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ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЈРАМ
Градоначалникот Стевчо Јакимовски и Советот на Општина Карпош, им
го честитаат празникот Рамазан Бајрам на сите верници од исламска
вероисповед со желба, празничната радост да ја споделат со семејството и
пријателите во мир, благосостојба и меѓусебно разбирање.
По тој повод, првиот човек на Општината Стевчо Јакимовски, изразува искрена
верба во натамошно јакнење на пријателските врски, соживотот и соработката
меѓу луѓето и заедниците.
Општина Карпош е позната по добрите меѓуетнички односи и во таа насока
ќе продолжи заеднички да ги развива и гради
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КАРПОШ ГИ ОТВОРИ „ПРОЗОРЦИТЕ“ НА ИНКЛУЗИВНОСТА
Во организација на непрофитното здружение „Отворете ги прозорците“
на 7 Јули во хотел „Карпош“, се одржа јавна дебата на тема „Инклузијата и
предучилишните установи во Општина Карпош“, која е целосно посветена на
промовирање на асиситивната технологија,.
На оваа дебата присусутвуваа и претставници од општина Карпош од
Одделението за детска, социјална и здравствена заштита и од Јавните установи
- општинските детски градинки од територијата на локалната самоуправа.
Помошник раководителот на Секторот за дејности од јавен интерес при општина
Карпош, Гордана Стојчевска Зафировска, активно учествуваше во дискусијата,
продлабочувајќи ја соработката со оваа непрофитна организација. Се
говореше за активностите кои ги презема локалната самоуправа за помош и
поддршка, кои се однесуваат на лицата со попреченост, со цел, подобрување
на нивниот квалитет на живот.
Во рамките на оваа средба, беа презентирани и резултатите од истражувањето
во сите градинки на територијата на Општината, кое се спроведе во мај,
годинава. Наодите покажаа дека четири проценти, од вкупниот број на деца во
градинките се деца со попреченост. Инклузијата на децата не е организиран
процес и во најголема мера зависи од волјата и ангажманот на вработените.
Активностите се дел од проектот „Инклузија во ран детски развој“, спроведуван
од здружението „Отворете ги прозорците“, во рамки на проектот Партнерство
за помирување преку ран детски развој и образование во Европа (ПРЕЦЕДЕ)
кој во Македонија го спроведува Првата детска амбасада во светот „Меѓаши“.
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ПРОБИЕНА УЛИЦАТА БОРКА ТАЛЕСКИ
После ефикасното решавање на имотно правните работи, општина Карпош
го затвори петгодишниот инфраструктурен проблем, кој го имаа жителите на
урбаната заедница „Владо Тасевски“. Се работи за изведување на нова улица,
односно пробивање на непробојниот земјен дел, по што, во цела должина ќе
се асфалтира улицата Борка Талески.
По тој повод денеска, градоначалникот на општина Карпош Стевчо Јакимовски,
изврши увид во градежните активности, по што, даде изјава за медиумите.
-Со пробивање на улицата Борка Талески и поставување на атмосферска
канализација, конечно затворивме еден голем проблем од инфраструктурен
карактер. Целата инвестиција ја чинеше локалната самоуправа, околу 9. 500.
000 денари, а со оваа интервенција, се намалува сообраќајниот метеж во
овој реон – истакна првиот човек на општина Карпош, Стевчо Јакимовски.
Тој потсети дека локалната самоуправа, за сите реконтруирани улици во
оваа урбана заедница, издвоила околу 80. 000. 000 денари, а заедно со двата
нови плоштади на Млечен ресторан и кај Педагошка академија, вкупната
инвестиција ја чини општина Карпош околу 120. 000. 000 денари.
-Со финиширање на капиталната улица Дрезденска и поставување на нова
фекална и атмосферка канализација, како и со целосно реконтруираната
улица Ристо Равановски, ги решивме сите проблематични точки во оваа
урбана заедница – додаде Јакимовски.
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ПОДОБРИ УСЛОВИ ЗА МАЛИТЕ КАРПОШАНИ
Заедничката соработка меѓу општина Карпош и Министерството за труд
и социјална политика, повторно даде конкретни резултати. Имено, двете
институции учествуваат во заедничката акција за изградба на нов клон на
детската градинка „Пролет“, која се наоѓа во населбата Козле.
По тој повод, денеска, градоначалникот на општина Карпош Стевчо Јакимовски
и министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, го посетија објектот
во изградба, кој треба да го зголеми капацитетот за прием на дечињата од
предшколска возраст.
-Во градинката „Пролет“ во Козле која што има два клона, за упис во континуитет
чекаат од 70 до 90 деца. Со отворање на овој трет клон, практично ќе ги
згрижиме сите деца кои живеат на територијата на урбаните заедници „Пецо
Божиновски - Кочо“ и „Кузман Јосифовски – Питу“. Локалната самоуправа ќе
се погрижи за хортикултурното уредување, покрај тоа што го обезбедува на
располагање и овој објект – истакна градоначалникот Јакимовски.
Во исто време, општина Карпош ќе гради целосно нов објект во градинката
„Мајски Цвет“ во населбата Тафталиџе 1 и 2, а ќе ја реконструира детската
градинка „Орце Николов“ во населбата Карпош 4. Со завршување на овие
проекти, сите урбани заедници на територија на општина Карпош ќе добијат
предшколски установи.
Во план е изградба на нова градинка во населбата Бардовци, која исто така
е заеднички проект со Министерството за труд и социјална политика, која
министерот Спасов ја посочи како успешен модел на меѓуинституционална
соработка, која треба да ја практикуваат и останатите локални самоуправи.
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НОВИ ЛИФТОВИ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА КАРПОШ
Советниците од Општина Карпош расправаа по 23 точки кои се најдоа
на дневниот ред, на денешната педесет и прва седница, која се одржа
во амфитеатарот на Технолошко Металуршкиот факултет во Скопје. Со
мнозинство гласови, тие позитивно се изјаснија во врска со барањата од
граѓаните, за одобрување на финансиски средства кои ќе се употребат за
реконструкција на четири стари лифтови и набавка на два нови.
Конкретно, Општина Карпош ќе покрие 65% од трошоците за реконструкција на
старите лифтови, кои ги користат жителите на станбените згради на бул. 8-ми
Септември бр. 10 влез 1, како и станбените објекти на ул. Никола Парапунов
бр. 1, 3 и 5. Нови лифтови ќе се постават во колективните станбени објекти
на бул. Партизански одреди бр. 101, влез 1 и во зградата на бул. Партизански
одреди бр. 111, влез 1.
Со цел, да се релаксира сообраќајниот метеж, Советот на Општина Карпош,
одобри финансиски средства за купување на 47 периодични паркинг-картички,
кои жителите од околните згради во населбата Карпош 3 и Карпош 4, ќе ги
искористат за бесплатно паркирање во Т.Ц. „Скопје Сити Мол“. На овој начин,
локалната самоуправа се обидува да го реши проблемот со паркирање за
своите жители, кои живеат во непосредна близина на трговскиот центар. Со
иста динамика, советниците ја поддржаа и одлуката за финансиско учество
на Општина Карпош во заедничкиот проект со Град Скопје, кој се однесува на
изведба на фекална канализација по дел од улицата „Новопроектирана 3“ и
покривање на атмосферски канал, непосредно до улицата „Новопроектирана
1“.
Во рамките на денешната седница, беа усвоени и двата Детални урбанистички
планови . ДУП-от за Градската четврт „СЗ 19“ (нас. Влае 2), кој го опфаќа потегот
помеѓу бул. Партизански одреди, ул. Ацо Шопов, ул. Војвода Васил Чакаларов и
реката Вардар. Второусвоениот ДУП се однесува за Градската четврт „З 04“ и
го опфаќа потегот помеѓу бул. Илинден, бул. 8-ми Септември, реката Вардар
и ул. Љубљанска.
Во духот на солидарноста, Советот на Општина Карпош донесе одлука,
финансиски да го поддржи проектот на збратимената општина Стари Град
од Сараево, насловен „Со игра до инклузија“. Се работи за хуман гест, со кој
директно се потпомагаат децата со пречки во развојот.
Согласно новите законски измени, Советот на Општина Карпош ги одобри
годишните планови за вработување за 2017 година, во детските градинки „Орце
Николов“, „Распеана младост“, „Пролет“ и „Мајски Цвет“.
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ПОДИГНУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА СВЕСТ
Во организација на одделението за енергетска ефикасност на општина
Карпош, денеска, во Кинотеката на Македонија се одржа „Информативен
енергетски ден“. Стручните лица ги информираа присутните, со активностите
кои се дел од проектот за ладење и греење („CoolHeating“), како и со
резултатите од досегашното залагање на општина Карпош, како регионален
пример за енергетски ефикасна општина.
Акцентот на денешната манифестација се насочи кон подигнување на свеста
на граѓаните, за придобивките од користење на мали модуларни системи за
централно ладење и греење. Симплифицирано, поентата на овој проект е
поврзување на неколку индивидуални или колективни објекти во мрежа, каде,
сите би се снабдувале со енергија од еден заеднички извор, кој ќе се базира
на принципот на обновливи извори на енергија, (биомаса, соларна енергија,
геотермална енергија и отпадна топлина).
Самиот проект „CoolHeating“, подразбира и пренесување на знаења и
искуства од заедничките активности помеѓу партнерите од земјите, кои веќе
ги користат овие развиени технологии за обновливо централно ладење и
греење, какви што се Австрија, Германија и Данска. Целни субјекти во овој
меѓународен проект се општината Високо (БиХ), Љутомер (Словенија), градот
Шабац (Србија), град Озаљ (Хрватска) и општина Карпош, како единствен
партиципиент од Македонија.
За потсетување, Карпош е единствената општина во Македонија, која на
локално ниво воведе субвенционирање на енергетски ефикасни градби и
примена на обновливи извори на енергија, во системите за ладење и греење.
Долгорочно гледано, конкретните придобивки од овој проект за општина
Карпош се, разумното искористување на локалните ресурси, одржливиот
развој на општината, соработката со другите градови од ЕУ, како и зголемување
на можноста за натамошни инвестиции од ЕУ.
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ВРЊАЧКА БАЊА ОДБЕЛЕЖА 148 ГОДИНИ ПОСТОЕЊЕ
На покана од збратимената општина Врњачка Бања, делегација од општина
Карпош предводена од советниците Игорче Кузманоски и Тања Ристевска,
присуствуваше на свечената манифестација која се одржа по повод
одбележување на 148 годишнината од основањето на оваа српска општина.
На денешниот свечен прием кој се одржа во административната зграда на
општина Врњачка Бања, се обрати претседателот на локалната власт, Бобан
Ѓуровиќ. Меѓудругото, тој истакна дека модерниот лик на Врњачка Бања
се должи на примената на успешниот модел на управување на локалната
самоуправа, кој одамна го практикува неговиот македонски колега, Стевчо
Јакимовски.
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НОВИ ЕНЕРГЕТСКИ ФАСАДИ ЗА РОМАНСКИТЕ КУЛИ
ВО КАРПОШ
Општина Карпош продолжува со реконструкција на фасадите на нејзина
територија. Три објекти, познати како романски кули, во населбата Тафталиџе 2,
ќе добијат нов урбан лик. Освен разубавување на колективните станбени објекти,
станарите ќе добијат енергетско ефикасни фасади кои ќе им ги намалат
трошоците преку целата година, односно за греење во зимските месеци и
ладење во летниот период. Во рамките на планираните 41. реконстурирана
фасада за 2016 година, со овие три објекти, кои се привршуваат, локалната
власт е на повеќе од половина пат во обновување и разубавување на изгледот
во Карпош, како и во интенцијата за максимална заштеда во трошоците за
секое семејство.
- Ова лето го започнавме со реконструкција на фасади, а така и ќе го
завршиме. Продолжуваме со изработката на енергетските фасади, при
што, овој пат работиме на улицата “Женевска„ каде што ги реконструираме
таканаречените романски фасади на трите објекти со број 6, 8 и 10. Целата
инвестиција, која е обезбедена од локалната самоуправа чини 14.300.000
денари и ја изведува градежната фирма „Гермак“, истакна градоначалникот
Стевчо Јакимовски во изјавата за медиумите.
Со оглед на интензитетот на работа околу реконструкцијата на термички
фасади на објкетите на територија на Општина Карпош, се очекува дека
истите ќе завршат до почетокот на декември 2016 година.
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КУД „ЦВЕТАН ДИМОВ“ БЛЕСНА НА ФЕСТИВАЛОТ
ВО ПОЛСКА
Културното уметничко друштво „Цветан Димов“ од Општина Карпош,
предводено од раководителот Бранко Јовевски, продолжува да реди успеси
и признанија. На неодамнешниот Меѓународен фолклорен фестивал, кој се
одржа во Горзов,Полска, од 26 јуни до 3 јули, ансамблот „Цветан Димов“ уште
еднаш ги покажа своите фолклорни можности освојувајќи мноштво пофалби
и признанија за своите уметнички достигнувања.
Талентираните играорци преку изведба на автентични македонски ора и песни,
оставија најсилен впечаток пред многубројната публика во градот Горзов. На
овогодинешниот фестивал, жири комисијата ги додели највисоките оценки и
пофални критики токму за ансамблот од Општина Карпош, на кој учествуваа
уште десет ансамбли од други европски држави.
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„ЗЛАТНОТО ПЕРО НА КАРПОШ“
СО ДВЕ НОВИ ЗБИРКИ ПОЕЗИЈА
Во топла и инспиративна атмосфера во кафулето „Децата од нашата улица“,
Дијана Дурлевиќ, „златното перо“ на Карпош објави нови две свои збирки
поезија.
„Излеани чувства“ и „ Пристап до тишината“ се најновите поетски творби на
младата, талентирана и исклучително плодна поетеса од Карпош која пред
три години беше избрана за најголем пишувачки талент во Општината меѓу
соучениците од сите десет основни училишта од оваа локална самоуправа.
Оттогаш наваму, ѕвездениот пат на Дурлевиќ постојано оди во нагорна линија,
собирајќи ги сите ловорики на домашните поетски натпревари, но успешно
пробивајќи се и на меѓународната литературна сцена.
Нејзината поезија, нејзината реч, според зборовите на еден од промоторите
на најновите книги на Дијана Дурлевиќ, членот на Друштвото на писатели на
Македонија, Горан Анчевски, не може да не те трогне и длабоко да те замисли,
посочувајќи на огромната сериозност и виртуозност која ја поседува оваа
16-годишна поетеса.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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КАРПОШ ЌЕ ДОБИЕ НОВА СООБРАЌАЈНА АРТЕРИЈА
Општина Карпош ќе добие нова сообраќајна артерија на својата територија.
Градоначалникот на Град Скопје Коце Трајановски и градоначалникот на
Општина Карпош Стевчо Јакимовски го најавија проширувањето на улицата
,,Васил Чакаларов’’ , како сообраќајно продолжение на ул. Теодисиј Гологанов.
Со ова проширување се предвидува изградба на нова лента на ул. Васил
Чакаларов во должина од 200 метри пред раскрсницата на ул. ,,Теодисиј
Гологанов’’ , ул. ,,Васил Чакаларов’’ и ул. ,,Московска’’.
Овој зафат иако мал во должина, е голем по своето значење , не само за
протокот од сообраќајот на возилата кои што доаѓаат надвор од Општина
Карпош, туку и за сите оние граѓани кои сообраќаат од западниот дел
на Македонија, бидејќи ова е практично главната влезна артерија кон
централното градско подрачје во Скопје. Со ова се овозможува и многу
помало загадување за жителите кои живеат околу оваа раскрсница, што
значи има посебно влијание врз еколошкиот живот на граѓаните кои живеат во
овој дел од Општината, истакна градоначалникот на Општина Карпош Стевчо
Јакимовски.
Заблагодарувајќи му се на градоначалникот на Општина Карпош Стевчо
Јакимовски, за помошта при средувањето на имотно - правните односи,
градскиот татко Коце Трајановски напомена дека со овој инфраструктурен
зафат ќе се растовари метежот кој се создавал на оваа сообраќајница.
-Целата оваа инвестиција ќе чини 3,5 милиони денари и истата ќе биде
обезбедена од Ј.П. ,,Улици и Патишта’’. Морам да напоменам дека ова лето
Градот Скопје има интензивни градежни активности во сите свои 10 општини,
па така и овој пат во соработка со Општината Карпош ќе придонесеме за
поголема проодност на сообраќајот во овој дел од градот на територијата на
Општина Карпош, прецизираше првиот човек на Град Скопје Коце Трајановски.
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КАРПОШ ГО ОДБЕЛЕЖА ДЕНОТ
НА СКОПСКИОТ ЗЕМЈОТРЕС
По повод 53 годишнината од катастрофалниот земјотрес кој го зафати главниот
град, делегација на Општина Карпош положи свежо цвеќе на споменикот на
жртвите од земјотресот.
На денешен ден, во далечната 1963 година, во 5 часот и 17 минути, скопјани го
почуствуваа најголемиот земјотрес во историјата со јачина од 6,1 степени по
Рихеровата скала. Беа урнати голем број домови, над 200.000 луѓе останаа
без покрив над глава, а животот го загубија повеќе од 1.070 граѓани.
Со брзина на светлината, Скопје повторно заживеа. Со помош на хуманитарните
организации од целиот свет кои пристапија кон собирање помош, главниот
град полека почна да се обновува.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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ПОДНОВЕНИ УЧИЛИШТА ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА
Учениците кои учат во основните училишта на територијата на Општина Карпош,
наредната учебна година ќе ја започнат во целосно подновени училници. Исто
така ќе се изврши и реконструкција на оштетената инфраструктура во самите
училишта. Ова денес во изјава за медиумите го најави градоначалникот на
Општина Карпош Стевчо Јакимовски. Јакимовски истакна дека локалната
самоуправа во 2011 и 2012 година со инвестиција од 5 милиони евра, средства
обезбедени од буџетот на Општината изврши целосна реконструкција на сите
10 основни училишта кои се под нејзина надлежност.
-Правиме реконструкција на десетте основни училишта. Вкупната сума која
ќе ја издвоиме за реализација на оваа активност околу 8.100.000 денари.
Фирмата која работи на три основни училишта е „Конструктор Ком“, додека
на останатите седум е фирмата „Раритет“. Реконструкцијата е предвидена да
заврши целосно до 25 август, што значи дека основците од Општина Карпош
ќе влезат да учат во целосно нови бојадисани и обновени училници и училишта
на почетокот на новата учебна година. Со тоа практично сакаме да создадеме
најдобри услови за учење на нашите најмлади жители на Општината, и вакви
реконструирачки зафати ќе практикуваме да ги вршиме секои две до три
години во сите училишта на територијата на Општина Карпош, прецизираше
првиот човек на локалната самоуправа, Стевчо Јакимовски.
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УШТЕ ТРИ НОВИ ТЕРМИЧКИ ФАСАДИ ВО КАРПОШ
Општина Карпош ќе обезбеди заштеда на електрична енергија и за станарите
на три згради во Карпош 3. Станува збор за реконструкција и поставување
на термички фасади на кулите на улицата „Драгиша Мишовиќ“, односно
на станбените објекти со број 4, 8 и 12. Првиот човек на Општината, Стевчо
Јакимовски, во изјава за медиумите ја посочи целта на обновата на фасадите.
- Покрај разубавувањето на фасадите овие фасади се и термички, што значи
дека граѓаните ќе имаат во зимно време заштеда за греење, а во летно време
заштеда за ладење. Вкупната инвестиција е 13.700.000 денари, а работата ја
извршува фирмата „Електроводомонт“ – рече Јакимовски.
Тој ги потсети граѓаните кои немаат аплицирано за реконструкција на покриви,
тоа да го направат што поскоро, сé со цел во наредните 30 години, станбените
објекти да бидат во добра состојба. По отпочнувањето на градежните работи,
изработката се очекува да заврши за околу 60-на дена.
„Градежната офанзива“ во Општина Карпош не престанува, така што, во
моментов, се работи на 30 фасади на згради на нејзина територија.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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ЗГРИЖЕНО ЛИКОВНОТО ТВОРЕШТВО НА ЧЕМЕРСКИ
На денешната педесет и втора седница на Советот на Општина Карпош,
советниците го прифатија предлогот за одобрување на финансиски средства,
со кои ќе се заштити ателјето со ликовните дела на починатиот заслужен
граѓанин на Општината, академик Глигор Чемерски.
По кратка дискусија, советниците се согласија да бидат одобрени
предвидените средства за надгробен споменик на легендата на маратонското
пливање - Нико Нестор, кој исто така е заслужен граѓанин на Општина Карпош.
Претседателот на комисијата за култура, Горан Михајлов, пред членовите
на Советот на Општина Карпош, ја образложи предлог- програмата која се
однесува на активностите на Општина Карпош, од областа на културата за 2016
година. Притоа, советникот Михајлов говореше за традиционалната културна
манифестација Карпошово културно лето, како еден од препознатливите
културни брендови на локалната самоуправа.
Меѓу останатите точки на оваа седница, беа одобрени финансиски средства
за реконструкција на фасади на колективни станбени објекти во Општина
Карпош, и се одобрија средства за реконструкција на лифт во станбена
зграда на ул. ,,Никола Русински’’ бр. 12, влез 2.
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НОВИ УЛИЦИ ВО КАРПОШ 1 И 2
Во летниот период, инфраструктурните зафати во Општина Карпош се одвиваат
со засилена динамика. Во таа насока, денеска започна асфалтирањето
на улица Никола Тесла во должина од 430 метри. Бидејќи се работи за
високофрекфентна собирна улица во која се „влеваат“ повеќе споредни
улички од околните станбени згради, реконструкцијата на овој коловоз е од
витално значење пред сé, од аспект на растоварување на сообраќајниот
метеж.
По тој повод, градоначалникот на Општина Карпош Стевчо Јакимовски, одржа
прес конференција за медиумите, пред кои ги презентираше деталите за
оваа градежна акција.
-За оваа интервенција, локалната самоуправа инвестираше 2.847.000 денари.
Изведувач е фирмата „Бауер БГ“, а надзорот на работите го врши фирмата
„Урбан Стил Инженеринг“. Наскоро ќе ја асфалтираме и собирната
улица Орце Николов, чија реконструкција ќе чини околу 5.000.000 денари.
Оттаму, продолжуваме со улиците на територија на Карпош 1, како што се
Руѓер Бошковиќ, Даскал Камче, Иван Аговски и Бранислав Нушиќ – објасни
Јакимовски.
Првиот човек на општината, посочи дека градежните активности ќе се одвиваат
во континуитет и во соседната урбана заедница.
-На територија на УЗ Карпош 2 ќе го санираме кракот на улица Никола Тесла
пред зградата бр. 78. Општина Карпош, за сите овие реконструктивни зафати
ќе вложи над 13.000.000 денари. По овие интервенции, нашите сограѓани од
УЗ Карпош 1 и 2 ќе возат по нови коловози, откако претходно ги саниравме и
останатите – истакна општинскиот татко, Стевчо Јакимовски.
Тој најави, дека во овој реон наскоро ќе се поставуваат нови енергетско –
ефикасни фасади и нови покриви на колективните станбени згради.
- На овој начин би сакале целосно да го разубавиме овој дел од Карпош кој е
граден пред и по скопскиот земјотрес – додаде Јакимовски.
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