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ОПШТИНА КАРПОШ СО ПОДДРШКА ВО
КАЗАХСТАН

Општина Карпош продолжува со традицијата и ги поддржува младите таленти.
Матурантот Теодор Деуевски од „Јахја Кемал“ и средношколката Елена
Мерџановска од „Орце Николов“ уште еднаш потврдија дека Општината
поседува врвни квалитети во областа на спортот, образованието и науката,
танцот, музиката и многу други. Во наредните денови, односно од 13 јули па се
до 21 јули, карпошаните Теодор и Елена ќе се натпреваруваат на Светското
првенство по физика, кое ќе се одржува во Казахстан. На првенството,
кое ќе биде поделено на два дела (теоретски и експериментален), ќе се
натпреваруваат најдобрите физичари од 86 земји ширум светот. По напорната
работа, ќе следува егзотична прошетка низ градот како и посета на музеи,
запознавање со културата и дружење. Општина Карпош на нашите сожители,
им посакува успех и високи резултати на Светското првенство во физика за
оваа година.
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ТАФТАЛИЏЕ 2 СЛАВИ 50 ГОДИНИ ПОСТОЕЊЕ

Жителите на Тафталиџе 2 оваа година ќе одбележуваат 50 годишнина од
основањето на населбата. На денешната седница на Советот на општина
Карпош, која се одржа по седуманесетти пат, едногласно се усвои Предлогодлуката за одбележување на годишнината на оваа населба која во иднина
треба да прерасне во традиција. Ваквиот начин на одбележување е на
иницијатива на советникот од ГРОМ и Претседател на Комисијата за јавни
дејности, Зоран Поповски. Општина Карпош и понатаму важи за една од
најспортските општини во државата. Тоа го потврдува усвојувањето на
Предлог-одлуката за наградување на професори-тренери и индивидуално
прогласените ученици-најдобри спортисти во училишните спортски лиги во
Карпош како и одлуката за давање под закуп на тениски терени во сопственост
на општина Карпош.Едногласно беше усвоена и Предлог-одлуката за
наградување на екипата победник во Младинското државно првенство во
кошарка за млади до 20 години.
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Дека општина Карпош изобилува со талентирани деца, го докажуваат
средношколците Елена Мерџановска и Теодор Дуевски на кои Советот
на Општина Карпош им додели финансиска поддршка за учество на
Меѓународниот натпревар по физика, што беше одобрено со 22 гласа. По
долгата расправа, со 13 гласа „за“ и девет против се усовија уште седум
точки, односно предлог решенија за разрешување и именување членови
во училишните одбори на основните училишта на територија на општина
Карпош. Директорките на неколку основни училишта во Карпош одговараа
и на некои советнички прашања, и конечно со 22 гласа „за“ доби виза
и Предлог-заклучокот за усвојување на годишниот извештај за работа на
неколку училишта за учебната 2013/2014 година. На оваа седница, во дневниот
ред, се додаде и предлог-одлуката за доделување просторија на Црвениот
крст во една од урбаните заедници на територија на Општината која беше
едногласно прифатена од советниците на општина Карпош.
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