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МААЛСКИОТ ПАРК ВО „ВЛАДО
ТАСЕВСКИ“ (КАРПОШ) СО НОВ ЛИК

Службите на општина Карпош завршија со садењето на нова тревна површина и
поставување на систем за наводнување, во урбаната заедница „Владо Тасевски“,
спроти хотелот „Карпош“ (долж булеварот „Партизански одреди“).
Автоматските системи за наводнување работат два пати во текот на денот, со што
придонесуваатт за побрзо подигнување на зелена површина.
За околу десетина денови се очекува овој простор меѓу зградите да биде целосно
раззеленет. Паралелно, општинските служби ќе ја обноват и урбаната опрема
(клупите и корпите за отпадоци), а предвидена е реконструкција и на постоечкиот
летниковец.
На овој начин, добиваме нова зелена површина на 2.000м2, со што овој јавен простор
добива нов лик.
Локалната самоуправа деновиве ќе продолжи и со уредување на просторот во
Карпош 4, меѓу зградите на улицата „Соле Стојчев“. Овие маалски паркови се
меѓу најпривлечните зони за рекреација и маалски соживот на граѓаните. Оттука,
општината продолжува да вложува во хуманизација на јавниот простор и креирање
на содржини за сите генерации на граѓани.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9
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КАРПОШ E СЕРИОЗНА ОПШТИНАНЕОДГОВОРНОСТА НА ПОЕДИНЦИ
НЕ СЕ ТОЛЕРИРА!
Општина Карпош донесе одлука за прекинување на договорите за вработување на
двајцата привремено ангажирани службеници, кои беа дел од вчерашниот немил
настан. Тие ги повредија сите етички стандарди и норми за професионално и
одговорно работење и однесување.
Веднаш по немилиот настан, кој се случи надвор од седиштето на општината,
локалната самоуправа ја контактираше полицијата и итната медицинска помош, со
цел да бидат навремено преземени сите неопходни дејствија. Ова е констатирано и
во записникот на полициските службеници.
Општина Карпош во ниту еден момент нема да толерира неодговорност и
непрофесионалност и ова јасно и недвосмислено го покажавме со брзата одлука
за одговорност на општинските службеници.
Свесни сме дека ваквиот тип на вести и информации се привлечни за пошироката
јавност, но нема да дозволиме ниски квалификации за дневно политички поени, како
и навреди и лаги да го урнат угледот на институцијата.
Кога станува збор за одговорноста и професионалноста на општинската
администрација најдобро говорат домашните и меѓународните организации и
институции. Општина Карпош е прогласена за најтранспарентна институција во
Македонија, по Извештајот на Центарот за граѓански комуникации – истражување
поддржано и од УСАИД. Исто така, Државниот завод за ревизија, во неодамнешниот
извештај констатираше дека Карпош испорачува најквалитетни услуги за граѓаните
преку својата веб – страна.
Несоодветното однесување на поединци, кои веќе не се дел од администрацијата, не
може и не смее да го загрози угледот на општината, која изминативе четири години е
пример за транспарентна и респонзивна институција. Впрочем, професионалноста
се покажува и кога треба да се поведе постапка против оние кои згрешиле во рамки
на институцијата. Карпош тоа го стори. Затоа што нема друга алтернатива, освен
одговорно и професионално работење и однесување.
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КАРПОШ 4 ДОБИВА НОВ МААЛСКИ ПАРК

Започнаа изведбените активности за реконструкција на платото меѓу зградите
на улицата „Московска“, во близина на пазарчето Тафталиџе.
Во тек е реконструкција на партерниот дел, кој е со површина од околу 700 м2,
каде што старата и оштетената бетонска подлога ќе се замени со бекатон
плочки.
На овој начин, ќе се подобри пристапноста во овој дел од Карпош, кој е
прилично фреквентен и каде што работат повеќе маалски продавници и
маркети.
Исто така, покрај инфраструктурата, предвидена е изведба и на нови
сливници, низ кои се апсорбира водата од теренот.
Овие градежни активности се очекува да завршат до крајот на летото и за
истите се одвоени околу 1.150.000 денари (со вклучен ДДВ) – средства од
Буџетот на општина Карпош.
Во текот на минатата година, општина Карпош целосно го раззелени и овој
дел меѓу зградите. Беа засадени нови висококвалитетни дрвја, украсни
растенија, а беше поставен и нов систем за наводнување.
Ги замолуваме сите жители кои живеат во околните згради, како и другите
минувачи, да имаат разбирање и трпение додека траат инфраструктурните
активности.
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Денеска, започнаа интензивните активности за изведба на новиот маалски
парк во населбата Карпош 4, меѓу улиците „Соле Стојчев“ и „Желево’“.
Службите на општина Карпош работат на поставување на нов систем за
наводнување на зеленилото, засадување на нова тревна површина и украсни
растенија.
Исто така, предвидена е обнова и на детското игралиште кое е лоцирано
во овој дел од населбата, како и на постоечкиот летниковец и на урбаната
опрема – клупи и корпи за отпадоци.
Со овие активности, целосно ќе се промени ликот на овој јавен простор, со
што истиот ќе добие нова вредност. Автоматскиот систем за наводнување
ќе придонесе за поголемо раззеленување на површината.
Ова место, интензивно го користат околните жители, децата и младите кои
во попладневните часови најчесто се рекреираат тука. По овие активности,
кои се предвидени да траат меѓу 15 – 20 дена (во зависност од временските
услови), ќе се добие уреден и зелен маалски парк со содржини за сите
граѓани.
Локалната самоуправа деновиве го заврши и маалскиот парк во УЗ „Владо
Тасевски“, спроти хотел „Карпош“. И таму е засадена нова тревна површина,
со систем за наводнување, а ќе се обнови и постоечката урбана опрема.
Ги повикувaме сите граѓани на одговорно и совесно користење на овие зони.
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