуправа од Македонија, која ќе биде застапена со презентација на проект на овој самит.
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ИЗВЕДБА НА ФЕКАЛНА
КАНАЛИЗАЦИЈА ВО ЗЛОКУЌАНИ
Во тек е поставување на улична фекална канализација, по дел од улицата
„Скупи“ во Злокуќани, на потегот од патот за населеното место Бардовци до
крстосницата – семафорите кај „Скупи“ 3.
По тој повод денеска, во теренски увид на активностите беше и
градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев, заедно градоначалникот
на Град Скопје, Петре Шилегов, и генералениот директор на ЈП „Водовод и
канализација“ Душко Весковски. При теренската посета, тие се сретнаа со
повеќе граѓани кои ја акцентираа и потребата од зголемување на безбедноста
на улицата „Скупи“ и изградба на тротоари на целиот потег.
Во овој реон, со години постоеше потреба од улична фекална канализација
за одведување на фекалните отпадни води, од страна на објектите во населбата  
Злокуќани, која се наоѓа на северниот дел над ул.„Скупи“.
Инвеститор и изведувач на проектот е ЈП „Водовод и канализација“ – Скопје,
во соработка со Градот Скопје и Општина Карпош. Станува збор за инвестиција
од околу 4 милиони денари, која ќе овозможи заменување на септичките јами кои
не ги задоволуваат здравствените и еколошките стандарди.
Општина Карпош продолжува да ги развива и периферните делови на
Карпош, кои со години делуваа отсечени од урбаното јадро. Во Злокуќани,
покрај изведбата на нова канализациона мрежа од страна на ЈП „Водовод
и канализација“, изминатиот период се исчисти и децениската депонија кај
фудбалското игралиште.
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ОПШТИНА КАРПОШ ЗАСАДИ
НОВИ ЛИСТОПАДНИ ДРВЈА ВО ТАФТАЛИЏЕ

Во рамки на есенската акција, Општина Карпош засади нови, 22
висококвалитетни листопадни дрвја, во населбата Тафталиџе, долж улицата
„Московска“, пред станбените згради. Локалната самоуправа ја презема оваа
иницијатива со цел, рамномерно да го зголеми зеленилото, во сите урбани
заедници.
Во изминатиот период се подигна и ново зеленило околу ТЦ „Лептокарија“, при
што беа засадени 400 украсни растенија, а со акцијата беа опфатени и Нерези,
Криви Дол и Влае 2.
Локалната самоуправа продолжува со секојдневните активности за
надоместување на изгубеното зеленило и заштита на животната средина.
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ВО ТЕК Е НОВО
СООБРАЌАЈНО РЕШЕНИЕ
ЗА ПОБЕЗБЕДЕН ,,МЛЕЧЕН,,
На потегот околу основното училиште „Војдан Чернодрински“, во урбаната
заедница Владо Тасевски се поставува нова вертикална сигнализација, сообраќајни
знаци, со цел да се зголеми безбедноста на учениците и учесниците во сообраќајот.
Со воведување на  ЗОНА 30, се ограничува брзината на движење со моторни
возила.
Наскоро, пред ООУ „Војдан Чернодрински“ ќе биде поставен   т.н „лежечки
полицаец“.
Локалната самоуправа работи и на комплетирање на новото сообраќајно
решение на овој потег, со тоа што одреден дел од улиците ќе бидат еднонасочни.  
Примарна цел е зголемување на безбедноста и намалување на сообраќајниот
метеж.
Нови сообраќајни режими веќе функционираат во Карпош 4 и долж улицата
„Прашка“, во Тафталиџе 1. Општина Карпош, во изминатиот период засилено
работи на зголемување на сообраќајната безбедност во населбите.
Беа поставени и нови „лежечки полицајци“ пред училиштата: „Јан Амос
Коменски“, „Братство“ и „Димо Хаџи Димов“, а најмладите ги мапираа и критичните
точки на патот од нивното училиште до домот. Општинските служби се обврзаа да
работат на хуманизација на јавниот простор и негово прилагодување на потребите
на сите учесници во сообраќајот.
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КАРПОШ ДОБИ НОВИ
ЗИМЗЕЛЕНИ САДНИЦИ

Поттикнати од активностите на Општина Карпош, која континуирано
го надоместува изгубеното зеленило на своја територија, Меѓународната
асоцијација „Lions District 132 Македонија“, денеска засади 15 зимзелени дрвја, на
ул. „Новопроектирана“, во близина на болницата „Жан Митрев“.
Со оваа иницијатива дополнително се облагороди и раззелени просторот, кој
практично претставува граница меѓу населбите Карпош 2 и Карпош 3.
Утринава, во неформален разговор со градоначалникот Стефан Богоев,
членовите на „Lions“ разменија мислења и за другите активности кои Општината ги
презема по повод заштита на животната средина. Во изминатиот период, локалната
самоуправа засади ново зеленило и дрвја околу ТЦ „Лептокарија“ (Карпош 3),
Тафталиџе 2, Нерези, Влае 2 и Криви Дол.
Исто така, во тек е набавка на две цистерни за миење на улици, со што
значително ќе се подигне нивото на хигиена во населбите. Општината спроведува
и информативна кампања за правилно одлагање на џебниот, комуналниот,
кабастиот, електричниот и електронскиот отпад. (За подетални информации,
посетете го следниов линк:  https://bit.ly/2svpcGD ).
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ВО КАРПОШ СЕ ПРИМЕНУВА НОВ МЕТОД НА УЧЕЊЕ ПРЕКУ ИГРА
Во градинките „Орце Николов“ (Карпош 3) и „Мајски цвет“ (Тафталиџе 2) започна да
пилотира Модуларната програма за учење на пресметковно размислување преку игра кај
деца од предучилишна возраст. Односно, најмладите од три до шест години, преку игра
и користење на посебни дидактички материјали ќе ги учат природните појави, годишните
времиња, како и други области кои се во рамки на наставната програма за предучилишно
образование.
За овој нов метод на учење преку игра, зелено светло дадоа и родителите, кои беа
претходно информирани за придобивките од оваа програма, со која се овозможува
развој на когнитивните и дигитални вештини кај децата.
Во оваа пригода, градоначалникот Стефан Богоев изрази задоволство што токму
Карпош е првата локална самоуправа во која се воведува оваа програма, благодарејќи
на позитивниот пристап и соработката на Едукативниот центар „Скампер“ :
Преку оваа програма за модуларно учење децата ќе ја развиваат моториката
и логиката, ќе дефинираат проблеми и преку комуникација ќе доаѓаат до решение.
Живееме во ера на дигитализација, но малку заборавивме на директната комуникација.
Затоа, нашата цел е спроведување на овој метод на учење и во сите други градинки
во Карпош. Тука учениците ги стекнуваат првите навики и затоа нашата одговорност е
огромна, рече Богоев.

Претставничката од „Скампер“, Тамара Димитрова истакна дека ќе се едуцира и
воспитниот кадар, за правилна  работа со децата.
Оваа програма за модуларно учење придонесува да се развие самодовербата,
толеранцијата и љубопитноста кај најмладите, но и се креира стимулативна средина и
натпреварувачки дух.
Општина Карпош продолжува да вложува во сеопфатно и инклузивно предучилишно
образование. Покрај инфраструктурните зафати, значајно внимание се дава и на
исхраната и воведувањето на здрави намирници, како и  воведување на нови методи на
учење.                                
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