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ОД НАФТА НА ТЕРМАЛНИ ПУМПИ - ЕКО ГРЕЕЊЕ ЗА ГРАДИНКАТА ,,ПРОЛЕТ ,, ВО ВЛАЕ
Градинката
„Пролет“
во
Влае
започнува да користи нов, еколошки систем
на греење и ладење, преку користење
термални пумпи кои работат на системот
„воздух – вода“.
Со промената на системот на греење
и напуштањето на нафтата, драстично
ќе се намали нивото на ПМ10 честички во
воздухот и емисијата на штетни гасови.
Промената обезбедува замена на 14 тони
нафта на годишно ниво со обновлив извор
на енергија што ќе значи 11 килограми
помалку присуство на ПМ10 честички и
намалена емисија на СО2 во воздухот.
Градоначалникот
на
Општина
Карпош, Стефан Богоев ги истакна и
другите придобивки од новиот режим на
затоплување:
Заштедите на објектот ќе се движат
од 55 – 65 отсто во однос на досегашниот
систем на греење со нафта. Исто така,
предвидено е автоматско управување и
контрола на системот, кој ќе користи евтина
ноќна тарифа, а во летниот период истиот
ќе се користи и за ладење, со што ќе се
заштеди струја од системот на инвертори
што сега се користат во просториите на
градинката, рече Богоев.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

-Елиминирањето на изворите
на загадување и промената на
системите за загревање на јавните
установи и институции е еден од
клучните предуслови за почист воздух
и системско решавање на проблемот
со аерозагадување. Ова го истакна
заменик министерот за животна
средина и просторно планирање,
Јани Макрадули. Тој посочи дека
со денешната промена на начинот
на греење на градинката „Пролет“,
всушност, се спречува загадување
како од 30 куќи, домаќинства, кои се
греат на нееколошки начин.
Општина Карпош со поддршка
од ресорното министерство го
отстрани и последниот потенцијален
загадувач во урбаното јадро, имајќи
предвид дека сите други градинки се
приклучени на централниот систем
на греење.
Оваа
инвестиција
е
во
вредност од 55.000 евра, а локалната
самоуправа аплицираше и доби грант,
доделен од Владата за активности во
рамки на Планот за чист воздух.
Во изминатиот период, во рамки
на Планот се променија и прозорците
и вратите на градинката „Мајски
цвет“, во УЗ Владо Тасевски (Млечен),
со цел да се подобри енергетската
ефикасност на објектот и да се
заштедат средства за електрична
енергија.

gradonacalnik@karpos.gov.mk
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MICROSOFT СЕРТИФИЦИРАН НАСТАВЕН
КАДАР ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО КАРПОШ
Општина Карпош е првата општина во регионот која го комплетираше
процесот Microsoft Learning Pathway (тренинг, вежбање и сертификација) и
го подигна нивото на дигитална писменост во сите десет основни училишта,
после спроведените обуки и испити од Certi Adria – Семос едукација.
Наставници од Карпош се стекнаа со сертификати кои се
стандардизирани на глобално ниво и го потврдува нивното знаења за Microsoft програмите.
Надградбата на наставниците за Word, Excel, Power Point ќе придонесе
за поголема конкурентност на училиштата при подготовка на проектни
апликации за добивање на грантови и средства од донаторската заедница, а
ќе се постигне и организирање на подинамична настава.
На денешното доделување на сертификатите, раководителката на
Одделението за образование при Општина Карпош, Емилија Арсовска истакна
дека ерата на дигитализација значи дека граѓаните можат да остваруваат
права и да добиваат услуги и по електронски пат, а важни се дигиталните
вештини со кои располага администрацијата, наставниот кадар, управите
на училиштата, градинките и сите други чинители во рамки на локалната
заедница.
Преку веќе стекнатите знаења, наставниците ќе можат да пренесат
дел од истите и на учениците. Тоа што сакам да го истакнам, е дека Карпош
ја ограничи употребата на мобилни телефони во наставата, но, тоа не значи
дека кажавме стоп на информатичката технологија и развојот на дигиталните
вештини.
Напротив, во повеќе наврати посочивме дека технологијата треба да се
користи за добро и паметно. Искрено се надевам дека на овој начин ќе се
подигне и квалитетот на настава. На учениците ќе им се понудат поквалитетни

и подинамични часови, како и визуелизација на наставната материја, рече
Арсовска.
На настанот се обрати и оперативниот директор на Certi Adria, Марко
Серафимовски, кој зборуваше за глобалната важност на дигиталната
писменост и сертификацијата. Серафимовски го истакна задоволството
од фактот што Карпош ја препозна идејата за зголемување на дигиталната
писменост на локално ниво и Општината претставува пример за нудење на
квалитетно и напредно основно образование.
Исто така, свое лично искуство сподели и наставничката по хемија од
ООУ „Јан Амос Коменски“, Александра Блажевска. Таа ја заврши обуката и
успешно го положи тестот – Microsoft Office Specialist (Word 2019), со освоени
970 поени од можни 1000 и беше посочена како позитивен пример.
Блажевска ги охрабри и ги повика и другите наставници да се приклучат
кон обуката на Certi Adria, затоа што како што рече: секогаш кога мислиш
дека знаеш доволно, се отвораат нови правци и учиш нови работи.

Општина Карпош
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РЕКОНСТРУКЦИЈА НА РАБНИЦИТЕ НА
,,
УЛ. ,,ИВАН АГОВСКИ ВО КАРПОШ 1

АСФАЛТИРАЊЕ НА ТРОТОАР
НА УЛ. ,,ТРИФУН БУЗЕВ ,, ВО КАРПОШ 4

Општина Карпош ги обновува пешачките делови долж улицата „Иван
Аговски“, во урбаната заедница Карпош 1, а се прави и реконструкција на
рабниците.
Во Буџетот за 2020 година Општината предвидува 10 милиони денари за
реконструкција на улици, рамномерно по сите населби.
Локалната самоуправа продолжува со секојдневните активности за
зголемување на безбедноста на движење на сите учесници во сообраќајот.

Општина Карпош започна со асфалтирање на тротоарот долж улицата
„Трифун Бузев“ во Карпош 4. Целта на оваа инфраструктурна активност е да
се зголеми безбедноста при движење на пешаците, особено на најмладите
кои учат во основното училиште „Петар Поп Арсов“.
Оваа улица, неодамна, локалната самоуправа
целосно ја
реконструираше.
Исто така, со цел да се зголеми безбедноста во сообраќајот во овој дел
на Карпош, Општината е во процес на поставување на „лежечки полицајци“,
непосредно до училиштето, на улиците „Волгоградска“ и „Разловечко
востание“.
Општина Карпош
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КАРПОШ АПЛИЦИРА ЗА ЕКО - ГРЕЕЊЕ И НА ООУ ,,АВРАМ ПИСЕВСКИ
- Општина Карпош со ООУ „Аврам Писевски“, во Бардовци ќе аплицира за добивање на средства на Јавниот повик за реализација на Програмата за намалување на
аерозагадувањето за 2020 година, објавен од Владата, рече Стефан Богоев, градоначалник на Општина Карпош на денешната тркалезна маса: „Состојби, предизвици и
перспективи за решавање на проблемите со аерозагадувањето во Скопскиот плански регион“, во организација на Центарот за промоција на одржливи земјоделски практики
и рурален развој (CeProSARD). Со промената на начинот на греење на градинката „Пролет“ во Влае, изјави Богоев, спречивме 11 килограми ПМ10 честички на годишно ниво да
завршуваат во нечии бели дробови. Сега сме фокусирани на замена на системот на греење на основното училиште „Аврам Писевски“, во Бардовци, кое е последна јавна
општинска установа која се грее на фосилно гориво – нафта.
На денешната дебата, градоначалникот Богоев се осврна и на други значајни мерки и политики кои локалната самоуправа ги презема за намалување на аерозагадувањето.
„Во 2020 година продолжуваме со чистење на децениските депонии долж Вардар. Станува збор за потегот од Вештачката карпа, каде што моментално се работи на
Спортско – адреналинскиот парк, па се до бунарите на реката Лепенец. За овој потег одвоени се три милиони денари за чистење на теренот и подготвителни активности за
негово раззеленување. Следната недела ни пристигнуваат и две цистерни за миење на улици, а наскоро ќе ги објавиме и јавните повици за субвенционирање на велосипеди
и електрични тротинети“, рече градоначалникот.
Во своето завршно обраќање тој истакна дека аерозагадувањето е проблем број еден во оваа држава, па оттаму ова не треба да биде тема која разединува, туку напротив,
мобилизира и ги обединува сите: институции, граѓани, граѓански организации, приватен сектор.
„Минималната плата може да се покачи со акт, со законско решение, но аерозагадувањето е проблем каде што мора да манифестираме волја, работа, стратегија и
координирани активности на сите чинители во заедницата“, заврши градоначалникот на Карпош.
На тркалезната маса се обрати и Ана Петровска, од Министерството за животна средина и просторно планирање која ја истакна потребата од континуирано зголемувањето
на износот на средства за намалување на аерозагадувањето и инвестиции во обновливи извори на енергија.
Директорот на Агенцијата за енергитика, Нехри Ермула посочи дека е важно општините да имаат стратегија за зголемување на енергетската ефикасност на установите
под нивна надлежност, како и плански да се пристапува кон менување на нееколошките системи за греење.
Во рамки на другите сесии, имаа обраќања и претставници од граѓанскиот сектор, како и службеници од секторите за животна средина при повеќе локални самоуправи.

Општина Карпош
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КАКО КОНСТРУКТИВНО
ДА СЕ СПРАВИМЕ СО СТРЕСОТ?

МЛАДИОТ КОСТАДИНОСКИ ГО ФАТИ
КРСТОТ НА ЖЕЛЕЗНИОТ МОСТ ВО ХРОМ

ПРЕДАВАЊЕ НА ПРОФЕСОРОТ ЧЕПРЕГАНОВ

Денеска се одбележа верскиот празник Богојавление – Водици, на
железниот мост во населбата Хром, на границата меѓу Општина Карпош и
Ѓорче Петров.
На манифестацијата присуствуваа голем број на граѓани од двете општини,
а крстот го фати Бојан Костадиноски, кој е на возраст од 22 години.
На железниот мост присуствуваше и градоначалникот на Општина
Карпош, Стефан Богоев, кој заедно со советниците им го честитаа на граѓаните
денешниот празник, им посакаа добро здравје, среќа и благостојба.
Општина Карпош традиционално го поддржува одбележувањето на
Водици со посебна единица – тим за спасување во водите на Вардар, со цел
поголема безбедност на учесниците при фаќањето на крстот, а се одвојуваат
и средства од Буџетот за логистичка поддршка на целиот настан.

Образованието, дијалогот, толеранцијата, способноста да се решат
конфликти на мирен начин се одраз на зрела нација, на заедница и општество
кое оди напред, посочи Проф. д – р Методи Чепреганов, на денешното свое
предавање во Карпош, во просториите на Кинотека.
Професорот Чепреганов се осврна на повеќе клучни аспекти за правилен
развој на една личност. Говореше за деструкцијата како вроден нагон, кој
треба да го контролираме со зрелост, но и за стресот како надворешен
фактор – причинител на поголем број психосоматски заболувања.
На денепното предавање се обрати и градоначалникот Стефан
Богоев, кој посочи дека му е чест и лично задоволство што волку креативен и
исклучителен научник е жител и заслужен граѓанин на Општина Карпош.
Покрај веќе стекнатите награди, градоначалникот Богоев му посака
уште нови достигнувања и признанија кои допрва ќе следат.
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