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СПОРТСКО – АДРЕНАЛИНСКИОТ ПАРК ВО КАРПОШ ПРЕД ОТВОРАЊЕ
Завршен е содржинскиот дел од Спортско – адреналинскиот парк во Карпош, при што деновиве се очекува да се изврши технички прием и пуштање во употреба на оваа
зелена и рекреативна зона.
По тој повод денеска, градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев, вицепремиерката за економски прашања, Мила Царовска и раководителот на Секторот за соработка
при Мисијата на ЕУ во Скопје, Никола Бертолини, направија детален увид на состојбата на паркот.
Минатиов период се одржаа и потребните обуки на лицата кои ќе бидат задолжени за адреналинскиот дел. Имено, претставници од Македонската спортска – качувачка федерација
поминаа тридневна обука, под мониоторинг на сертифицирана фирма според EN 15567 стандардот. На овој начин, се гарантира безбедноста на граѓаните кои би се рекреирале
во адреналинскиот дел.
Градоначалникот Богоев истакна дека во паркот се засадени и 70 висококвалитетни дрвја, украсни растенија, а поставен е и систем за наводнување.
Целосно се промени ликот на овој потег. Кај спортско – качувачката карпа, денеска имаме и адреналински дел, игралишта за фудбал и одбојка на песок, детско игралиште, сквер,
обновен скејт парк и нова урбана опрема (клупи за седење, корпи за отпадоци, локери за велосипеди и лед осветлување). Нашиот фокус е и целосно раззеленување на делот до
бунарите на реката Лепенец, до мостот „Газела“, со што целосно ќе се заокружи овој потег, рече Богоев.
Вицепремиерката Царовска посочи дека Владата и понатаму ќе продолжи да ги поддржува локалните самоуправи. На овој начин, со ваков тип на проекти се создаваат уште
подобри услови за живот и рекреација на граѓаните на Скопје.
Преку Спортско – адреналинскиот парк на многу конкретен начин гледаме што значи Европската унија. За овој проект, Општина Карпош доби грант од ЕУ, кој се спроведува преку
Единицата за спроведување на Проектот за локална и регионална конкурентност и Светска Банка.
Во оваа пригода, Бертолини напомена дека ЕУ не се занимава само со аспекти од законодавството и процедурите, туку тие работат и на реално подобрување на квалитетот на
животот на луѓето.
Спортот е најдобар начин за поврзување меѓу луѓето, а тука имаме можност и за доза адреналин. Повикувам на одговорно користење на овој парк, истакна претставникот од
Мисијата на ЕУ во Скопје.
Општина Карпош
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КАСТРЕЊЕ НА СУВИ ГРАНКИ ВО ПОВЕЌЕ
НАСЕЛБИ НИЗ КАРПОШ

ДЕТСКОТО ИГРАЛИШТЕ
НА „МЛЕЧЕН“ ДОБИ НОВ ЛИК

Комуналните служби на Општина Карпош започнаа акција за кастрење на
суви и надвиснати гранки, кои претставуваат потенцијална опасност за минувачите,
а можат да направат и поголема материјална штета.
Акцијата за уредување на зеленилото започна од Карпош 4, од улицата
„Разловечко востание“, а деновиве ќе продолжи и по другите населби.
Станува збор, единствено за кастрење на гранки, додека сечењето на стари
и болни дрвја се прави исклучиво од екипите на ЈП „Паркови и зеленило“ (целата
постапка: http://parkovi.com.mk/parkovski-elementi/).
Во летниов период, локалната самоуправа работи на уште поголемо
одржување на зеленилото. Покрај уредувањето, се води сметка и за наводнување
на зелените површини и новозасадените дрвја, а воведена е и двосменска работа
на комуналните служби за да се обезбеди уште позелен и почист Карпош.

Поставени се нови реквизити и гумирана подлога на детското игралиште во урбаната
заедница „Владо Тасевски“ (Млечен). После подолго време оваа зона доби целосно нов лик,
а со новата подлога се подобри и безбедноста за најмладите.
Исто така, на барање на граѓаните поставена е и чешма, за освежување во летниот период.
Градоначалникот Стефан Богоев денеска беше во обиколка на овој дел од Карпош, при што
ги посочи и другите активности кои се реализираа на Млечен.
На овој потег, изминатиов период се санираа и клупите за седење, а беа засадени и нови
украсни растенија. Неодамна, на сличен начин, го реконструиравме и детското игралиште
во Карпош 3 (кај фонтана), а тековно ги санираме и другите постоечки игралишта, рече
Богоев.
Тој ги повика граѓаните на одговорно и совесно користење на детските игралишта. Овие
рекреативни зони се прават со буџетски средства на Карпош – пари на граѓаните и затоа
одговорноста треба да биде на уште повисоко ниво.
Локалната самоуправа опстојува на определбата да обезбеди населби кои одговараат на
потребите на сите граѓани, да имаме простор за рекреација, спорт и маалска дружба.
Со хуманизацијата, планското уредување на јавниот простор сакаме уште повеќе да го
подигнеме квалитетот на живот во нашиот Карпош.
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ВО ЗАВРШНА ФАЗА Е ЗЕЛЕНИОТ
КОРНЕР ВО ТЦ „ЛЕПТОКАРИЈА“

СТАБИЛНОСТ И ПЕРСПЕКТИВА
ЗА НОВИТЕ ГЕНЕРАЦИИ

Интензивно се работи на уредување на јавниот простор на влезот од
трговскиот центар „Лептокарија“, во населбата Карпош 3. Веќе се засадени дел од
украсните растенија, а поставени се и нови клупи за седење и подлога.
За подобро одржување на новозасаденото зеленило, ќе се постави и систем
за наводнување, како и реквизити за рекреација на најмладите.
Уредувањето на овој дел од Карпош е донација од „Халкбанк“ АД Скопје,
во рамки на проектот „HalcEco“, чија основна цел е заштита и унапредување на
животната средина.
Локалната самоуправа континуирано работи на одржување на постоечкото
и зголемување на новото зеленило. Неделава, комуналните служби ги кастреа
сувите и надвиснати гранки во повеќе населби низ Карпош. Исто така, продолжи и
двосменската работа за наводнување на новозасадените дрвја и тревни површини,
на локациите каде што не се поставени автоматски системи.
Овие зелени површини, мини скверови и паркчиња, треба да обезбедат
подобар маалски живот и меѓугенерациска дружба на карпошани, бидејќи тоа се
места каде што луѓето се социјализираат и рекреираат.
Ги повикуваме сите граѓани при посетата на овие зони да ги почитуваат
мерките за заштита од Ковид – 19: да носат заштитни маски, да одржуваат дистанца
и да вршат редовна дезинфекција.

Општина Карпош во придружба со Сојузот на борци, ја одбележаа 79.
годишнината од формирањето на Првиот скопски партизански одред (првата
партизанска единица на НОБ во Македонија), пред спомен – обележјето во Карпош
3.
Делегација предводена од градоначалникот Стефан Богоев и советниците
од општина Карпош, Филип Даскаловски и Емилија Ризеска – Спасова, оддаде почит
со положување на свежо цвеќе. Исто така, пред ова спомен – обележје положија
цвеќе и претставници од Сојузот на борци, Град Скопје и политички партии.
Оваа година, како резултат на Ковид – 19 пандемијата, настанот се одбележа
со присуство на помалку лица и со почитување на мерките за заштита.
Пред присутните се обрати градоначалникот Богоев, кој ја потенцираше важноста
на Народно ослободителната борба (НОБ), во контекст на времето во кое живееме
денеска:
Борците ни оставија аманет, секогаш да се бориме за слобода и подобра
перспектива. Како нова генерација покажуваме дека можеме да работиме на
зацврстување на безбедноста на државава. Членството во НАТО е гаранција, а
отворањето на преговорите со ЕУ – влог во подобра иднина за сите нас, но и за
нашите деца, внуци и идни поколенија, додаде Богоев.
Пред спомен обележјето се обрати и претседателката на Советот на Град
Скопје, Љубица Јанчева. Таа посочи дека дел од имињата на членовите од Првиот
скопски партизански одред се меѓу предлозите за имиња на нови улици во главниот
град. На овој начин, трајно ќе им се заблагодариме на оние кои се бореле против
окупаторот, предводени од идеалите за слободна и самостојна држава.
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