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Август 2016 Билтен бр. 237
КАРПОШАНИ ГО СЛАВЕА ИЛИНДЕН
Граѓаните од Карпош со свечен ручек и пригодна веселба во црквата Св.Илија
– Горно Нерези го одбележаа 2 август Илинден.Осветувањето на оваа црква ќе
биде на 22 октомври 2016 година.
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НОВА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ДОЛЖ „ПАРТИЗАНСКА“
Општина Карпош ќе добие ново „инфраструктурно засилување“. Имено,
Градот Скопје во соработка со локалната самоуправа, ја започна изградбата
на фекален колектор по бул. Партизански одреди од раскрсницата со ул.
Московска до раскрсницата со бул. 8- ми Септември . По повод почетокот
на работите околу новиот канализационен вод, градоначалникот Јакимовски
изјави:
- Станува збор за исклучително полезна инвестиција, имајќи во предвид дека
фекалната канализација која што доаѓа од Нерези, Тафталиџе 2 и Тафталиџе
1, практично оди по цевковод со фи - 300, која е со многу мал промер, и
е доволен само за едно индивидуална семејство кое се приклучува на
фекална канализација, а на е и за ваков голем вод. Ако на ова се надоврзе
и приклучувањето на несовесни граѓани кои своите олуци од атмосферскиот
одвод ги приклучиле на фекалната канализација, можете да претпоставите
со какви проблеми се соочуваме, кога имаме поројни дождови. Со оваа
фекална канализација од фи - 500, практично го разрешуваме проблемот не
само на Тафталиџе 1, туку и на Тафталиџе 2 и Нерези. Истовремено, веќе
се договоривме со градоначалникот на Град Скопје, да подготвиме проект за
ул. Московска, со што ќе го растовариме одводот на цело Тафталиџе, како
и руските згради кои се по должината на ул. Адолф Циборовски, поточно да
го разрешиме и нивниот проблем, кој го имаат со запушување на фекалната
канализација. Ние имавме желба тоа да го разрешиме и досега, но беше
практично невозможно бидејќи главниот вод кој оди по бул. Партизански
одреди, беше со мал пресек, што значи дека правилата не дозволуваа со
поголема цевка да одите во помала, туку спротивно, прецизираше првиот
човек на Општина Карпош Стевчо Јакимовски.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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Градоначалникот на Град Скопје Коце Трајановски, посебно ја нагласи
одличната соработка која Градот ја има со Општина Карпош, напоменувајќи
дека и досега, како и во иднина, заедно со својот колега Јакимовски, заедно
ќе ги одредуваат приоритетите на граѓаните на Општина Карпош, како
Општина која заедно со Центар и Аеродром, претставува општина со најбрз
урбан развој на територијата на Град Скопје. Трајановски нагласи дека во
овој период заедно со градоначалникот Стевчо Јакимовски, ја започнале
изградбата на третиот дел од паркот ,,Македонија“ спроти Студентскиот
дом ,,Гоце Делчев“ и го започнале проширувањето на ул. Васил Чакаларов,
почнувајќи од раскрсницата на ул. Московска и ул. Теодосиј Гологанов.
-Денес го започнуваме почетокот на градежните работи на нова фекална
канализација по Партизански одреди, почнувајќи од бул. 8 – ми Септември, па
се до ул. Московска. Должината на оваа фекална канализација е 1246 метри,
профилот на цевката која се вградува е 500 мм, додека вредноста на оваа
инвестиција е 17 милиони денари, средства издвоени од буџетот на Градот
Скопје. Изведувач на градежните работи, согласно тендерската постапка е
„ВАРДАРГРАДБА ДОО СКОПЈЕ“. Очекуваме дека градежните работи ќе завршат
во рок од три месеци, и со тоа ќе се овозможи подобрување на условите за
живеење на граѓаните кои живеат во овој дел на градот, напомена во својата
изјава за медиумите, првиот човек на Град Скопје Коце Трајановски.
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КАРПОШ СЕ БОРЕШЕ СО НЕВРЕМЕТО
Градоначалникот на Општина Карпош заедно со Единицата за заштита
и спасување при Општина Карпош цела измината ноќ додека траеше
невремето и поројните дождови вршеше обиколка на територијата на
локалната самоуправа и интервенираа на повеќе места каде имаше поплаки
од граѓаните за поплавени подруми и гаражи.
Така, во текот на ноќта беше интервенирано на улицата Лондонска каде
имаше поплавена гаража со едно возило и еден моторцикл, потоа на улицата
Хелсинки каде беа поплавени три подруми, на улицата Јуриј Гагарин каде беа
поплавени два подруми и на улицата Кораб каде беше поплавен подрум од
зграда.
Екипата на Општина Карпош со три мотори за вода ја испумпуваше водата
од поројните дождови со цел да ја санира штетата што ја предивика големото
невреме.
По повод последното невреме градоначалникот на Капош Јакимовски изјави
дека Општина Карпош вложи огромни свои средства во изградба на фекална
и атмосферска канализација и е најмал товар на ЈП Водовод и Канализација
и на Градот.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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КАРПОШ СО ПОПЛАВАТА СЕ БОРЕШЕ САМВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПОТКЛЕКНА

Општина Карпош, за време на водената стихија што го зафати Скопје,
фактички имаше само една „слаба точка“ а тоа е улицата Јуриј Гагарин на
спојот со улицата Кораб, каде се слеваат водите од Средно Нерези.
Уште во текот на врнежите на територијата на Карпош, на најклучните места
, на улиците Московска, Хелсинки каде беа поплавени четири куќи, Прашка
(еден подрум и едно сметководствено биро) и два подруми во згради на
Јуриј Гагарин, каде интервенираше Единицата за заштита и спасување која
дејствува во рамките на локалната самоуправа и оттогаш таа е континуирано
на терен.
Ова го изјави градоначалникот на Општина Карпош Стевчо Јакимовски кој на
денешниот координативен состанок со Единицата за заштита и спасување
ги сублимираше резултатите од временската непогода и поројните дождови
што во саботата, на 6 август го зафатија Скопје.
-Во доцните вечерни часови и во текот на ноќта направивме обиколка
на сите 14 урбани заедници и не констатиравме поголеми проблеми ниту
во една. Ги обиколивме во Влае 1 и 2 каде немаше поголеми проблеми,
освен крајните улици каде имаше повеќе надојдено вода. Исто така со цела
екипа направивме проверка и во опсегот од Карпош 1 до Карпош 4 каде
беа поплавени само подрумите на една зграда на улицата Вич, како и на
Тафталиџе 1 и 2 со споменатите проблеми на критичната улица Јуриј Гагарин.
За жал морам да упатам јавна критика на двете јавни претпријатија, кои иако
знаат дека Карпош има само една проблематична точка, на улицата Јуриј
Гагарин, ЈП Водовод и канализација не интервенираа ниту еднаш, ниту во текот
на поплавите ниту деновиве. Ниту пак Комунална хигиена дојде да исчисти
нешто од надојдените камења и гранки. Јас разбирам дека ова е голема
катастрофа, посебно она што се случи во Стајковци, Синѓелиќ, Арачиново и
Маџари, но не требаше да се заборават ниту граѓаните на Карпош.
Граѓаните на Карпош, рече Јакимовски, најревносно си ги плаќаат давачките
за вода и ѓубретарина, односно процентот на наплата е најголем од сите
општини, а за возврат немаат никаква услуга во ваква ситуацијуа и сето тоа
легна на грбот на локалната самоуправа. Затоа сакам да знаат граѓаните на
Карпош дека 40 вработени од Општината кои се во составот на Единицата за
заштита и спасување, се тие кои ја вадеа водата од подрумите на граѓаните.
Ние со години веќе не сме виделе од ЈП Водовод и канализација да дојдат да
ги исчистат сливниците за да има поголем опфат на вода во вакви случаеви.
Инаку Општина Карпош во изминатиот период има изградено 30 километри
инфраструктура во атмосферска и фекална канализациј и резултатот од
овие капитални инвестиции се видоа сега, зашто во Карпош немаше никаков
посериозен проблем, изјави Јакимовски.
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МЕЃУНАРОДЕН ГЕСТ НА СОЧУВСТВО
Градоначалникот на збратимената француска општина Флери Сур Орн,
Марк Лесерф, испрати писмо со сочувство до градоначалникот на општина
Карпош Стевчо Јакимовски, по повод катастрофалните поплави кои ја зафатија
Македонија. Францускиот колега, упати зборови на утеха и ја подаде раката
на солидарноста до граѓаните на збратимената општина Карпош.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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70 ВРАБОТЕНИ ОД КАРПОШ
НА ПОМОШ КАЈ ПОПЛАВЕНИТЕ
Овој вторник, Општина Карпош испрати 20 члена екипа во поплавените
подрачја, составена од Единицата за заштита и спасување, која функционира
во рамките на локалната самоуправа. Стручната екипа се упати на терен
и помага во санирање на штетите со комплетна опрема специјализирана
за вакви кризни ситуации. Дополнително, Општината испрати и пет градежни
инженери за проценка на штети.
Од утре, (петок), дополнителни 50 вработени лица од Општина Карпош ќе
се распоредат во поплавениот кризен реон, по 25 лица во Стајковци и 25 во
Маџари. Административците ќе бидат опремени со „скип“ булдожер и со
кипер, и ќе одат како засилување во санирање на штетите и расчистување на
теренот и куќите во поплавените места.
Според хиерархија на законските приоритети, Градот Скопје, Општина Гази
баба и Владата на Република Македонија се првостепено надлежни во
пружање на помошта за реонот кој го зафати водената стихија. Општина
Карпош, како и останатите локални самоуправи ќе помага освен со човечки
ресурси, со материјални средства и со финансиска помош, како и со
прибрана хуманитарна помош.

КАРПОШ „ЗАСИЛЕНО” КАЈ ПОПЛАВЕНИТЕ
И денес (сабота, 13.08.2016 година), 65 вработени од Општина Карпош,
предводени од градоначалникот Стевчо Јакимовски и со два камиони-кипери,
засилено работата на расчистување на теренот и куќите во поплавените
подрачја во Општина Гази Баба. Прва во помош прискокна Единицата за
заштита и спасување на Општина Карпош, која од вторникот до четвртокот
работеше со 20 члена екипа.
Вчера, петок, на помош кај поплавените беа 70 вработени од Општина
Карпош, а денес продолжуваат 65-ина административци со копачи, лопати и
друга опрема, се со цел да им помогнат на поплавените.
Инаку Општина Карпош донираше и хуманитарна помош во храна, вода и
средства за хигиена во 40 куќи во населбата Економија.
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ГОЛЕМА СЕПТЕМВРИСКА ЕКО-АКЦИЈА ВО КАРПОШ
Минатата недела во општина Карпош се одржа координативна средба, по
повод претстојната голема еколошка акција која ќе се спроведе кон крајот на
месец септември. На состанокот присуствуваа стручни лица од колективниот
постапувач со електричен и електронски отпад „Нула отпад“ и претставници
од општина Карпош.
Акцијата за собирање на овој вид отпад, ќе се реализира неколку дена во
сите урбани и рурални заедници кои се наоѓаат на територија на локалната
самоуправа. Со цел да ги исчистат домовите од опасниот отпад, се повикуваат
сите граѓани од општина Карпош да ги пријават старите електрични и
електронски апарати од домаќинството во канцеларијата на урбаните
заедници.
ЕЛЕКТРОНСКИ ОТПАД
-Статични и лаптоп компјутери
-Тастатури, глувчиња, кабли, звучници, слушалки
-Домашни телефони и мобилни телефони
-MP3 players, монитори, телевизори
-Дигитални камери и видео камери
-Принтери, скенери и факс машини
-Стерео системи
ЕЛЕКТРИЧЕН ОТПАД
-Шпорети,
-Машини за перење облека и садови
-Греалки и грејни тела
-Микробранови печки
-Клима уреди
-Машини за правење леб, апарати за кафе и други апарати од домаќинството

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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КАРПОШАНИ УШТЕ ЕДНАШ ЈА ПОТВРДИЈА
СВОЈАТА ХУМАНОСТ
Голем број на хуманитарни пакети со конзервирана и сува храна, средства
за лична хигиена, прибор за чистење, кофи, ракавици за чистење и други
најнеопходни
средства, донираа граѓаните на Општина Карпош во
хуманитарната акција за поплавените граѓани. Во организација на Општината,
пред осум поголеми маркети на територијата на локалната самоуправа,
хуманите карпошани се солидаризираа со своите настрадани граѓани. Со
оваа симболична помош, граѓаните на Општина Карпош дадоа придонес во
санирањето на последиците и штетите кои настанаа во големата поплава,
која го зафати Градот Скопје и неговата околина пред една седмица.
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КАРПОШОВО КУЛТУРНО ЛЕТО 2016
Во пресрет на 40 годишниот јубилеј од постоењето на Општина Карпош,
локалната самоуправа подготвува посебно издание на Карпошовото културно
лето 2016. Квалитетно селектирани учесници, сценско-уметнички изведувачи,
ќе ги полнат „белите дробови“ со летната доза на култура, со која летоска ќе
дише нашиот Карпош.
Втората половина од месец август, традиционално веќе девет години по ред,
претставува термин резервиран за карпошовите културни збиднувања. Оваа
година, сцената ќе ја разведри енергичната Елена Ристеска, а луѓето кои ја
почитуваат уметноста ќе имаат можност да присуствуваат на изложбата на
скулптури проследена со звуци од класичната музика на концертното трио
Џентлмен.
Креативен театарски перформанс, ќе одржат беспрекорните стендап
комичари Маријан Георгиевски и Никола Тодоровски. За љубителите на
пишаната реч и на слободниот уметнички израз, следува промоција на книга
и изложба на уметнички дела.
За да опфатиме поширок дијапазон на публика која ќе биде културно
инволвирана, организиравме и детска програма во чии рамки ќе се одржи
театарска претстава со дополнителна музичка програма.
Летните августовски ноќи ќе бидат исполнети и со рафинираните звуци на
реномираниот џезер Тони Китановски, мелодичниот звук од електричните
гитари на рокерите Темпера, македонската изворна музика со Андријана
Јаневска како составен дел од МИТАН ПРОЕКТ, незаборавните евергрини со
Харе и Гиш, како и настапот на хоровите „Кочо Рацин“ и „Борец“. Вистинска
музичка сензација најавуваат техно рокерите Аутмајнд.
Во духот на негување на традицијата, ќе се одржи фолклорна вечер со изведба
на фестивалот на народни игри и ора на КУД „Мирче Ацев“.
Афирмираниот поп-музичар Џина Папас Џокси ќе настапи со авторска вечер,
а рокерот Влатко Илиевски и оваа година ќе одржи самостоен концерт. Од
аспект на визуелната уметност, подготвуваме изложба на фотографии, како
најава за музичкиот концерт на „Силви бенд“.
Kон крајот на културното лето, на плоштадот „Делфина“ ќе гостува босанскиот
великан на поп-музиката, Хари Мата Хари. Во рамки на овогодинешната
културна манифестација ќе се одржи и диџеј маратонот, во чест на ДЈ Бабура.
За луѓето кои трагаат по слободниот уметнички израз, оваа манифестација
вистински ќе ги задоволи нивните артистички страсти. Ќе го анимираме
културниот живот на постарите генерации, а кај помладите ќе го „разбудиме
жарот за културата и естетиката, со што ќе ги поттикнеме да размислуваат
креативно и да ги артикулираат своите емоции низ филтерот на уметноста.
Сублимирано и ова лето, Карпош ќе биде македонскиот топоним на културата.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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Овогодинешното издание на Карпошовото културно лето освен културнозабавната димензија, ќе има и хуманитарен карактер. На локациите каде што
ќе се одржат културните настани, Општина Карпош ќе постави хуманитарни
штандови на кои ќе се собираат донации за семејствата кои настрадаа во
неодамнешните поплави.
Во четвртокот (14,04,2016) во просториите на Технолошко- Металуршкиот
факултет се одржа четириесет и осмата седница на Советот на Општина
Карпош. Советниците гласаа по пет предлог точки на предложениот дневен
ред. Истите, го изгласаа предлогот за изменување и дополнување на
Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина
Карпош, за тековната 2016 година. Советот на Општината, исто така ја одобри
одлуката за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Карпош за
2016 година. По предлог на градоначалникот на Општина Карпош Стевчо
Јакимовски, советниците изгласаа одобрување на нови финансиски средства
за реконструкција на фасади на колективни станбени згради во Карпош.
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ПРОЦЕНКА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА
ЗА
ГРАДИНКА
ВО
БАРДОВЦИ
Заради
изработка на
документ
за оценка на проектот за изградба на градинка

во населено место Бардовци, во понеделникот, претставници од тимот на
ЦеПроСАРД, ангажирани од МСИП проектот при Министерството за финанси, ја
посетија општина Карпош. Беа остварени одделни средби со градоначалникот
на општината Стевчо Јакимовски, членови на општинскиот совет, граѓани од
населеното место Бардовци и Злокуќани и општинската администрација.
Целта на разговорите е утврдување на приоритетите и потребите на граѓаните
во областите кои се под ингеренција на општината, односно утврдување на
реалните потреби од изградба на градинка во населеното место Бардовци.
По работната средба, активностите продолжија на терен каде на лице место
беше направен увид во фактичката состојба. Изградбата на градинката на
нова локација во непосредна близина на ООУ„Аврам Писевски“ овозможува
функционално решавање на просторот и згрижување на 78деца. Ова е
најбрзиот начин да се обезбеди квалитетен објект со подобрена енергетска
ефикасност за згрижување на децата од две до шест години. Во исто време,
изградба на зграда со користење на мерки за енергетска ефикасност и
обновливи извори на енергија е во согласност со стратешката определба за
енергетска ефикасност на општина Карпош.
Проектот ќе се финансира од компонентата инвестициски грантови од ИПА
финансирани од страна на ЕУ преку МСИП проектот за подобрување на
општинските услуги.

www.karpos.gov.mk
gradonacalnik@karpos.gov.mk

14

Август 2016 Билтен бр. 237
ЗА ПОПЛАВЕНИТЕ, КАРПОШ ЌЕ ЗАСЕДАВА
НА РЕДОВНА СЕДНИЦА

Градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски аргументирано
одговори на иницијативата на советничката група на СДСМ за свикување
на вонредна седница на Советот на Општина Карпош, по повод големите
поплави кои на 6. август го зафатија скопскиот регион.
Првиот човек на Општината ги информираше советниците за активностите
поврзани со водената стихија, кои тој ги презема во својство на градоначалник,
но исто така информираше за активностите на тимовите составени од
вработените во општинска администрација од Карпош. Соочени со вистината,
советниците од опозицијата не сакаа да ги слушнат фактите и демонстративно
го напуштија обраќањето на првиот човек на Карпош.
Јакимовски образложи дека уште од првиот ден, единицата за заштита и
спасување која функционира во рамки на Општина Карпош и е единствена
од ваков тип во Македонија, пожртвувано работеше на теренот, како во
локалната самоуправа, така и во критичните подрачја зафатени од поплавите.
Освен со човечки ресурси, на теренот локалната самоуправа помогна и со
сите технички средства кои и беа достапни на располагање. Во постапка се
процесираат барањата од граѓаните, за евентуалните штети настанати од
поплавите во Општина Карпош.
Инаку, благодарение на 30 километарската атмосферска и фекална
инфраструктура која досега ја изгради локалната самоуправа, се избегнаа
поголеми последици со кои се закануваше водената стихија. Општинскиот
татко напомена дека на иницијатива на Општина Карпош, се собраа 40
хуманитарни пакети со храна, облека и хигиенски средства за загрозените
семејства.
Дополнително, земајќи го фактот дека во Општина Карпош и во Република
Македонија не е прогласена вонредна ситуација, ниту пак постојат реални
услови со кои е загрозена безбедноста на граѓаните, мнозинството членови на
Советот на Општина Карпош не се согласија за оправданоста за причините
за свикување на вонредна седница и одлучи ова прашање да го решава
подетално на наредната редовна седница.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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СДСМ ГИ „ПРЕСПА“ ПОПЛАВИТЕ
Советничката група на СДСМ, вчера побара одржување на вонредна седница
на Советот на Општина Карпош, поради загрозување на безбедноста
на граѓаните. По тој повод градоначалникот на Општина Карпош Стевчо
Јакимовски, денеска одржа прес конференција за медиумите.
-Имајќи во предвид дека еден од советниците на СДСМ беше шест месеци
полицаец, сметавме дека тој има дополнителни сознанија за загрозување
на безбедноста на граѓаните. Од таа причина ние денеска ја свикавме оваа
седница. Во продолжение, навистина бевме изненадени од реакцијата на
советниците од опозицијата, кои предложија точки на дневен ред, кои се
однесуваат на поплавите во Општината Гази Баба и Општина Илинден, како
на дел од поплавени подруми на територија на Општина Карпош - истакна
Јакимовски.
Понатаму, првиот човек на локалната самоуправа изрази чудење од односот
на советниците на опозицијата, кои упатија неаргументирани обвинувања кон
градоначалникот и општинската администрација.
-Ноќта на 06. август, кога се случи големото невреме, екипи на единицита за
заштита и спасување од Општина Карпош и вработени во Општината, беа
на терен, каде што ја вадеа надојдената вода со нивните специјализирани
пумпи. Понатаму, упативме на терен 20 вработени од локалната самоуправа,
да бидат дополнителна помош на градоначалникот на Град Скопје и на
градоначалникот на Гази Баба. Во петокот и саботата јас и уште 50 вработени
од Општина Карпош, цело време работевме на расчистување на последиците
и штетите од поплавата кои ги зафатија нашите сограѓани во населбата
Маџари, односно во населеното место Економија. На тие настрадани
граѓани им поделивме пакети со конзервирана храна и хигиенски средства, и
дополнително во акцијата која ја спроведовме пред маркетите на локалната
самоуправа, собравме нови 40 пакети со најнеопходни средства кои ќе
бидат од помош на овие настрадани граѓани. Вклучително се разгледуваат
сите 90 барања, поднесени од граѓаните од Општина Карпош за претрпена
штета од поплавите, кои веќе формирана комисија ќе ги верифицира и ќе
направи записник, се со цел да им се помогне на граѓаните од Карпош, кои
материјално настрадале во големата водена стихија која го зафати скопскиот
регион.
Јакимовски изрази вчудоневиденост од рекациите на советниците на СДСМ,
кои немаа никакви сознанија за брзите и соодветни реакции на општинската
администрација и екипата за брзи интервенции, кои навреме ги санираа
штетите настанати во поплавата.
-Одговорно тврдам, дека ниту едно од надлежните претпријатија на Градот
Скопје, ниту вечерта, ниту наредните денови, не интервенирале на територијата
на Општина Карпош. Сите интервенции околу чистењето на ул. Јуриј Гагарин, ул.
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Леринска , ул. Хелсинки, како и на ул. Вич на која имаше поплавен подрум, сето
тоа беше расчистено и санирано од страна на вработените во општинската
администрација и надлежните служби на локалната самоуправа.
Одговарајќи на новинарски прашања Јакимовски, истакна дека советниците
на мнозинската коалиција ја отфрлиле иницијативата на советничката
група на опозицијата, сметајќи дека помошта за настраданите граѓани од
најпогодените подрачја во саботната поплава, како и помош за граѓаните на
Општина Карпош кои претрпеле материјална штета ќе бидат разгледани како
точки на дневен ред на редовно одржана седница на Советот на локалната
самоуправа.
-На територијата на Општина Карпош се поплавени три возила, неколку
гаражи, подруми и една куќа е опожарена од удар на гром, и за која најитно
треба да се интервенира.
На крајот општинскиот татко Јакимовски, упати апел до советниците од
редовите на СДСМ во Општина Карпош, до политичките партии, невладините
организации, спортските клубови и сите институции да вложат максимални
напори и да се вклучат во санирањето на последиците од стравотното невреме
кое го зафати нашиот главен град. Притоа, Јакимовски напомена дека обидот
политички и партиски да се поентира на маката и трагедијата која ги снајде
нашите сограѓани, е под секоја критика.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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ДЕВЕТТО КУЛТУРНО ОСВЕЖУВАЊЕ
ВО УРБАНИОТ КАРПОШ
Долгоочекуваната културна манифестација „Културно лето Карпош 2016“ и
оваа година, по деветти пат, во истиот термин резервиран за карпошовите
културни збиднувања. Во организација на Општина Карпош, официјалното
отворање кое се случи вечерва пред многубројната публика на платото пред
ТЦ „Скопје Сити Мол“, е предвесник на она што ќе се случува во наредните
15-на дена. Многу енергија и емоции на сцената, презентираше поп дивата
Елена Ристеска која ја имаше честа да го отвори овогодинешното Карпошово
Културно Лето, а пред неа атмосферата ја загреа пејачката Бубе Најдановска
со македонски и странски нумери. За вечерта да биде уште поинтересна
и побогата, малите ѕвездички Мартија Станојковиќ и Антониа Гиговска,
својот музички талент го презентираа пред своите обожаватели. Специјално
изненадување на вечерта беше и поп пејачот Ристо Самарџиев, кој ја потсети
публиката со своите хитови и воедно го промовираше својот нов видео запис
за песната „Самовилата од нашето детство“ .
Оваа година познатиот бренд на Карпош освен што има културно-забавна
димензија, има и хуманитарен карактер. Под мотото „Летно културно
освежување и време за хуманост“, на поставените штандови, сите хумани
граѓани имаа можност да донираат производи и парични средства, но и да
се подноват со маичка со логото на овогодинешното издание на Карпошовото
културно лето по симболична цена, а сета собрана донација ќе се достави до
семејствата кои настрадаа во неодманешните поплави.
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Летните августовски ноќи карпошани ќе имаат можност да ги уживаат
во богата културна програма проследена со изложбата на скулптури со
звуци од класичната музика на концертното трио Џентлмен.Креативен
театарски перформанс, ќе одржат беспрекорните стендап комичари
Маријан Георгиевски и Никола Тодоровски. За љубителите на пишаната реч
и на слободниот уметнички израз, следува промоција на книга и изложба на
уметнички дела.
Во наредните денови ќе следи детска програма во чии рамки ќе се одржи
театарска претстава со дополнителна музичка програма, ќе ечат звуците
на реномираниот џезер Тони Китановски, мелодичниот звук од електричните
гитари на рокерите Темпера, македонската изворна музика со Андријана
Јаневска како составен дел од МИТАН ПРОЕКТ, незаборавните евергрини со
Харе и Гиш, како и настапот на хоровите „Кочо Рацин“ и „Борец“. Вистинска
музичка сензација ќе бидат техно рокерите Аутмајнд.
Во духот на негување на традицијата, ќе се одржи фолклорна вечер со изведба
на фестивалот на народни игри и ора на КУД „Мирче Ацев“.
Афирмираниот поп-музичар Џина Папас Џокси ќе настапи со авторска вечер,
а рокерот Влатко Илиевски и оваа година ќе одржи самостоен концерт. Во
втората половина на Карпошовото културно лето ќе се одржи изложба на
фотографии, како најава за музичкиот концерт на „Силви бенд“.
Kон крајот на културното лето, на плоштадот „Делфина“ ќе гостува босанскиот
великан на поп-музиката, Хари Мата Хари. Во рамки на овогодинешната
културна манифестација ќе се одржи и диџеј маратонот, во чест на ДЈ Бабура.
За луѓето кои трагаат по слободниот уметнички израз, оваа манифестација
вистински ќе ги задоволи нивните артистички страсти.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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СЕДУМДНЕВНО ЛЕТНО УЖИВАЊЕ
ЗА ОСНОВЦИТЕ ОД КАРПОШ
Учениците од основните училишта на територијата на Општина Карпош,
заминаа на заслужен одмор во кампот на Црвен крст во Струга. Летниот
одмор ќе користат четириесет и четири основци од социјално загрозени
семејства. Овие ученици од шесто, седмо и осмо одделение ќе бидат
придружувани од четири наставници, кои ќе се грижат за нив, и ќе бидат
задолжени да ги реализираат спортско- рекреативнитите активности и да ги
посетат културно- историските обележја кои се предвидени во програмата.
Локалната самоуправа за оваа социјална компонента одвои 850.000 денари
од општинскиот буџет. Летниот одмор на овие ученици ќе трае од 19 – 25 август
со вклучени оброци. Градоначалникот Јакимовски ги поздрави учениците, и
им посака пријатен престој во наредните денови.
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НОВИ ФАСАДИ ЗА УШТЕ ЧЕТИРИ КУЛИ ВО КАРПОШ
Општина Карпош продолжува со реконструкција на фасадите, овој пат
станува збор за романските згради со број 4, 6, 8 и 10 на улицата „Никола
Русински“ во Карпош 3. Земајќи во предвид дека романската кула со број 12
беше реконстурирана минатата година, жителите од овој дел ќе почуствуваат
голема заштеда во текот на летниот и посебно зимскиот период во годината.
Во екот на градежниот летен период, на обнова на фасади се работи на уште
три други романски кули на територија на Општина Карпош. Градоначалникот
Стевчо Јакимовски, во изјава за медиумите подетално образложи за целта на
реконструкција на фасадите и нивната намена.
-Со оглед на тоа што во моментов се работи на седум фасади на згради
на територија на Општина Карпош, целата инвестиција е околу 33 милиони
денари, а буџетот на локалната самоуправа одвои над 20 милиони денари
за реконстуркција на овие три кули кои се работат во овој дел од Општината.
Градежните работи ги извршува фирмата „АЛДИНГ“. Граѓаните коишто живеат
во овие романски кули ќе имаат заштеда на енергија. Инаку би сакал да ве
известам дека одржавме два состанока со раководтсвото на БЕГ, односно
оние што испорачуваат топлинска енергија на територија на Општина
Карпош. Тие побараа од нас да им ги доставиме сите згради на коишто
сме направиле термички фасади, се со цел да направат нови мерења и да
ја намалат испорачката на топлинска енергија кадешто на тој начин ќе се
намалат трошоците на граѓаните – рече Јакимовски.
Првиот човек на Општината ја информираше јавноста за акцијата на зградите
кои се наоѓаат на улицата „Иво Лола Рибар“ наспроти студенскиот дом „Гоце
Делчев“, кадешто ќе се менуваат покривите и ќе се постави изолација на
покривната конструкција.
-Направена е пресметка и преговараме со граѓаните, сите тие четири згради
повторно да се вратат во системот на топлификација со цел натаму да имаме
поекономично греење, помала загаденост на човековата околина, а исто така
свој придонес ќе даде и Општината Карпош. Како што веќе сте запознаени,
изминатиот временски период веќе шест училишта ги преорентиравме на друг
начин на греење, односно имаме нова понуда на топлификација којашто вели
дека од оние трошоци кои што сме ги имале за затоплување ќе се намалат за
30 отсто за да повторно се вклучиме во системот на топлификација. Мислам
дека бенефитот е огромен, пред се за граѓаните покрај оној естетскиот
изглед со којшто се разубавува нашата општина, но во исто време со тоа се
зголемува и буџетот на граѓаните, а имаме и индиректен однос кон човековата
околина на нашата Општина – заврши градоначалникот.
Градежните активности од почетокот на работите на четирите романски кули е
предвидено да завршат околу 45 дена, односно почетокот на октомври.
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ИТАЛИЈАНСКО КЛАСИЧНА ВЕЧЕР НА КАРПОШОВО ЛЕТО
Љубителите на добриот звук, вечерва беа сведоци на извонредниот настап
на триото „Џентлмен“ (Trio Gentlemen). Составено од двајца тенори и еден
баритон, Дарко Нешовски, Дејан Стоев и Кристијан Антовски, оваа вечер на
присутните им обезбедија вистинско уживање во летната ноќ. Со изведба на
познатите италијански класични звуци, триото Џентлмен допреа до срцата на
карпошани, кои не ги штедеа своите дланки и даваа громогласни аплаузи.
Во втората вечер од овогодинешното Карпошово Културно лето 2016, беше
прикажан и документарен краткометражен филм „Со љубов од Карпош“.
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„БИДИ КУЛ, СЛУШАЈ КЛАСИКА“
Третата вечер од културното лето, карпошани уживаа во звуците на класичната
музика. Под мотото „Биди кул, слушај класика“, со своите извонредни изведби
пијанистката Теодора Нарашанова, сопранистката Злата Тошевска и Дарко
Тодоровски – бас на љубителите на овој жанр музика, им овозможија вистинско
летно културно освежување. Скулпторската изложба на Ведран Бојановски,
само ја надополни пријатната летна атмосфера оваа саботна ноќ во ТЦ
„Лептокарија“. Присутните граѓани на овој настан, и овој пат имаа можност
да ја покажат својата хуманост, донирајќи парични средства на поставените
штандови, со кои ќе им се помогне на нашите настрадани сограѓани, од
водената стихија која го зафати скопскиот регион.
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ЛИКОВНА УМЕТНОСТ И ХОРСКО ПЕЕЊЕ ВО КАРПОШ
Богато и разнообразно во својата програма, како и секогаш „Карпошовото
културно лето 2016“, и оваа вечер на платото во ТЦ „Лептокарија“, ги стопли
срцата на љубителите на ликовната уметност и хорското пеење. Вечерта
имаше и поетска нота, збогатена и со поетско читање на првата поетска
книга на Воислав Зафировски.
Прекрасниот амбиент, квалитетната и добро избрана програма, што ја
изведоа двата извонредни хора, „Серенада“ и „Кочо Рацин“, беше колоритно
надополнета со прекрасните дела на врвни македонски и светски уметници.
Оваа „галерија под отворено небо“ беше резултат од целодневниот хепенинг
на кои триесетина уметници, со својата љубов, енергија и вештина, создаваа
за љубителите на уметниоста, но и за настраданите во неодамнешната водена
стихија во скопскиот регион. Сите дела создадени на овој ден се продаваа по
симболични цени, а продажбата продолжува до завршувањето на културното
лето.
Како што кажа, Претседателот на Комисијата за култура при Општина Карпош,
Горан Михајлов, ова беше вечер за уживање, хуманост и благодарност.
А посебна благодарност до уметниците кои ги создадоа и донираа своите
дела: Ставре Димитров-Стадим, Вернон Џонс-Велс, Лидија Пачемска-Џонс,
Ленче Ламбевска, Катерина Таневска,Томе Манески, Запро Запров, Војдан
Запров,Тања Таневска, Јулијана Гешовска, Маја Танева, Анета ИвановскаСимјановска, Томе Мишев, Илија Спасовски-Чендо, Роберт Михајловски, Хари
Манчев, Зоран Јаневски, Винсент Диао- Кина, Тони Шулајковски, Викторија
Титова-Русија, Маја Димитрова, Горан Андов, Милан Андов, Ведран Бојановски,
Сања Јовановска, Влатко Илиевски, Гоце Илиевски, Марија Светиева и Кокан
Крстевски.
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КАРПОШ ГО ОДБЕЛЕЖА 75 ГОДИШНОТО ФОРМИРАЊЕ
НА ПРВИОТ СКОПСКИ ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕД
По повод 75 годишнината од формирањето на Првиот скопски
народноослободителен партизански одред, денеска, делегација од Општина
Карпош положи свежо цвеќе пред споменикот на местото кадешто е
формиран одредот. На собирот присуствуваа претставници од Град Скопје,
учесници во НОАВМ како и граѓани и почитувачи на НОАВМ.

КУЛТУРНО ЏЕЗ ДОЖИВУВАЊЕ
Вчеравечер, и покрај лошите временски услови, летното културно доживување во
Карпош продолжи со предвидената динамика. На платото во ТЦ „Лептокарија“,
љубителите на џез музиката уживаа во песните на „Тони Китановски квинтет’’.
Басистот Иван Бејков, Виктор Филиповски - тапани, како и саксофонистот
Киро Кузманов и Трајко Велков - труба, создадоа одлична атмосфера за
Карпошани, кои дождливото време, не ги поколеба да присуствуваат на
оваа вечер од „Карпошовото културно лето“ . Оваа вечер културното лето, ќе
продолжи со поп- рок забава на игралиштетот „Сокол“, каде што ќе настапат
Влатко Илиевски и пријателите.
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ЕНЕРГИЧЕН НАСТАП НА ВЛАТКО СО ПРИЈАТЕЛИТЕ
НА КУЛТУРНО ЛЕТО
Оваа летна ноќ, карпошани имаа можност вистински да се разиграат и
да уживаат. Поранешниот фронтмен на групата „Морал“ и познатиот поп
рок пејач, Влатко Илиевски енергично на сцената, ја потсети публиката на
своите хитови, а ги претстави и новите песни од издаденото цеде. Влатко на
вистински начин покажа колку ги почитува карпошани, кој со својот креативен
и динимаичен начин на изведба, ја крена публиката на нозе и одржа вистинско
концертно уживање. Рок пејачот ја докажа својата професионалност во она за
што навистина го сака и го работи. За оваа вечер да биде уште поинтересна
и побогата, беше пропратена од пријателите на Влатче кои заедно со
него испејаа по неколку песни. На сцената се качија познатите момци од
групата „Морал“, Марко-Кума, Јана Стојановска, Ристо Самарџиев и Виктор
Апостоловски, кои беа пропратени од лајф бендот Акустик Дивижн. Културното
летно релаксирање започна со “младите“ бендови D.U.D.E. и „Црвена Ципела“,
кои го најавија концертот на Влатко Илиевски.
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„СОКОЛИТЕ“ И ОФИЦИЈАЛНО ДЕЛ ОД АБА ЛИГАТА
Одличните резултати кои КК „Карпош Соколи“ ги постигна во првата македонска
кошаркарска лига вродија со плод. И официјално од наредната сезона,
кошаркарскиот клуб, кој доаѓа од Општина Карпош, ќе се натпреварува во
реномираното регионално натпреварување Јадранската АБА лига. Покрај КК
„МЗТ Скопје“, КК „Карпош Соколи“, ќе биде втората екипа, која ќе ја брани
честа на македонската кошарка во оваа регионална лига. Освен предизвикот
АБА лига, „Соколите“ за прв пат ќе играат и во балканската БИБЛ лига. По
тој повод, денеска во кабинетот на градоначалникот на Општина Карпош,
Стевчо Јакимовски, претставници на Јадранската АБА лига го официјализираа
пристапувањето на КК „Карпош Соколи“ во ова кошаркарско друштво. Како
поранешен спортист, првиот човек на Општината Јакимовски, изрази големо
задоволство, што токму клубот кој доаѓа од Карпош, ќе се натпреварува со
европски кошаркарски величини, и ќе се бори за нови успеси. Претседателот
на клубот Огнен Дедиќ, го потпиша договорот со кој веќе формално и
официјално, КК „Карпош Соколи,“ стана дел од еминентното кошаркарско
натпреварување во нашиот регион.
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БОГАТА КУЛТУРНА ВЕЧЕР ВО КАРПОШ
Во рамки на седмата вечер од „Културно лето Карпош 2016“, на платото
во ТЦ „Лептокарија“, во организација на АКУД „Мирче Ацев“, започна
Меѓународниот студентски фолклорен фестивал. Овој фестивал, кој започнал
во 1967 година, е инспириран од студентите во постземјотресно Скопје, кои
се организираат формирајќи една ваква манифестација, со која културно
ќе се обнови разрушениот град. Токму затоа, другото име на овој реномиран
фестивал е и „Фестивал на солидарноста“. Оваа година, Општина Карпош ја
имаше честа токму на нејзина територија да започне еминентниот културен
фестивал. Платото во „Лептокарија“ беше претесно да ги собере карпошани,
кои од најмала до најстара возраст беа присутни и уживаа во изведбата на
танци, песни и ора на културно- фолклорните друштва. Освен домаќините
АКУД „Мирче Ацев“, љубителите на етнофолклорот можеа да ги проследат
изведбите на културното-уметничкото друштво од соседна Република Бугарија,
потоа и друштвото од Босна и Херцеговина. Изведбата на автентични песни
и ора од креавите од кои доаѓаат беше одлична можност публиката да се
запознае со културната традиција на овие блиски држави. Претседателот
на комисијата за култура при Општина Карпош Горан Михајлов ги поздрави
присутните со пригоден говор:
-Ми претставува особена чест и задоволство, што еден ваков светски признат
фолклорен фестивал, своето отворање го има во рамките на овогодинешното
културно лето во Карпош. Би сакал да истакнам дека ова е голем придонес
во културниот мозаик на нашата општина, и се надевам дека и понатаму
Општина Карпош културно се повеќе, ќе ја збогатуваме, нагласи Михајлов.
Доказ за реномираноста на овој етнофолклорен фестивал, беше и учеството
на културно-уметнички групи од Словачка и Полска, кои со изведбата на своите
кореографии, ни ја доближија нивната традиција и етнокултура. Културноуметничкото друштво „Етнос“ од пијанечкиот крај, ја заокружи културно
богатата вечер во Општина Карпош.
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ТЕМПЕРА ГО „ОБОИ“ НЕБОТО НАД КАРПОШ
Културната летна манифестација , оваа вечер на жителите на Општина
Карпош им овозможи рокерско уживање . Рок бендот ,, Темпера” , со
својот енергичен настап, ја подигна атмосферата во публиката и ги разигра
карпошани. Гитаристот Драган Гиновски- Гино, тапанарот Мите Димовски, како
и Ѓоле Максимовски на бас гитара, и вокалистката Тања Тас, се погрижија,
љубителите на овој жанр музика, да се релаксираат во оваа летна августовска
ноќ. Групата ,, Темпера’’, со својата динамична изведба и богатиот репертоар
на песни, вечерва , културно го ,, обои ‘’ небото над Карпош.
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„СИЛВИ БЕНД“-ПРЕДВЕСНИК НА РЕЛАКСИРАЧКОЗАБАВЕН ВИКЕНД
Одличниот и моќен настап на добро познатата група „Силви бенд“, ги подготви
карпошани за вистински релаксирачки викенд. Со познатите хитови и изведба
на стари изворни македонски песни, „Силви бенд“ докажа зошто изминатите
27 години се толку барани и слушани кај љубителите на добриот звук. Млади и
постари карпошани, како и граѓани од главниот град, го наполнија платото пред
„Скопје сити мол“, кадешто атмосферата изгледаше на вистинско концертно
уживање. Извонредните вибрации од звукот на долгогодишниот „Силви бенд“,
ги расположи присутните кои често ги поздравуваа со силни овации.
Во рамките на традиционалното Културно лето Карпош, оваа вечер минувачите
и посетителите, имаа можност повеќе да се информираат за кампањата
спроведена од МВР за безбедноста на домот и совети за заштита на истиот.
Штандот поставен во близина на музичката сцена, беше преполн со флаери
со десет основни совети за безбедноста на домот, а полициските службеници
дополнително ги предупредуваа карпошани.
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ЈАКИМОВСКИ СО ЧЕСТИТКА ДО ЗБРАТИМЕНАТА
ОПШТИНА ФЛЕРИ-СУ-ОРН ЗА 100 ГОДИШНИОТ ЈУБИЛЕЈ
Збратимената општина Флери-су-Орн, на Општина Карпош, од Република
Франција ќе прослави 100 годишнина од своето преименување. По тој повод,
од 27 август до 02 септември 2016 година , официјална делегација од Општина
Карпош, по покана на општината ќе присуствува на одбележувањето на овој
значаен јубилеј. Дамнешното присуство на племето Алемани, оставило траги
врз историјата на овој град, па така до 1917 година , градот го носел името
Алмањ ( што на француски значи Германија). Токму таа година, на 12 април,
Советот на министри ја потврдил одлуката за преименување на градот Алмањ
во Флери- су- Орн. Ова име било одбрано во чест на маченичкиот град ,,
Флери- девант- Доуамонт“, кој бил целосно разрушен, во битката кај Вердун.
Со цел да се додеде географска одредница на името, се придодава зборот
,, сур Орне“, на зборот ,, Флери“, по истоимената река Орн која навлегува во
овој град. За време на викендот, Општината ќе организира голема прослава
во чест на мирот одбејежувајќи ја на тој начин 100 годишнината. За време
на оваа прослава, преку проектот ,,Јанг Стеј 2017” ( Young Stay 2017), кој е
заснован на темата ,, Мир и солидарност“, ќе биде организирана средба
на градоначалниците и младите лидери од различни градови и држави, се со
цел да се интензивира и зајакне овој проект. По тој повод, градоначалникот на
Општина Карпош Стевчо Јакимовски, упати честитка до пријателите од оваа
збратимена општина:
Посебно ми е мило што во името на Општина Карпош можам да ги
поздравам нашите пријатели од општината Флери Сур Орн, кои што слават
100 години од промената на своето име, односно на Вашето име. Топло Ве
поздравувам од името на граѓаните на Општина Карпош и воедно Ве молам
да го примите моето извинување бидејќи не можам во овој временски период
да бидам присутен и да го прославиме овој Ваш јубилеј. Посебно е значајно
што во овој временски период и Општина Карпош има свој јубилеј, а тоа е 40
години од постоење на Општината. Тоа значи дека нашите две општини слават
заеднички јубилеј, вие 100 години од промена на името, а пак ние 40 години
од постоењето на Општина Карпош. Ќе ни биде многу мило еден ден, нашите
идни генерации да слават 100 години од нашето заедничко пријателство,
односно од заедничкото дружење и соработка меѓу нашите две општини.
Голем поздрав до граѓаните на Вашата Општина од Општина Карпош и од
мене како градоначалник.
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ЛЕГЕНДАРНИОТ ЏИНА ПАПАС ЏОКСИ НА КУЛТУРНО ЛЕТО
Традиционалното Карпошово лето со низа културни настани. Така и оваа
летна вечер, карпошани имаа во што да уживаат и да се релаксираат.
Легендарниот пејач и автор Џина Папас Џокси, со своите хитови од минатото,
присутните ги врати неколку години наназад и ги потсети на своите познати
незаборавни песни. Неговата емоцинална изведба предизвика силни овации
и прекрасна опуштена атмосфера. Поранешниот член на групата „Макакус“
или македонски акустичари, за прв пат учествува на деветтото по ред Културно
лето Карпош , кој е сеуште активен на музичката сцена. Неповторливиот Џина
Папас Џокси непрестано се појавува на познатите македонски фестивали, а
неговиот 40 годишен талент, освен како пејач, запишан во книгата на вистински
музички генијалци, се наоѓа во голем број евергрини отпеани од познати
македонски изведувачи.
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КУЛТУРНА ЗАБАВА ЗА НАЈМАЛИТЕ КАРПОШАНИ
Денес на 28.08.2016, ,, Карпошовото културно лето’’, беше посветено на
најмладите. На платото во Т.Ц ,, Скопје Сити Мол’’ , со почеток од 12:30
часот, најмалите карпошани се забавуваа во детската културна програма.
Присутните родители и деца, имаа можност да ја погледнат претставата ,, Кој е
нај месец во годината’’. Со изведбата на оваа претстава, малите карпошани,
го покажаа својот актерски талент, презентирајќи ги карактеристиките на секој
месец во годината. Mузичка програма ja започнаа Магдалена Алексавска
и Ивана Петковска со своите импозантни вокални квалитети и иведбата на
песната “Плетенка“ со која нашата држава се претстави на последниот детски
евросонг, кој се одржа во Бугарија. Како дел од денешната детска програма
на овогодинешното издание на Културно лето Карпош се претставија и
малите музички уметници од училиштето за гитара ЕНСО со виртуозни изведби
на познати музички дела од еминентни автори. Магичните акорди од нивните
гитари ја воодушевија публиката, која ги награди со громогласен аплауз. Во
овој дел на програмата свој настап имаа ученици од основните училишта
во Општина Карпош, како и гости од другите скопски општини и тоа: Атанас
Стаматовски, Климентина Чаповска, Филип Гечовски од О.У. Лазо Трповски,
Олег Зенделски од О.У. Владо Тасевски, Максим Неделкоски од О.У. Вера
Цири Вири Трена, Јана Јоксимовска од О.У. Петар Поп Арсов, Karam Кaadam
од А.С.М. American School Macedonia, Оливер Јаниќиевиќ од ГУЦ Здравко
Цветковски и гостите од другите скопски општини: Елијан Стефановски од О.У.
Гоце Делчев и Трајче Димов од О.У. Ѓоргија Пулевски. За време на изведувањето
на музичките нумери се одвиваше ,, Арт работилницата’’ за деца, во која
дечињата, со помош на своите родители, можеа да творат и да го развиваат
својот уметнички талент и својата креативност.
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НОВИ ПОКРИВИ И ЛИФТОВИ ЗА КАРПОШАНИ
По комплетирањето на изведбата на енергетско- ефикасни фасади на
колективни станбени згради, градоначалникот на Општина Карпош Стевчо
Јакимовски, најави реконструкција на покриви на индивидуални и станбени
објкети.Воедно тој најави и реконструкција и изградба
на лифтови на
колективни згради повисоки од пет ката. Јакимовски со изјава за медиумите
ги прецизираше овие предвидени активности на локалната самоуправа.
-Сакаме да ја информираме јавноста за акцијата која ја прави Општина
Карпош за реконструкција на покривите на индивидуалните и колективните
станбени објкети, како и на реконструкција на лифтовите, кои што се во зградите
над 5 ката на територија на Општина Карпош. Досега се имаат пријавено 45
колективни станбени згради за замена или изградба на покривите. Практично
тоа означува замена на салонитните табли, кои што според наши сознанија
се канцерогини, како и реконтрукција на индивидуални станбени објекти кај
граѓани кои пријавиле дека имаат салонитни табли, појасни првиот човек на
Општината, Стевчо Јакимовски.
Јакимовски нагласи дека целта на оваа активност, во наредните пет до
седум години е да нема ниту една куќа со салонитни табли, и исто така
потенцираше дека при замената на покривите ќе се користи исклучиво лим
во бела боја, обезбеден со средства на буџетот на локалната самоуправа,
кој ќе ја подобри и климатската состојба во Општина Карпош.
Исто така имаме намера да ги реконструираме лифтовите , се со цел да
ја подобриме безбедноста на граѓаните и да се намали потрошувачката на
електричната енергија, која се троши за овие лифтови. На седница на Советот
на Општина Карпош се одобрени осум, а останува да се одобрат уште четири
барања за замена и реконструкција на лифтови на колективни станбени згради
, или вкупно дванаесет. Сакаме да ги повикаме и оние станбени објекти, кои
што имаат дотраени лифтови, да се обратат до нас , кои учествуваме со
65 % од инвестицијата, додека 35 % се учество на граѓаните. За оваа намена
обезбедивме 36 милиони денари, односно 14 милиони денари за поправка
и изградба на лифтови, и 22 милиони денари за реконтрукција на покривите.
Важно е, да се напомене , дека граѓаните ја обезбедуваат работната рака,
а останатиот дел од инвестицијата е обезбеден од финансиите на локалната
самоуправа. Сакаме да ги поттикнеме граѓаните за поголем интерес
и
учество во реконстуркција на покривите , и покрај обнова на фасадите,
овие станбени згради да бидат во одлична состојба и наредните 30 години,
граѓаните да немаат никакви проблеми со своето домување.
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АНДРИЈАНА ЈАНЕВСКА ГИ ВООДУШЕВИ КАРПОШАНИ
Оваа вечер, малото плоштатче во Т.Ц „ Лептокарија“, беше претесно
да ги собере сите љубители на етноинструменталната изведба на песни
на Андријана Јаневска и „ Митан Проект“. Во пријатна и релаксирана
атмосфера, нашата музичка ѕвезда, феноменално ги испеа најубавите
народни македонски песни. Поткрепена од извонредните инструменталисти
од „Митан Проект“, Јаневска со одлична интерпретација ги отпеа „ Македонско
девојче“, ,, Елено ќерко“, „ Битола мој роден крај“ , „ Со маки сум се родила“
и многу други наши фолклорно - изворни песни . Карпошани и оваа ноќ од
културното лето во својата Општина, уживаа во уште една манифестација, со
која „ Карпошовото културно лето“ , покажа со право, зошто го носи епитетот
на најголем културен бренд во Општина Карпош.
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ХАРИ МАТА ХАРИ ГИ РАЗМРДА КАРПОШАНИ
Деветтото Културно Карпошово лето нуди богата програма и изобилува со
квалитетни изведувачи и концертно уживање. Оваа година, најголемата ѕвезда
која го одбележа Карпошовото лето и која ги забавуваше карпошани, беше
мега популарната босанса група „Хари Мата Хари“. Оваа вечер плоштадот
Делфина беше претесен за да ги собере љубителите на безвременскиот
Хари Варешановиќ и неговите пријатели. Тој ги почести присутните со старите
добри хитови, кои остануваат незаборавни. Силните овации и викотници од
пред музичката сцена, дополнително ја загреаа атмосферата која беше
вистинско концертно доживување. Евровизискиот претставник ги потсети
обожавателите на својот генијален хит „Лејла“, а дополнително прекрасно
чуство беа отпеаните стихови од многубројната публика. Хари Мата Хари,
пред расположената и разиграна публика, презентираше дел од песните
од новиот албум „Килим“, кој беше големо изненадување за љубителите на
квалитетниот звук. Четворочлениот бенд „Хари Мата Хари“, составен од Хари
Варешановиќ, Изо Колетиќ, Карло Мартиновиќ и Нихад Володер, се пример
како една група опстојува околу 30 години на балканскиот музички пазар.
Многубројните албуми, кои се меѓу најпродаваните во Сараево и пошироко,
како и настапите на многу познати фестивали ширум светот, ја докажуваат
професионалноста и автентичноста на овој бенд. Карпошани и оваа летна
вечер, знаеја на кој начин да се релаксираат и да се опуштат со моќниот глас
на Хари и енергичните звуци на гитарата и тапаните.
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НОВА МОДЕРНА ТЕХНОЛОГИЈА
ЗА ООУ „ПЕТАР ПОП АРСОВ“
Учениците од ООУ „Петар Поп Арсов“ ќе имаат можност, веќе од утре, да
работат и да учат на нова модерна технологија. Во 12 училници поставени се
ЛЦД проектори, смарт табли, мултимедијален центар, и тоа се за потребите
на почетокот на новата учебна година. Целта на поставениот компјутерски
центар, кој содржи најсовремени компјутери и технологии, е олеснување на
совладување на зададениот материјал и полесно спроведување на наставата
и збогатување на образовната програма во училиштето. Првиот човек на
локалната самоуправа, Стевчо Јакимовски, во изјава за медиумите, подетално
образложи зошто овој компјутерски центар е важен за децата од прво па до
деветто одделение.
-Средствата што ги добива училиштето „Петар Поп Арсов“ од издадената
градинка под закуп „Пиколини“ која е една од најубавите градинки во државата,
се применуваат во дел од вакви активности, важни за децата. Вкупната сума
на годишно ниво, која училиштето ја добива од градинката е 1.700.000 денари и
ги вложува овде повторно во училиштето. Достапен е нов компјутерски центар
со најсовремени компјутери, за да нема дискрепанца на компјутерот на
кој што работат учениците во училиштето и дома- рече Јакимовски и додаде
дека во рамките на креативниот центар во ова училиште треба да се развие
ботаничка градина, кадешто реконструирани се одредени делови за тоа да
може побргу да функционира.
- Наша цел е ова училиште да се натпреварува со приватните училишта на
територија на Општина Карпош. Да создадеме една квалитетна конкуренција
за да не мора родителите децата да ги праќаат во приватни училишта, зошто
ние ова училиште, а се надевам дека и други училишта кои се на територија
на Општина Карпош, ќе ги направиме конкурентни во делот на техничката
опременост, средтсвата, како и наставничкиот кадар. Како што напоменав,
ќе продолжиме и наредната година да вложуваме во ова училиште, односно
сите училници и ученици од прво до деветто одделение, да можат да следат
настава по најсовремен електронски пат. На тој начин ќе им се олесни работата
на наставниците коишто ќе користат програми и ќе можат да ги симнат од
интернет, како и да им презентираат на учениците. Во исто време ова е поттик
и до другите училишта, кадешто имаме слободен простор тој да се издава и
да се користи, за да практично реализираме самоодржливи проекти, во кои
ќе се вложува во наука, со цел нашите најмлади жители на Општината да се
запознаваат со најсовремените технички помагала и да влезат во сферата на
електроника – заврши Јакимовски.
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Освен новата модернизација во училиштето, набавени се нови клупи и столчиња
како и шкафчиња особено потребни за новите првачиња. Новата технологија
ќе биде од големо значење за учениците. Директорката на ООУ „Петар Поп
Арсов„, Лела Николоска задоволно проговори за новиот компјутерски центар.
-Ова е голема радост за учениците, ние сакаме да ги научиме да учат и да им
е пријатен престојот. На тој начин, ние успеавме да им го олесниме пристапот
на нивните разбирања, затоа што техниката им е се поблиска. Заедно со
наставниците преку нови методи и начини на работа, ќе им се олесни начинот
на совладување на материјалот – истакна Николовска.
Утрешниот ден е првиот ден од новата учебна година во која што учениците
од ООУ „Петар Поп Арсов“ веднаш ќе имаат можност да ги користат новите
компјутери, кои ќе им служат за продлабочување во науката и образованието.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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КАРПОШ ПРИСУСТВУВАШЕ НА 100 ГОДИШНИОТ ЈУБИЛЕЈ
НА ФЛОРИ СИР ОРН
Петчлена делгација од Општина Карпош беше во официјална посета на
збратимената општина Флори сир Орн од Долна Нормандија, по повод
одбележувањето на 100 години од преименувањето на оваа општина во
Франција од Алемањ во Флори сир Орн.
Македонската делегација, заедно со делегациите од збратимените
градови на Флори, од Сенегал и од Баварија-Германија, беа дел од прославата
која ја организираше домаќинот, Советот на овој град и општинското
раководство предводено од градоначалникот Марк Лекерф.
При посетата, делегацијата од Карпош на домаќините им го честиташе овој
голем јубилеј со специјално снимена видео порака од градоначалникот на
Карпош Стевчо Јакимовски во рамки на краткометражниот филм којшто
го сними општинската администрација во соработка со учениците од
територијата на Карпош, кои учат во франкофонските паралелки во основните
училишта од територијата на локалната самоуправа. Освен тоа, како посебен
подарок на денот на прославата, познатиот академски уметник од Карпош,
Милан Андов изработи тематска слика „Бранот на слободата“ од историското
истоварување на сојузничките трупи на брегот на Нормандија за време на
Втората светска војна, како еден од конечните удари на Тројната оска, која
остана во трајна сопственост на општината Флори сир Орн.
Во рамки на работната средба за унапредување на меѓусебната соработка
беше договорено следната година, еден тим од ученици од франкфонските
паралелки од Карпош да бидат гости на образовниот и културен камп кој ќе го
организира оваа збратимена француска општина. Во рамки на него нашите
ученици ќе имаат можност да се стекнат со знаења за културата и обичаите
на Франција и нејзините збратимени општини ширум светот, а воедно да ги
пренесат и знаењата за македонските културни традиции, се со цел да се
отвори патот за нови пријателства, зближување и соработка.

www.karpos.gov.mk
gradonacalnik@karpos.gov.mk
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Делегацијата на Општина Карпош предводена од Роберт Јанковски, еден од
потписниците на збратимувањето на Карпош со Флори сир Орн, во името на
градоначалникот Јакимовски, упати официјална покана до градоначалникот
Марк Лекерф да бидат гости на одбележувањето на 40 годишнината од
основањето на Општина Карпош, на 3 ноември годинава
линк од посетата : http://fleurysurorne.fr/delegation-de-karpos-macedoine-arrivee/

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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