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Betonirani novi dva kraka od ulicata "Sermeniska"

Со пролетната акција на Општина Гевгелија за
подобрување на локалната патна инфраструкура, нов лик добија
уште два крака од улицата „Серменинска“. Градежните активности
за бетонирање на овие два крака ги изврши фирмата „Мансард“,
која, годинава, со најповолна понуда на тендерска постапка е
избрана за бетонирање на помали улици и краци во општина
Гевгелија.
Како што најави градоначалникот на општина Гевгелија,
Сашо Поцков, со пролетната акција за подобрување на локалната
патна инфраструктура во наредниот период ќе биде обновена и
улицата долж дворот на ООУ „Владо Кантарџиев“, бетонирани два
крака на улицата кај хотелот „Paint it Black “, како и крак на улицата
што води кон Затворот. Предвидено е и уредување на тротоари на
повеќе улици, како што се улиците: „Илинденска“, „Јосиф
Јосифовски“, „Загребачка“, потоа на улицата „Мицо Шаренков“, а
нови тротоари ќе бидат уредени и на улиците „Сава Михајлов“ и
„Леонид Јанков“. Станува збор за уредување на тротоари со
павер-елементи.
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Eko-akcijata "Generalka-vikend" }e bide odr`ana na lokacija kaj
porane{nata Kasarna

Утре (сабота, 8 мај, 2021 година), Општина Гевгелија ќе
биде дел од првата еко-акција „Генерелка викенд- За чисто како
дома исто“ на Мен енд Маунтен, продукциска компанија за
емитување и медиуми. Еко-акцијата ќе се одржи на локација кај
поранешната Касарна, со почеток во 09:30 часот. На акцијата ќе
земат учество вработени од Општина Гевгелија и ЈПКД
„Комуналец“- Гевгелија и претставници од невладините
организации, спортски клубови и сл. Општина Гевгелија ги
поканува и сите граѓани кои сакаат доброволно да учестуваат во
акцијата и да го дадат својот придонес во расчитување на
одредената локација.
Инаку, „Генералка викенд“ се спроведува во соработка со
ПАКОМАК, Министерството за животна средина, Министерството
за земјоделиe и шумарство, а проектот е поддржан е и од
Делегацијата на Европската Унија.
Како што истакнаа од МАМ, ова е прв проект во кој ќе
бидат вклучени сите граѓани со надминување на бариерите во
однос на припадност на партија, се со цел за постигнување
повисока цел, а таа цел е реобнова на земјата со отстранување на
отпадот од минатото и создавање еколошки одржлива иднина.
- Успеавме да воспоставиме основа на која се
надминуваат сите партиски бариери, етнички, религиски и каде
сите луѓе ќе учествуваат подеднакво бидејќи тие сфаќаат дека сме
само луѓе и дека на сите ни треба чист воздух, чиста и пивка вода,
безбедна средина.
Првата еко-акција на МАМ ќе се одржи во повеќе градови
во Република Северна Македонија: како: Велес, Штип, Охрид,
Крушево, Демир Капија, Дебар, Куманово, Крива Паланка,
Струмица...
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OBJAVI
Prekinato vodosnabduvawe za korisnicite od vlezotna Gevgelija
do GP "Bogorodica" i okolnite sela

Денес, прекинато водоснабдување имаат сите корисници,
почнувајќи од БП „Шимов“ на излезот од Гевгелија до ГП
„Богородица“, како и околните села: Богородица, Стојаково и
Селемлија. Прекинот започна од 09:00 ч., а ќе трае до 13:00 ч.,
поради реконструкција на системот за контрола и надгледување
на водоводната мрежа.
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