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ШАРЕНИ ЦВЕТОВИ ЗА 38-ОТ РОДЕНДЕН
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Во понеделникот (3.11), околу илјада
деца продефилираа долж булеварот
Партизански Одреди, закитени со
своите шарени цветови на глава,
но и со круни, чадори, и весели
фустанчиња, во чест на големиот
празник 3 ноември - Денот на Општина
Карпош. Цветното дефиле, кое
секоја година се одржува по повод
роденденот на Општината, оваа
година беше преточено во вистинска
есенска слика. Детскиот џагор и
насмевки го наполнија плоштадот
„Делфина“ во Влае, каде всушност
стартуваше
традиционалната
манифестација „Цветно дефиле“.
Градоначалникот, Стевчо Јакимовски
ги поздрави најмладите жители на
Општината и им призна на децата
дека оваа манифестација му е
една од најважните и најмилите
настани кои ги организира локалната
самоуправа.
- Ова цветно дефиле го прават
нашите најмлади жители, децата од
градинките и од основните училишта
на територија на општина Карпош.
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Ова е повод тие да се претстават
со достигнувањата кои ги имаат во
образованието, културата, рециталот
и воедно да го прослават роденденот
на Општината. Тие, од најмала возраст,
знаат дека се припадници на општина
Карпош и дека нивната општина слави
38-години од своето постоење. Децата
и вработените од градинката „Орце
Николов“, го честитаа роденденот
на општина Карпош и со подарок,
уметнички дела-цртежи ја збогатија
општинската библиотека. Подарокот
му го врачија на градоначалникот
Стевчо Јакимовски и претседателот
на
Советот,
Сашо
Лазаревски.
Присутните родители, наставници,
основци и децата од претшколската
возраст ги забавуваа, културните
уметници од КУД „Цветан Димов“, а
можеше да се ужува и во балетска
точка, како и да се слушне златниот
глас на Карпош, Ангелина Спасовска.
Чествувањето
на
роденденот,
најмладите од градинката „Распеана
младост“ го заокружија со песничката
за другарството.
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КАРПОШ ГО ОДБЕЛЕЖА СВОЈОТ 38-РОДЕНДЕН
Со Свечена акадамија во хотелот
„Александар палас“, и со многу
гости,
во
понеделникот
(3.11),
Општина Карпош го одбележа
својот 38 роденден. Во присуство
на претставници од збратимените
општини,
Сремски
Карловци,
Нови Београд, Триадица-Софија,
Врњачка бања, Травник и Тиват, како
и од Градот Скопје, предводени од
градоначалникот Коце Трајановски,
други видни лица од општествениот
и бизнис секторот, како и вработени
од општинската администрација,
Денот на Општината беше прославен
во духот на традицијата, со пригодна
манифестација
и
забава.
И
оваа година, вообичаено беше
прогласен заслужен граѓанин на
Општина Карпош за 2014 година,
кошаркарската легенда и „стар
карпошовец“, Митко Луковски, на кого
градоначалникот Стевчо Јакимовски
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му врачи пригодна плакета.
Вечерта со свои точки ја збогатија
Хорот на Македонската опера и
балет, карпошовите таленти Ања
Давитковска, Марија Јанчевска и Матеј
Ивановски, етно-групата „Монистра“
и српскиот пејач на народна музика
Маринко Роквиќ. Обраќајќи се пред
присутните со пригоден говор, првиот
човек на Карпош Јакимовски рече:
„3-ти ноември, за нас карпошани е
голем ден. Не само што е роденден
на Општината, туку е повод секоја
година да се обѕрнеме наназад, што
досега сме сториле и што треба
натаму да сработиме. За Карпош
најплодотворен период беше по
земјотресот,
односно
далечната
1963-1964 година, кога тој почна да се
гради од темел, но, од 2000-та година
тој доживува вистинска ренесанса.
Посебно
афирамативен
период
во развојот на нашата општина се
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последните пет години, при што се
трудиме секоја година да оставиме
по некој белег, нешто оригинално,
нешто трајно.
Годинава тоа беше плоштадот во
Влае наречен „Делфина“, долг кој
го имавме кон една наша заслужна
граѓанка и врвен спортист - Атина
Бојаџи. Говорејќи за натамошните
визии за Карпош, Јакимовски рече
дека ќе се работи на целосна
гасификација на општината, изградба
на нови енергетски ефикасни згради,
нови покриви, нови градинки, средени
паркови. Карпош треба да продолжи
да биде посакувана дестинација
за инвеститорите, зашто ако не
заборават тие, ќе запре и развојот на
општината. Тој ги најави и очекуваните
проекти како армиските станови,
проектот „Алумина“, седиштето на
„Про-кредит“ банка, да се отворат
нови приватни болници и да почне
изградбата на нови станбени објекти.
Јакимовски нагласи дека и покрај
периодичните проблеми со кои, како
и сите други, се соочува Општината,
Карпош во ниту еден момент нема да
отстапи од поддршката на социјално
загрозените, од поддршката на
талентираните ученици, од поддршката
на спортистите, од бесплатните
ужинки, екскурзии. Карпош бил и ќе
биде пример на општина по терк
на најстрогите критичари, дури и за
оние со „најистенчен вкус“, рече
во своето роденденско обраќање
градоначалникот Јакимовски.
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ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ПРЕКУ АСИСТИВНА ТЕХНОЛОГИЈА
Општина Карпош во соработка со
невладината организација „Отворете
ги прозорците“, по втор пат, во
средата
(5.11)ја
организираше
тркалезната маса, за асиситивната
технологија во редовното основно и
средно образование. Во рамките на
Проектот на УСАИД за е-пристапно
образование, се вклучија девет
партнерски
училишта,
локалните
власти на шест скопски општини,
граѓанскиот сектор, како и родителите
на
учениците
со
попреченост.
Помошник
раководителот
на
Секторот за дејности од јавен интерес,
Гордана
Зафировска
во
оваа
прилика се обрати до присутните,
поздравувајќи го проектот. - На овој
начин, ние како локална самоуправа,
се трудиме колку можеме повеќе да
придонесеме за нашите деца од 10те основни училишта. Две училишта,
ООУ „Димо Хаџи Димов“ и „Јан
Амос Коменски“ кои се наоѓаат на
територија на Општината, се дел
од овој проект. Тие се опремени со
простории, односно училници, во кои
што работат децата со попречености.
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Во училниците имаат компјутерска
опрема и друга асистивна техника.
Работењето во овие училници со
децата со попреченост, покажува
добри резултати, што значи дека
Општината во наредниот период ќе се
потруди во секое наше училиште да
се реализираат што повеќе училници
за учениците со посебни потреби
со што ќе им ја олеснат работата
– истакна Зафировска. Средбата
имаше за цел да овозможи размена
на информации и искуства помеѓу
партнерските училишта кои што се
вклучени во проектот, и на тој начин, да
ја информираат стручната и општата
јавност за напредокот на учениците
со пречки во развојот кои користат
асистивна технологија. Асистивната
технологија
подразбира,
услови
за работа, односно прирачници
за наставниците и софтверска
апликација
за
олеснување
на
описменувањето на учениците, како и
изработка на е-пристапни учебници.
Досега, овој образовен систем е
воведен во 31 основно и две средни
училишта во Република Македонија.
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ЕКОПРОЕКТ НА ООУ „ЛАЗО ТРПОВСКИ“
НАГРАДЕН ВО ХАМБУРГ
На 16-тиот Меѓународен еколошки
училиштен натпревар „ГЕО 2014“,
екопроект на ученици од IX-б
одделение од ООУ „Лазо Трповски“
во силна конкуренција влезе меѓу
дваесет и петте најдобри екопроекти
на натпреварот и поради својот
неоспорен квалитет на крајот се
пласира на високото осмо место.
Овој натпревар традиционално се
одржува секоја година по повод
Светскиот ден на биодиверзитетот,
15 јуни во Хамбург, Германија.
Учениците на натпреварот учествуваа
со истражувачкиот проект „Заштитата
на
пошумените
површини
на
локалитетот Калимерово“. Проектот
беше
координиран
од
двајца
наставници во својство на ментори,
Даниела
Радевска
и
Стефан
Симовски. Екопроектот учениците
го реализираа во соработка со
експерти од Универзитетот „Св. Кирил
и Методиј“ – Шумарски факултет во
Скопје.
Особено внимание кај стручното
жири
привлече
начинот
на
пошумување со помош на соодветен
воден апсорбент и подоцнежната
заштита на пошумените површини
со црн бор и багрем на локалитетот
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Калимерово. По тој повод Том Милер,
раководителот на натпреварот ги
упати следниве зборови: „На стручното
жири составено од претставници
на фондацијата‚ Хајнц Зилман‘,
книгоиздателството „Ернст Клет“ и
од членови на редакцијата „ГЕО“,
му беше потребно подолго време
од вообичаеното за да ги разгледа
пристигнатите проекти. Вашиот проект
беше прекрасен, а поради својата
актуелност и креативната форма на
презентација наиде на голем интерес
кај
претставниците
на
жирито.
Затоа стручното жири соодветно го
награди“. Годинашниот натпревар во
Хамбург беше на тема „Биолошката
разновидност
и
заштитата
на
видовите“.
Организатор
на
натпреварот
е
списанието „ГЕО“ во соработка
со
Германското
здружение
за
меѓународна соработка (GIZ) и
еколошката
фондација
„Хајнц
Зилман“.
На
овој
натпревар
учествуваа околу 15.000 учесници од
десет европски земји со вкупно 600
проекти. Целосно завршениот проект
во претходно зададената форма од
страна на организаторот во Хамбург
мораше да биде испратен на
германски јазик.
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ПОЛСКО КАФЕ ВО КАРПОШ
Со звуците на најдобриот полски
џез, автентични „хербални инфузии“
и полски кулинарски специјалитети,
во четвртокот (6.11), во центарот
„Добредојде
Македонија“
(Welcome Macedonia centre) се пиеше
„ноемвриското утринско кафе“. Оваа
традиционална манифестација на
Интернационалниот клуб „Добредојде
Македонија“ (кој се наоѓа и дејствува
на територијата на општина Карпош)
секој прв четврток во месецот
организира „утринско кафе“ со
претставници
од
дипломатскиот
кор, при што се претставува по една
земја-домаќин. Овој пат, полскиот
амбасадор н.е. Јацек Мултановски
со сопругата Кинга, беа домаќини
на средбата на која присуствуваа
мноштво гости од дипломатскиот
кор, како унгарскиот амбасадор,
сопругите на неколку амбасадори од
земјата, господинот Фатмир Бесими,
заменик-претседателот на Владата
на Република Македонија задолжен
за европски прашања и други видни
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поканети личности.
Притоа, амбасадорот Мултановски
одржа кратка видеопрезентација
за полските траги во Македонија и
придонесот што го дадоа полските
архитекти и уметници во обновата на
Скопје по земјотресот во 1963 година.
На територијата на општина Карпош,
во населбите Козле и Тафталиџе
се изградени полски бараки, кај
нас минува и една од поголемите
сообраќајници – булеварот Адолф
Циборовски,
архитектот
кој
го
задолжи не само Карпош туку и цело
Скопје во неговата реконструкција
по
катастрофалниот
земјотрес.
Во Карпош е изградена и улицата
Варшавска, а полските архитекти
на Скопје му го подарија Музејот на
современата уметност каде има и
богата колекција на уметнички дела
на познати полски автори. „Духот
на Полска, се чувствува во Карпош,
во Скопје“ изјави во оваа пригода,
сопругата на амбасадорот на Полска
г-ѓа Кинга Мултановски.
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БАРДОВСКАТА ЗЕЛКА ЌЕ УРИВА РЕКОРДИ

Прочуената бардовска зелка, цел месец ќе се продава во огромни количини,
на околу 20-ина тезги кои им ги обезбеди Општина Карпош. Тезгите Општината
им ги даде на продавачите на привремено користење, без надоместок. И
оваа година, бардовчани ќе имаат можност да им го продадат својот род
на граѓаните од Карпош, но и на цело Скопје, за зимските подготовки на
специјалитетот „кисела зелка“. Освен традиционалната зелка, изложена на
влезот на село Бардовци, ќе се продаваат вреќи компири и праз, како актуелни
производи за зимската сезона.
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ПЕНЗИОНЕРИТЕ ОД КАРПОШ
СПОРТУВАА И НА ДОЖД
Врнежливото време не ги спречи
пензионерите од двете пензионерски
друштва од Општина Карпош, ЗП
„Тафталице ДДД“ и ЗП „Карпош“,
да си ги одмерат силите во петте
десциплини
на
овогодинешните
Спортско
пенизонерски
игри
(8.11).
Во
организација
и
под
покровителство на Општина Карпош
и Одделението за спорт и култура
при локалната самоуправа, третите
по ред пензионерски игри поминаа
во фер и спортска атмосфера.
Со своето присуство ги почести и
градоначалникот на општина Карпош,
Стево Јакимовски и им напомена

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9

дека за девет години и тој ќе биде дел
од овие игри.
-Јас навистина секогаш сум среќен
кога сум во друштво со пензионерите,
затоа што влегов и јас во 55-та година.
Тоа значи дека за девет години чекајте
ме зошто и јас ќе бидам дел од овие
игри. Мило ми е што имаме добра
соработка, што се поддржуваме и што
имате дух за спортување. Секогаш
вашите активности ги поддржуваме, а
денеска ви посакуваме овој празничен
ден да помине во фер и спортска
борба. Поддршка на спортскопензионерските игри дадоа околу
250 пензионери. Да победат оние
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кои што се со најдобра кондиција и
кои имаа најмногу дух во себе - рече
Јакимовски, ги поздрави и им посака
догодина да се повесели и со повеќе
сила. Дека годините не се важни се
додека виталноста е присутна кај
граѓаните од третото доба денес
покажаа околу 80-на пензионери кои
се натпреваруваа во пикадо (мажи
и жени), трчање (60 метри жени и 80
метри мажи), фрлање ѓуле (мажи и
жени), влечење јаже (мажи и жени) и
скок во далечина (мажи).

Оваа спортско рекреативна манифестација заврши со пригоден ручек,
а победниците и поразените само го зацврстија нивното долгогодишно
пријателство.
Пикадо (мажи): 1. Борче Здравковски 2. Миле Димитровски 3. Живко Велјановски
Пикадо (жени): 1. Божана Божинова 2. Радка Илиоска 3. Виолета
Трчање (60 метри жени): 1. Љубица Петрушевска 2. Верка Андонова 3. Пандора
Тодоровска
Трчање(80 метри мажи): 1.Митко Михајловски 2.Павле Трајковски 3.Ристо
Димитров
Фрлање ѓуле (мажи): 1.Павле Трајковски 2.Алексо Алексоски 3.Павле
Марковски
Фрлање ѓуле (жени): 1.Цвета Миновска 2Лепослава Митковска 3.Борка
Стојковска
Скок во далечина (само мажи): 1.Ивчо Кралевски 2.Мирко Михајловски 3.Ноки
Трајановиќ
Влечење јаже (мажи): Победници ЗП „Тафталиџе ДДД“
Влечење јаже (жени): Победници ЗП „Карпош“
Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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