ОПШТИНА КАРПОШ НЕДЕЛЕН Е - БИЛТЕН
ИЗГОТВУВА: ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА
19 - 26 октомври 2020 Билтен бр. 395

19 - 26 октомври 2020 Билтен бр. 395

ПОЧНА ЕСЕНСКАТА
ДЕРАТИЗАЦИЈА ВО КАРПОШ

Општина Карпош ја почна редовната, есенска дератизација
дезинсекција на целата своја територија. Овластената фирма која
ангажираше локалната самоуправа треба да помине околу 5.000 шахти
кои ќе фрли средства за уништување на штетните глодари и инсекти
сите населби на Општината.
Дератизацијата и дезинсекцијата во Карпош ќе се одвива сукцесивно
следните четири до пет недели.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

РАЗЗЕЛЕНЕТ Е УШТЕ ЕДЕН
ЈАВЕН ПРОСТОР ВО КАРПОШ 3

и
ја
во
во
во

gradonacalnik@karpos.gov.mk

Целосно е преуреден јавниот простор долж улицата „Новопроектирана“,
во населбата Карпош 3. Станува збор за сообраќајницата која граничи
со „Бледски договор“ и булеварот „8 Септември“. Засадена е нова тревна
површина, нови дрвја и украсни растенија, а поставен е и систем за
наводнување.
На овој начин, дополнително е зголемена зелената површина во еден од
пофреквентните делови од Карпош. На овој потег, лоцирани се повеќе
здравствени установи и бројот на возила и граѓани кои минуваат е голем.
Уредувањето на овој потег е донација од ПЗУ Клиничка болница „Жан Митрев“
Скопје, а службите на установата преземаа обврска и за тековно одржување
на просторот.
Општина Карпош ја користи оваа пригода да се заблагодари на оваа приватна
здравствена установа за покажаната општествена одговорност, но и да ги
повика другите компании и субјекти да покажат грижа за заедницата.
Локалната самоуправа изминатиов период постојано вложува во
раззеленување на јавниот простор, а особено се надоместува изгубеното
зеленило во урбаното јадро.
Направени се повеќе маалски паркови на следниве локации: во Карпош 1,
на улицата „Иван Аговски“, Карпош 2 спроти Драмски театар, Карпош 3 во
ООУ „Лазо Трпоски“. Исто така, меѓу повеќе згради се поставија и системи
за наводнување: кај „воените“ кули во Долно Нерези, на ул. „Женевска“ во
Тафталиџе 2, долж „Московска“ во Тафталиџе 1, како и во Карпош 3, во
средишниот дел на ТЦ „Лептокарија“.
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PUMPTRACK – НОВА ФУНКЦИОНАЛНА ЗОНА ВО ГРАДСКИОТ ПАРК
На територија на Општина Карпош, во вториот (стариот) дел на
Градскиот парк денеска се пушти во употреба вториот pumptrack во Скопје.
Станува збор за јавен простор кој може да го користат сите љубители на
велосипедизмот. Исто така, во овој дел засадена е и нова тревна површина,
а поставени се и клупи за седење, со што се добива нова зона за рекреација
на граѓаните.
Претходно овој простор беше девастиран и неуреден. Со
облагородувањето, Градскиот парк станува уште поатрактивен за граѓаните.
Оваа зона е направена од Град Скопје и донаторот Стопанска банка АД
Скопје, а со поддршка и на Општина Карпош.
На денешниот настан присуствуваше градоначалникот на Општина Карпош,
Стефан Богоев, градоначалникот на Град Скопје, Петре Шилегов, како и
претставници од Стопанска банка АД Скопје.
Градоначалникот Шилегов истакна дека и во ек на светска пандемија,
Градот и општествено – одговорните компании уште повеќе се грижат за
креирање на нови зелени и функционални површини.
Во изминатиот период, Град Скопје го уреди и паркингот во овој дел
од паркот, а во должина на потегот се постави и заштитна ограда за да се
спречи паркираење во зеленилото.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk
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УЧЕНИЦИТЕ ОД КАРПОШ ПРЕКУ СПОРТ ДО ПОДОБРИ ГРАЃАНИ

Во рамки на проектот „Спорт за развој – спорт за сите“ започнаа обуките
со учениците од основните училишта од Општина Карпош во сферата на
физичката култура. Имено, најмладите стекнуваат и учат различни спортски
вештини, имаат физичка активност, но учат и социјални вештини за правилно
однесување во околината.
Проектот го спроведува здружението „ТАКТ“ во соработка со Општина
Карпош. На спортско – рекреативниот центар во ООУ „Лазо Трповски“
учениците, поделени во тимови работеа со инструктор, при што, со различни
реквизити совладуваа повеќе активности.
Преку игрите, младите стекнуваат навика за тимска работа, го
развиваат натпреварувачкиот дух, но и потребата од солидарност за да се
совлада одредена пречка. Преку физичките активности, исто така, учениците
сфатија дека физичката сила не е клучна за да се биде поуспешен од
другиот, туку потребни се и стратешкиот пристап, логичкото размислување,
одговорноста и вмрежувањето со другите чинители.
Локалната самоуправа, во соработка со граѓанските организации,
продолжува да работи на развојот на младите луѓе и нивно поголемо
вклучување во заедницата.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk
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ДЕТСКОТО ИГРАЛИШТЕ НА
„ПЕДАГОШКА“ ДОБИВА НОВ ЛИК

Службите за одржување на урбана опрема овој викенд го реконструираат
детското игралиште на платото на „Педагошка“, во урбаната заедница „Владо
Тасевски“.
Имено, се врши замена на старите и дотраени реквизити и на нивно место се
поставуваат нови.
На ова плато, неодамна Општината засади и нови садници и украсни растенија,
со што дополнително се раззелени овој дел од Карпош.
Во изминатиот период, Општина Карпош изврши и реконструкција на повеќе
детски зони. Целосно е обновено игралиштето на плочникот на „Млечен“, како и
детскиот дел на платото во Карпош 3.
Етапно, се врши реконструкција на сите игралишта кои имаат уништени
реквизити.
Локалната самоуправа ги повикува сите граѓани, при посетата на овие јавни
површини да ги почитуваат мерките за заштита од коронавирусот. Носете маски,
одржувајте дистанца и вршење честа дезинфекција на рацете.

Општина Карпош
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ХУМАНИ ПАТРОЛИ
– ПОМОШ И ПОДДРШКА ЗА
ПОВОЗРАСНИТЕ ЛИЦА ОД КАРПОШ

Помош и поддршка за 60 повозрасни и изнемоштени лица од Карпош,
се овозможува со Проектот за подобрување на социјални услуги, кој ќе
го спроведе Општина Карпош во соработка со Министерството за труд и
социјална политика и Црвениот крст на Град Скопје.
Имено, со услугата се обезбедува медицинска поддршка, помош при
чистење, готвење, хранење, како и купување на намирници на оние на кои
им е најпотребно.
Денеска, во Клубот на пратеници, градоначалникот на Општина Карпош,
Стефан Богоев го потпиша Договорот за реализација на овој проект, кој е
еден и од неговите изборни ветувања:
– Во нашата општина живеат најголем број на возрасни сограѓани и
проектот навистина ќе биде корисен и од помош на оние кои немаат деца или
внуци за да им помагаат во секојдневниот живот. Во претстојниот период, ќе
се спроведат обуки на негователите, а во тек е и адаптација на просторија,
која ќе служи за потребите на проектот, рече Богоев.
Министерската за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска денеска
потпиша договори со вкупно седум градоначалници и даватели на услуги.
Таа истакна дека преку проектот се овозможува поголема здравствена
и социјална заштита на локално ниво. Исто така, при реализацијата на
активностите ќе бидат вклучени и голем број на невработени лица, кои ќе се
мапираат од давателите на услугите – граѓанските организации.
Локалната самоуправа продолжува со континуираната грижа и поддршка
за сите генерации граѓани.
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