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ВО КАРПОШ: ГИ ЧЕКАМЕ ПРВАЧИЊАТА
СО ПОДГОТВЕНИ РАНЧИЊА

Општина Карпош подготвено го чека стартот на новата учебна година.
Со обезбедени 700 – тини училишни ранци за првачињата, кои како подарок ги
намени локалната самоуправа, се чека само на почетокот на наставната година,
која е најавена за еден месец подоцна, односно за 1 октомври. Тогаш, ранчињата
ќе им бидат врачени на првачињата кои ќе стартуваат со физичко присуство на
наставата, или пак на родителите кои ќе се одлучат за он-лајн настава.
Подарок ранчињата во себе го содржат неопходниот училишен прибор за непречен
старт во образованието: линеар, А4 тетратки, блок за цртање, прибор за цртање и
боење, гуми, моливчиња, пенкала…
Во меѓувреме, екипи на Општината од ИТ секторот со во контрола на сите десет
основни училишта кои функционираат на територијата на Карпош со цел да ја
утврдат фактичката состојба и потребата од компјутери, функционалноста на
интернет мрежата (оптиката) и се што е потребно од технички аспект за квалитетно
одвивање на он -лајн наставата.
Инаку, наставата ќе се одржува според веќе усвоиениот здраствен протокол.
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ВЕЛО – ДРУЖБА И ЗАБАВА НА МЛЕЧЕН

Вело – трки, боење со креди, меморија и други друштвени игри беа на агендата
на денешниот „ВЕЛО – РОДЕО“ настан, кој се одржа на платото на „Млечен“, во
организација на здружението „Еко – лоџик“, а со поддршка од Општина Карпош
Младите, учениците од основните училишта и децата од градинка можеа
да уживаат во активностите на отворено, кои беа спроведени по протоколот за
организација на јавни настани.
Младите во најголем број дојдоа со својот велосипед, при што имаа можност
да го поминат полигонот за возење, на којшто беа поставени различни препреки и
симулации на mountain biking (планински велосипедизам).
Исто така, тие учеа за сигнализацијата во велосипедскиот сообраќај, како да се
однесуваат кога менуваат насока, да даваат предност, со цел да има поголема
безбедност за сите учесници во сообраќајот.
На денешниот вело – настан учествуваше и градоначалникот на Општина Карпош
Стефан Богоев. Низ разговор со присутните, тој посочи дека на овој начин младите
ги враќаме во населбите, го развиваме нивниот спортски дух, а патем, за момент ги
забораваат мобилните и е-уредите и се физички активни.
Локалната самоуправа ќе продолжи да поддржува настани кои имаат за цел да го
вратат маалскиот соживот во Карпош. На директен начин покажуваме како треба
да се користи јавниот простор,којшто треба да биде достапен за користење на
граѓаните и граѓанските организации.
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ЗАПОЧНА ИЗВЕДБАТА НА
ЗЕЛЕНИОТ СКВЕР ВО КАРПОШ 2

Започна уредувањето на новиот зелен сквер, на аголот меѓу улицата
„Никола Тесла“ и булеварот „Илинден“, во населбата Карпош 2. Имено, тука
ќе бидат засадени нови листопадни и зимзелени дрвја, а јавниот простор ќе
се облагороди и со реквизити за деца, клупи за седење, корпи за отпадоци,
пристапни патеки, вело – паркинг, чешма за пиење вода и лед светилки.
На денешната прес – конференција градоначалникот Стефан Богоев
истакна дека во овој дел од Карпош недостасувала ваква зона за рекреација
на граѓаните.
Како Општина Карпош, во изминатиов период, во близина на ова место
направивме и нов маалски центар во Карпош 1, на ул. „Иван Аговски”, како и
кај Драмскиот театар, во Карпош 2 (со поддршка на Градот Скопје).
Скверовите, маалските центри имаат за цел да обезбедат рекреација за сите
граѓани, повеќе зеленило во нивната населба и унапредување на маалскиот
соживот, рече Богоев.
Овој зелен сквер го прави Град Скопје и е дел од проектот за
редизејнирање на јавните зелени површини на четири локации во главниот град.
Градоначалникот Петре Шилегов се осврна на фактот дека во донесувањето
на одлуката за новите зелени површини биле вклучени и граѓаните и била
направена aнкета.
Основата цел е уште повеќе да го облагородуваме јавниот простор, но и да го
зголемуваме зеленилото во градот, меѓу булеварите, внатрешно во населбите,
истакна Шилегов.
Исто така, Општина Карпош и Град Скопје работат и на големиот парк кој ќе
се простира во продолжение на спортско – качувачката карпа до бунарите
на р.Лепенец. Откако целосно се израмни теренот и се исчисти депонијата,
сега се подготвува проектот за изведба на овој парк.
Изминатиов период, локалната самоуправа постави и седум нови системи за
наводнување на тревните површини, а беше воведена и двосменска работа
на комуналните служби, за наводнување на новозасадените дрвја.
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ПОЕФИКАСНО И ШТЕДЛИВО
ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО КАРПОШ

Општина Карпош е во постапка за промена на постоечките и поставување
на нови лед светилки, по сите улици и спортско – рекреативни зони кои се
под надлежност на локалната самоуправа, со коишто јавното осветлување
во Карпош ќе биде поефикасно и штедливо. Ова го соопшти градоначалникот
на Општина Карпош, Стефан Богоев, кој беше говорник на тркалезната
маса „Состојби, предизвици и препораки поврзани со имплементацијата на
политиките од областа на енергетиката“, во организација на Центарот за
промоција на одржливи земјоделски практики и рурален развој (ЦеПроСАРД).
Во текот на дискусијата беа споделени повеќе искуства за важноста од
користењето на обновливите извори на енергија, промените на системот на
греење во државните установи и градење на енергетски – ефикасни објекти.
Целосно го променивме системот на греење во градинката „Пролет“ во Влае 1.
Ако во минатото сме трошеле 14 тони нафта на годишно ниво, со термалните
пумпи (принципот „воздух – вода“) спречуваме 11 килограми помалку ПМ10
честички во воздухот. Значи промената е добра за објектот, економски е
исплатливо, а здраво е и за животната средина, истакна Богоев.
Градоначалникот, исто така, посочи дека во два објекти на градинки („Мајски
цвет“ на „Млечен“ и во Тафталиџе 1 ), со поддршка од Министерството за
животна средина и просторно планирање (МЖСПП), веќе се променети
прозорците и вратите на објектот, со што се подигна енергетската ефикасност
и објектите плаќаат околу 50 отсто пониски сметки за потрошувачка на
електрична енергија.
Во оваа насока, се надоврза и заменик министерот во МЖСПП Јани Макрадули
кој посочи дека интенцијата е сите државни институции да бидат енергетски
– ефикасни и да не загадуваат.
На тркалезната маса говореше и градоначалникот на Ѓорче Петров Александар
Наумоски кој го сподели успешниот пример од општината за јавно приватно
партнерство за сервисирање на јавното осветлување.
Во завршниот дел од дебатата беа споделени насоки за уште поголема
вклученост на граѓанскиот сектор во креирањето на политиките во областа на
енергетиката, затоа што само на тој начин може да имаме „здрави“ политики,
кои на долг рок ќе даваат позитивни резултати.
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ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА НА СИТЕ ГРАДИНКИ ВО КАРПОШ
Изминативе денови и во текот на викендот се спроведува целосна
дезинфекција, дезинсекција и дератизација на сите 11 објекти на градинки во
Општина Карпош.
Сертифицирана компанија ги спроведува овие активности кои имаат за цел
да овозможат уште подобри услови за безбеден прием на децата и воспитниот
кадар.
Дезинфекција се прави на сите занимални, кујни, канцеларии во градинките,
како и на работните површини, а истата ги отстранува сите вируси, хемикалии
и штетни честички. Од друга страна, дезинсекцијата и дератизацијата се
процеси кои ќе спречат појава на инсекти или глодачи, во и околу објектите
на предучилишните установи.
Процесот на дезинфекција, дезинсекција и дератизација е во траење од
еден час до час и половина по објект. По појавата на Ковид – 19, локалната
самоуправа уште повеќе ги интензивираше овие активности и тоа по: јавните
површини (улици, тротоари, платоа), урбана опрема, пред фреквентни места,
влезови на згради, како и во општинските градинки и основни училишта.
Изминатиот период, во сите градинки се спроведе и темелна дезинфекција
на душеците и теписите, каде што традиционално се појавуваат голем број
на бактерии, вируси и микроорганизми. Исто така, се изврши замена и на
старите подови и се постави ПВЦ под (линолеум), кој е поотпорен на бактерии.
Општина Карпош е во постојана комуникација и соработка со управите на
градинките, со цел отворањето на овие објекти, од деветти септември, да
започне по предвидениот Протокол за прием на децата.
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