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Во рамките на редовните активности, градоначалникот на
општина Гевгелија, Андон Сарамандов, ја посети спортската сала
ДТВ „Партизан“ во Гевгелија. Притоа, Сарамандов, заедно со
своите соработници, изврши увид во фактичката состојба на
руинираниот објект. По увидот беше договорено од страна на
надлежните општински служби да биде започната постапка за
изготвување на проектна документација за ревитализација на овој
објект. Имено, објектот располага со сала и придружни простории,
кои во минатото се користеле за спортски активности и обуки.
- При увидот, констатирав дека спортската сала „ДТВ
Партизан“ е во доста лоша состојба. За нејзина ревитализација,
најпрво, е неопходно да се изработи идеен и основен проект, а по
што ќе следи постапка за негова реализација. Оваа спортска сала,
позната како „Соколски дом“, има историско и воопшто големо
значење за гевгеличани. Објектот е изграден во 1935 година и на
самиот почеток се користел за одржување на јавни настани и
театарски претстави. Подоцна се користи за бројни спортски
активности, пред се, на младите луѓе. Оттука и нашата обврска за
ревитализација на спортската сала ДТВ „Партизан“ и нејзино
ставање во функција на младите спортисти за подготовка и
реализација на нивните активности. Особено, ако се има предвид
дека бројот на новите спортски здруженија се зголемува, кои
привлекуваат се поголем број на млади луѓе, истакна
градоначалникот на општина Гевгелија, Андон Сарамандов.
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Celosno ograduvawe na OOU "Vlado Kantarxiev"- Gevgelija

Во ООУ „Владо Кантарџиев“- Гевгелија, во тек е
изведувањето градежен зафат за целосно оградување на
училиштето. Имено, старата ограда ќе биде заменета со нова
бетонско-армирана ограда околу површината на Училиштето, а се
планира и замена на старите порти со клизачки на трите влеза во
објектот. Со цел да се зголеми безбедноста на училиштниот објект
и пристапот на учениците, вработените и родителите.
Оградувањето се реализира од сопствени средства од
Буџетот на Училиштето, а го изведува градежната фирма
„Пелагонија Тириц“ која даде најповолна понуда на распишаната
тендерска постапка.
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U{te edna uspe{na Krvodaritelska akcija na Crven krst- OO
Gevgelija

На вчерашната Крводарителска акција на Црвен крст- ОО
Гевгелија, која се одржа во просториите на Народниот театар,
собрани се 30 единици крв. Драгоцената течност ја даруваа
припадниците на ОВР- Гевгелија и граѓани од општината. Акцијата
беше реализирана во соработка со Институтот за трансфузиона
медицина. Годинава, Црвениот крст- ОО Гевгелија ја бележи
својата трета по ред Крводарителска акција, реализирана во
Гевгелија, со собрани околу 100 единици крв, од каде произлегува
заклучокот дека гевгеличани редовно ја потврдуваат својата
хуманост.
Раководството на Црвен крст- ОО Гевгелија ја изрази
својата благодарност до дарувачите за учеството на акцијата и
покажаната хуманост на дело за спас на нечиј живот.
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Uspe{no pretstavuvawe na AK "7 Noemvri" na Solunskiot no}en
polumaraton

22 члена на АК „7 Ноември“- Гевгелија учествуваа на 9
Меѓународен ноќен полумаратон во Солун Зени Θ. Имено, Драган
Ристов, Данче Крајчева, Цеца Србова, Тоше Анчев, Станислав
Стојменов, Магдалена Јованова, Никола Ковачев, Русимка Динев,
Ѓорге Лазаров, Валентина Узунова, Мијалче Андоновски, Ангел
Делиќ, Игор Коцевски, Томе Каркалашев, Блаже Петковски,
Александар Петковски, Тоше, Александра и Борјана Петкови,
Петар Лешев, Марјан Ризов, Насе Епов и Методија Ичев трчаа на
Солунскиот ноќен полумаратон со уште 10.000 атлетичари од 53
земји, натпреварувајќи се во категории на 21 км., 10 км. и 5 км. Во
категоријата на 10 км., Цеца Србова и Тодор Анчев го освоија 7
место.
Тркачката програма на 9 Меѓународен ноќен полумаратон
во Солун - Зени Θ вклучуваше полумаратон (почеток 18:30 часот,
почетна точка: авенија Никис, на висина на плоштадот
Елефтерија), како и трките на 10.000 м. (почеток 17:30 часот,
почетна точка: Авенија Никис, на висина на Белата кула) и 5.000м.
(почеток: 20:15 часот, почетно место: Градско собрание на Солун).
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Prekin vo elektrosnabduvawe na bul. "Gevgelija" i ul. "7
Noemvri"

Денес (25 ноември, 2021 година), прекин во
електроснабдувањето ќе имаат потрошувачите кои се наоѓаат на
булевар „Гевгелија“, од кружниот тек на влезот, на север кон
станбената населба „Караорман“. Прекинот започна во 09:00
часот, а ќе трае до 11:00 часот.
Исто така, со почеток во 11:30 часот, прекинато
електроснабдување ќе имаат и потрошувачите кои се наоѓаат на
улицата „7 Ноември“ во Гевгелија. Прекинот ќе трае до 14:00
часот. Најавените прекини се поради реализација на
инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во
снабдувањето со електрична енергија.
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