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ПРЕД СТАРТ РЕКОНСТРУКЦИЈАТА
НА „ПАРТИЗАН“ И НОВИОТ ПЛИВАЧКИ
БАЗЕН ВО КАРПОШ
Општина Карпош гo издаде одобрението за реконструкција на спортската
сала „Партизан“, но и решението за изградба на затворениот пливачки базен
кој ќе биде изграден веднаш до овој култен спортски објект.
Градоначалникот Стефан Богоев ги потпиша овие акти, а Агенцијата за млади
и спорт (АМС) ја финализира постапката за избор на изведувачи за двата
спортски објекти. Имено, двете јавни набавки се во фаза на евалуација на
пристигнатите понуди, по што АМС ќе спроведе и е – аукции.
Теренските активности за реконструкција на салата и изградба на затворениот
пливачки базен се очекува да започнат за триесетина дена.
Иницијативата за спас и обнова на „Партизан“ општината ја започна на
почетокот на 2019 година. Оттогаш се вложија сериозни напори за оваа
спортска сала, која е дел од колективната меморија на скопјани да се врати во
владение на општина Карпош, имајќи предвид дека со салата стопанисуваше
приватен концесионер на несоодветен начин.
По враќањето на „Партизан“ во владение на општината, трајно се отстрани
заканата на овој простор да „никнат“ нови згради. Локалната самоуправа во
соработка со здружението „Културно Ехо“ спроведе анкета за избор на идејно
решение за реконструкција на салата. Идејните проекти беа подготвени
од домашни и странски млади архитекти на здружението, а изборот преку
анкета го направија граѓаните на Карпош. Агенцијата за млади и спорт го
подготви основниот проект, по што истоимената институција објави јавна
набавка за избор на изведувач за реконструкција на салата.
Во овој дел од Карпош, ќе биде изграден и затворен пливачки базен. Истиот
ќе можат да го користат учениците од општинските основни училишта, а во
попладневните часови и околните жители.
На овој начин, делот меѓу населбите Карпош 3 и Карпош 4 ќе претставува
уредена спортска целина, која ќе можат да ја користат сите граѓани.
Со хуманизацијата на овој простор се создаваат услови за уште поголем
развој на спортот на локално ниво.
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ГО ПРЕПОЛОВИВМЕ ДОЛГОТ, ИЗГРАДИВМЕ
НОВИ ГРАДИНКИ, ПАРКОВИ ГИ ШТИТЕВМЕ
ДЕЦАТА И СТАРИТЕ
ЗАВРШНО ОБРАЌАЊЕ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ СТЕФАН
БОГОЕВ:
„Направивме две нови градинки, во Бардовци и Тафталиџе 2, а ја
реконструиравме и градинката „Мајски цвет“ во Тафталиџе 1. Во моментов,
работиме на нов објект на градинка на „Орце Николов“ во Карпош 3.
Вложувавме во зголемување на зеленилото и на јавната хигиена! Направивме
шест маалски паркови, со нови системи за наводнување, тревни површини,
реквизити за најмладите. Засадивме и повеќе од 2.000 високоизраснати дрвја,
рамномерно по сите населби“, изјави градоначалникот на општина Карпош,
Стефан Богоев во неговото завршно видео – обраќање пред граѓаните на
Карпош.
Богоев потсети на дел од реализираните проекти во изминативе четири години
(2017 – 2021). Тој истакна и дека долгот на Карпош е намален за 50 отсто, а
локалната самоуправа продолжи да вложува во предучилишното и основното
образование, животната средина, социјалната заштита и спортот.
Речиси две години од мандатот поминаа во ек на пандемија од КОВИД –
19. Локалната самоуправа организираше мобилни тимови за поддршка
на граѓаните во изолација и изнемоштени лица; во неколку наврати беа
дезинфицирани влезовите на зградите, а набавена беше и ИТ опрема за
спроведување на комбинираната настава во основните училишта.
Градоначалникот се осврна и на проектите од неговата програма кои
не се целосно реализирани. Станува збор за реконструкција на салата
„Партизан“ и новиот парк спроти Карпош 4. Имено, деновиве беше потпишано
одобрението за реконструкција на салата, по што Агенцијата за млади и
спорт штом го одбере изведувачот – ќе започне со градежни активности на
терен. Во врска со паркот, општина Карпош со поддршка од Европската унија
го направи Спортско – адреналинскиот парк, а градот Скопје ќе продолжи со
раззеленување на потегот до бунарите на реката Лепенец.
Најважно од сè е што на овие локации повеќе не постојат закани за изградба
на нови згради, со кои би се нарушил квалитетот на живот на околните жители.
Богоев истакна дека Карпош денеска е најтранспарентна државна
институција. Општина која испорачува квалитетни услуги за граѓаните
преку својата веб – страна, а е прва локална самоуправа и по финансиска
транспарентност. Сето ова е потврдено од релевантни домашни и странски
институции/организации.
Во Карпош дигитализацијата на услугите и двонасочната комуникација е
реалност од првиот ден од моето работење. Затоа креиравме мобилна
апликација, „мЗаедница“, преку која комуницирате со секторите, но
аплицирате и за субвенции за велосипеди, за еднократна помош и слично,
истакна Богоев.
На крајот од своето обраќање, градоначалникот се заблагодари на сите
граѓани, граѓански организации и здруженија, медиуми и деловни субјекти за
успешната и продуктивна соработка во изминативе четири години.
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КАРПОШАНИ ДОНИРАА КРВ

Заинтересирани граѓани и дел од општинската администрација на Карпош
денеска донираат единици крв, во пресрет на Денот на општина Карпош (3.
ноември).
Станува збор за традиционална крводарителска акција која локалната
самоуправа ја организира во соработка со Општинската организација на
Црвениот крст – Карпош и Институтот за трансфузиона медицина.
Донираните единици крв ќе помогнат на граѓаните кои се борат со различни
болести. Истите се особено потребни во ек на оваа пандемија, каде што
крводарителските акции беа ограничени, а денеска истите се спроведуваат
под посебни протоколи.
Во спортската сала на ООУ „Лазо Трповски“, крв донираа над 60 граѓани.
Општина Карпош на сите крводарители, како и на присутните медицински
лица им се заблагодарува за покажаната хуманост и солидарност.
Преку овие вредности ја градиме и нашата општина Карпош, која оваа година
одбележува 45. години од своето формирање.
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РЕКОНСТРУКЦИЈА НА
УЛ. „ГИГО МИХАЈЛОВСКИ“ ВО КАРПОШ 1

пштина Карпош работи на подготовка за целосна реконструкција на улицата
„Гиго Михајловски“, во населбата Карпош 1.
Имено, претстои обнова (асфалтирање) на 250 метри од коловозната лента,
која е со широчина од 3,3 метри. Исто така, ќе се обнови и дел од пешачката
зона (тротоарот), со цел да се обезбедат подобри услови за движење на
граѓаните.
Во изминатиот период локалната самоуправа ги реконструираше улиците
„Париска“ (Тафталиџе 1), „Мирка Гинова“ и „Иван Аговски“ во Карпош 1, како
и улицата „Шекспирова“ во Карпош 2.
Општина Карпош им се заблагодарува на сите граѓани за разбирањето
и трпението при изведбата на овие сообраќајници и за почитувањето на
времениот сообраќаен режим.
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