ОПШТИНА
КАРПОШ
НЕДЕЛЕН
Е - БИЛТЕН
ИЗГОТВУВА:
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДНОСИ
СО ЈАВНОСТА
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БЕРЛИНСКО ПРИЗНАНИЕ ЗА КРЕАТИВЦИТЕ
ОД ООУ „ЛАЗО ТРПОВСКИ“
Ученици од ООУ „Лазо Трповски“за
пласманот во финалето од страна
на петчленото стручно жири беа
наградени со соодветни пофалници
на
7.
Меѓународен
училиштен
литературен натпревар во Берлин,
Германија. Натпреварот што го
организира „Германскиот центар за
сказни“ од Берлин, во соработка со
Министерствата за образование на
Германија, Австрија и Швајцарија
беше на тема „Дали ќе се исплашиш
или ќе бидеш храбар, прашање е
сега?“.
Овој
настан
традиционално
се
одржува
во
рамките
на
манифестацијата
„Берлински
денови на сказните“ каде со свои
стихувани лични и ликовни творби
учествуваа повеќе од 1.100 ученици од
10 земји и тоа: Германија, Австрија,
Швајцарија,
Франција,
Италија,
Хрватска, Полска, Македонија, Египет
и Канада. Стихуваните лични творби на
Драгана Тодорова, Виктор и Викторија
Додевски, Сара Поповска и ликовните
творби на Борјан Деспотовски,
Андреј Антов, Климентина Чаповска,
Мила Стаматовска, Тијана Мурџева,
Александар
Бараковски,
Андреј
Кушовски, Бојан Столевски, Дамјан
Салтамарски, Филип Карамачоски,
Георгина Серафимовска, Исидора
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Тримоска, Клара Блинков, Јован
Станковиќ, Мартина Терзиева, Мила
Ќурчинска и Томислав Јовановски
обезбедија пласман помеѓу 300
најдобри на натпреварот. Учениците
на натпреварот беа координирани
од шест наставници во својство на
ментори: Ирена Грегориќ, Елена
Угриноска, Розета Сугарева, Соња
Јовановска, Маре Мановска и Стефан
Симовски. Во своето обраќање до
финалистите од ООУ „Лазо Трповски“
раководителката на проектот, Биргит
Маршал, меѓу другото истакна: „Ви
благодариме за личните творби и
илустрациите полни со интересни
креативни идеи и се надеваме дека
имавте можност да уживате додека ги
создававте, иако годинашнава тема
за вас беше необична. Задачата да
напишете или илустрирате приказни за
чудовишта, сеништа и други страшни
(митски) суштества воопшто не беше
лесна и затоа добивате соодветно
признание за вашиот креативен
ангажман“. На свеченото врачување
на пофалниците директорката на
ООУ „Лазо Трповски“, м-р Елеонора
Стрезовска, меѓу другото им го
честиташе успехот на учениците и
ги охрабри да продолжат активно
да го афирмираат училиштето на
меѓународен план.
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Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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ГРАДОНАЧАЛНИКОТ ЈАКИМОВСКИ
ПРЕД СТУДЕНТИТЕ НА УТМС
Градоначалникот на општина Карпош,
Стевчо Јакимовски, во вторнико (16.12)
пред студентите од Универзитетот
за туризам и менаџмент од Скопје,
одржа презентација на тема „Oсврт
на менаџирањето на локалната
самоуправа“.
Преку
едукативно
предавање, тој ги запозна студентите
кои студираат на насоката за туризам
и економија, за функционирањето на
една Општина.
Пред
се,
Јакимовски
истакна
дека
функцијата
градоначалник
подразбира не само политички,
туку и менаџерски вештини и ова
е работата во која се пронаоѓа
најмногу и која од се срце ја работи.
-Квалитетот на услугите кои ги дава
локалната самоуправа се од витално
значење за функционирањето на
целокупниот државен апарат, затоа
што најчесто граѓаните велат дека
и оние ингеренции кои што ги нема
локалната самоуправа, сепак се
обврска на локалната самоуправа.
Ако локалната самоуправа не дава
соодветни резултати, тогаш јасно е
дека се рефлектира и врз останатите
државни институции. – рече првиот
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човек на Општината.
Во
рамките
на
презентацијата,
градоначалникот пред студентите
образложи какви приходи се слеваат
во локалната самоуправа, за што се
трошат и каде се употребуваат, секако
во прилог на жителите на Карпош.
Политиката на локалната власт ја
решава Советот на општина Карпош,
предводен од претседателот на
Советот и Секретарот кои донесуваат
одлуки во договор со советниците.
Притоа, анкетите кои се спроведуваат
помеѓу жителите преку целата година
за тоа колку тие се задоволни од
образованието на своите деца и внуци,
здравствената заштита и хигиена
во основните училишта и градинки,
кои се во надлежност на локалната
самоуправа не се изоставаат, туку
се главен ориентир во планирање на
идните активности. Посебна нагласка
градоначалникот Јакимовски стави
на делот на имотно-правните односи,
како и на урбанизација. Општина
Карпош е единствена општина која
има развиено 14 урбани заедници,
каде во секоја заедница има
претседател и одлична комуникација
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со граѓаните. Сето ова, се должи на работа и труд, бидејќи локалната
самоуправа треба да биде најдобар сервис на информации и услуги за
граѓаните. По предавањето, на градоначалникот Јакимовски му беа поставени
неколку прашања од студентите на кои даде соодветни и опширни одговори.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ЕВРОПСКАТА ШАХОВСКА
УНИЈА ВО ОПШТИНА КАРПОШ
По
повод
организирањето
на
Европски
екипен
шаховски
куп
2015,
претседателот
на
Европската шаховска унија, Зураб
Ајзмајпарашвили, од Грузија, во
средата (17.12)официјално ја посети
општина Карпош и оствари средба со
градоначалникот Стевчо Јакимовски.
Заедно
со
претседателот
на
Македонската шаховска федерација
Благоја Богоевски и првите луѓа на
шаховскиот клуб „Гамбит Асеко СЕЕ“,
претседателот
Ајзмајпарашвили,
го изрази своето задоволство што
токму општина Карпош, која е
најспортска општина во Македонија,
ќе го организира овој голем настан
кој е еден од најреномираните
спортски активности во Европа. – Ви
благодарам за поддршката која
несебично ја давате со сиот ваш
ентузијазам и им овозможувате на
врвни и квалитетни шахисти од целиот
свет да си ги „одмерат“ силите во
најинтелегентниот спорт на светот.
Верувам дека вашата организација,
заедно со Шаховската федерација на
Македонија и шаховскиот клуб „Гамбит
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Асеко СЕЕ“, ќе успее да реализира
една
голема
и
незапаметена
спортска манифестација. Додека
инвестирате во шахистите, ние сите
заемно инвестираме во иднината
на паметниот свет. Сè е во тренингот
на прстите и мозокот – рече
Ајвмајпарашвили. Како организатори
на Европскиот екипен шаховски куп
2015, градоначалникот Јакимовски
нагласи дека секоја година Општина
Карпош организира Меѓународно
шаховско првенство „ Опен Карпош
“ и веќе е „кондициониран“ во
организирањето вакви врвни шаховски
турнири. – Локалната самоуправа
финансиски го поддржува шаховскиот
турнир кој се одржува секоја година во
општина Карпош, поточно во хотелот
„Александар палас“, во соработка со
шаховскиот клуб „Гамбит Асеко СЕЕ“,
а догодина, од 10-ти до 20-ти октомври
ќе ги удостоиме и најдобрите екипи во
шах од цела Европа, односно околу 600
- тини шахисти од 70 европски држави.
Ние веќе сме биле домаќини и сме
имале средби со врвни шахисти како
Кирил Ѓорѓиев од Бугарија, Александра
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Костењук од Русија, Маркуш Роберт
од Србија, Денко Кожул од Хрватска,
Ива Виденова од Бугарија, Антоанета
Стефанова од Бугарија, Александра
Горјачкина од Русија и многу други –
заврши Јакимовски. Љубителите на
шахот ќе имаат можност да ги следат
резултатите на колата на интернет и
преку играта на голем број познати
мајстори на шахот да ги следат во живо

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9

највозбудливите дуели. Претседателот
на Европската шаховска унија беше
видно задоволен од квалитетните
подготовки за организацијата и
идејата за следење на резултатите
онлајн, при што истакна дека ова е
вистинска и современа организација
на еден настан, односно на настан
кој е од висок спортски ранг.
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НОВОГОДИШНА ИЗЛОЖБА НА ЧЕСТИТКИ
Во
духот
на
традицоналните
Новогодишни и Божиќни празници,
во четвртокот (18.12), кафулето
„Ли“ беше претесно да ги собере
љубителите на честитки изработени
на хартија во повеќе ликовни техники.
Воедно, изложбата беше од продажен
карактер, од каде секој присутен
имаше можност да ја збогати својата
домашна ликовна колекција на
пригодни честитки. За преубавите
шаренолики честитки, беа заслужни
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околу 20-на познати домашни ликовни
уметници како Елена Алчева, Илина
Арсова, Горан Јованов, Андријана
Мациев, Шкипе Мехмети, Марија
Светиева, Тони Шулајковски и многу
други. Во рамките на новогодишната
изложба, празничната атмосфера ја
збогатија и младите музички таленти
Галина Кутсенко и Викторија Митеска.
Изложбата беше во организација на
одделението за спорт и култура при
општина Карпош.

8

16 - 23 Декември 2014 Билтен бр. 158

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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НОВОГОДИШНА И БОЖИЌНА
ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА
Карпошани по 14-ти пат беа хумани.
По повод Новогодишните и Божиќните
празници, во 14-те урбани заедници
и пред поголемите супермаркети,
во саботата и неделата (20 и 21. 12)
се одржа хуманитарната акција „Да
бидеме хумани за нашите соседи“.
Оваа традиционална акција се
спроведува три пати во текот на
една година и тоа за Денови на
Општината, Велигденските празници
и
Новогодишните
и
Божиќните
празници.
Градоначалникот
на
општина Карпош, Стевчо Јакимовски
ја даде својата донација за социјално
загрозените семејства.
-Оваа акција ја спроведуваме со
цел да обезбедиме продукти за
оние граѓани кои се од општина
Карпош и кои се наоѓаат во потешка
материјална состојба. Ги повикувам
сите граѓани на општина Карпош и
пошироко, кои што сакаат, денеска
и утре да се сетат на сите наши
сограѓани кои што имаат помалку
финансиски
средства,
да
им
овозможиме и да им ги ублажиме
проблемите за новогодишните и
божиќните празници. Притоа, денеска
е Светскиот ден на солидарноста,
сметам дека ние како Општина
досега сме покажале дека нашата
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солидарност е на многу високо ниво.
Досега од овие акции сме собрале
над 1600 пакети кои што сме ги
поделиле на нашите граѓани и оваа
акција наоѓа на навистина широка
поддршка и одзив како и на голема
благодарност од страна на граѓаните
кои што ги добиваат овие пакети.
Општина Карпош иако по Закон не
е обврзана да интервенира во делот
на социјалната заштита, но, сепак,
ние имаме одделение за социјална
заштита кое се грижи за овие
семејства. Локалната самоуправа,
на 200 семејства постојано помага
и интервенира со финансиска
помош во текот на пролетта, есента
и на оние кои се хронично болни. Ако
имаме доволно собрани продукти ќе
направиме 200 пакети кои ќе се поделат
на секое семејство, доколку нема
доволно, тогаш се прави селекција
да добијат оние семејства кои се во
најтешка материјална сосотојба или
пак се граѓани кои имаат болно лице
или не се работоспособни. За оваа
практика, има одредени критериуми
според кои ги одредуваме и ги даваме
овие
хуманитарни
пакети.-рече
Јакимовски. Исто така, вработените
во општина Карпош, во понеделник,
ќе ја дадат својата скромна донација
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Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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за своите сограѓани, со цел да во секое семејство се почуствува вистинско
празнично уживање. Хуманитарната акција продолжува и утре каде сите
граѓани кои се во можност, може да донираат трајни прехранбени или
хигиенски производи за доброто на своите сограѓани.
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ПЕРВЕРЗНА ПРОПАГАНДА НА ЦЕНТАРЊУЗ

Квази порталот www.centarnews.net продолжува со монструозни конструкции
и црна кампања невидена во медиумското и политичкото милје на овие
простори. Наместо да ги анализираат неспособноста на својот Градоначалник,
неинвентивноста и дефетизмот кои владеат во Општина Центар од почетокот
на мандатот на Жерновски, тие упорно бираат „цели за отстрел“ во Општина
Карпош и шират зла крв во медиумскиот простор.
Целосната первезна конструкција што ја направија со последниот текст
за наводна физичка пресметка во Одделението за односи со јавност во
Карпош ( што всушност е само една од серијалот измислици, вулгарности и
навреди од најдолен вид кои ги креираат за оваа Општина) е најновото нивно
„постигнување“ во гебелсовата кампања и само уште еден доказ каде го
насочуваат фокусот на нивните сограѓани , оние кои всушност го алиментираат
нивното (не) работење. Дали добија мандат за унапредувањето на својата
општина или за плукање по соседните општини е отчетот што центарњузовци
и Жерновски ќе мора повторно да го дадат пред своите сограѓани. Всушност
пишаното многу повеќе говори за тој што пишува отколку за тој што се пишува.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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НОВОГОДИШЕН ПРОДАЖЕН БАЗАР
Како завршна активност, на 24 декември, во холот на ООУ „Христијан
Тодоровски Карпош” од 16 до 18 часот, ќе се одржи новогодишен продажен
базар. Собраните средства од овој базар се наменети за набавка на нови
современи нагледни средства и дидактички материјали со цел подобрување
на квалитетот на наставата во истото училиште. Откако заврши двонеделното
традиционално новогодишно украсување во ООУ „Христијан Тодоровски
Карпош”, секое одделение во училиштето одржа работилница за изработка
на производи за претстојниот новогодишен базар. Сите овие активности
во училиштето се одвиваа со меѓусебна соработка помеѓу учениците,
наставниците и родителите, а секако и со неколку баби и дедовци.
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НОВОГОДИШЕН БАЗАР ВО КАРПОШ
На барање на граѓаните на Карпош, локалната самоуправа и оваа година
како и минатите постави 10 „новогодишни” тезги на плоштадот „Делфина” во
населба Влае. Инаку истите тезги од денеска се преместени на платото во
Т.Ц. Карпош 3, Лептокарија. Таканаречениот „Новогодишен базар на Карпош”
ќе трае од 19 декември годинава до Божиќ, 7 јануари идната година. На него
граѓаните на Карпош ќе може да пазарат новогодишни честитки, украси,
балонии други дребулии со што ќе се збогати Новогодишниот и Божиќниот
амбиент во Карпош. Општината на продавачите тезгињата им ги издава
бесплатно, се цел и локалната власт да придонесе кон разубавување на
празниците.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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АКЦИЈА ЗА ЧИСТЕЊЕ
НА НЕРЕЗИ И ПАНТЕЛЕЈМОН
На иницијатива на месната заедница Нерези во состав на Општина Карпош,
во сабота (27.12.2014) со почеток во 9 часот наутро ќе почне акцијата за
расчистување на сметот во горно Нерези и во околината на манастирскиот
комплекс Св.Пантелејмон. Се повикуваат жителите од сите делови на Нерези
да се придружат на дваесетина вработени задолжени за чистотата од општина
Карпош и заедно да го исчистат овој дел од општината.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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