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ОДБОЈКАРСКО ЗЛАТО ЗА ООУ „ПЕТАР ПОП АРСОВ“
Основките од ООУ „Петар Поп Арсов“ се победнички на одбојкарскиот Куп на
Општина Карпош, кој се одржа по повод роденденот на Општината, која оваа
година го прославува 40 годишниот јубилеј од своето постоење. Во амбиент
кој наликува на спектакуларен спортски натпревар, кој се одигра денеска во
С.Р.Ц „Борис Трајковски“, одбојкарките од „Петар Поп Арсов“ славеа триумф
над своите ривалки од „Јан Амос Коменски“ со 2:0 во сетови.
Шампионките дојдоа до златниот трофеј, пред сé, благодарејќи на подобрите
технички перформанси, одличниот сервис, агресивната поставеност и
функционалната одбрана. Првиот сет помина без поголеми изненадувања,
25:14, додека пак, вториот беше исполнет со спортска тензичност, неизвесност
и заврши со тесна разлика од 25:21.
На финалниот меч присуствуваше и претседателот на Советот на Општина
Карпош Сашо Лазаровски, кој во оваа пригода им го додели победничкиот
пехар на шампионките и дипломите за освоено прво место и пласман во
финалето.
Сепак, за пофалба е дострелот во финалето на одбојкарките од ООУ „Јан
Амос Коменски“, што се должи на напорните тренинзи и новиот пристап кој
го наметна наставникот по физичко воспитување Атанас Филиповски, кој
се наоѓа на оваа позиција од септември годинава. Доколку ваквиот дух го
негуваат и другите „спортски педагози“ од Општина Карпош, со сигурност во
иднина ќе гледаме меѓусебни дуели кои ќе ја однесат училишната одбојка во
професионална насока.
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„РОДЕНДЕНСКА ПОДДРШКА“
ЗА СОЦИЈАЛНО ЗАГРОЗЕНИТЕ
По организирањето на спортски настани, есенско чистење на Општина
Карпош, крводарителна акција и дузина други манифестации по повод
јубилејот на Карпош, денес, вработени од Одделението за детска, социјална
и здравствена заштита, предводена од градоначалникот на Општина Карпош
Стевчо Јакимовски, посети неколку социјално загрозени семејства.
Едно семејство во населбта Злокуќани, и три семејства во Бардовци, добија
од градоначалникот Јакимовски хуманитарни пакети со кондиторски и
прехранбени продукти, како и средства за лична хигиена кои им беа дадени
на социјално загрозените семејства со цел да им се олесни нивната тешка
материјална состојба. Првиот човек на локалната самоуправа Јакимовски ,
напомена дека Општина Карпош традиционално им помага на социјално
загрозените семејства кои се наоѓаат на територијата на Општината:
-Морам да потенцирам дека на терен се соочуваме со различни животни
приказни, односно лични човечки проблеми, и максимално се трудиме да им
помогнеме и да ги решиме. Се сретнавме со самохран татко кој има три деца
кои се занимаваат со прибирање на секундарни суровини за да обезбедат
егзистенција. Нашата намера е да му помогнеме на ова семејство, децата
да ги запишеме во училиште, и да им обезбедиме една посветла иднина. На
друго семејство кое има лице со посебни потреби му помагаме на начин што
им ги олеснуваме административните лавиринти, со цел да добие соодветна
социјална помош. Исто така, ги советувавме нашите граѓани како да постапат
при имотно-правна делбена постапка, која не е во наша општинска, туку во
судска надлежност, бидејќи не се запознати целосно со административните
процедури, образложи првиот човек на Карпош Стевчо Јакимовски.
На крајот, градоначалникот Јакимовски со општинската администрација го
посетија инклузивниот центар за деца од Бардовци и Злокуќани ,, Монтесори“,
поддржан од Општина Карпош, кој се наоѓа во ООУ ,, Аврам Писевски“.
- Овој центар веќе постигнува одлични резултати со учениците, и веќе од деца
кои биле на социјалните маргини и немале можност за наобразба, сега
имаме деца кои ја владеат азбуката, бројат, и се подготвени за училишна
настава. Токму ова ми претставува големо задоволство, бидејќи овие деца ќе
ги насочиме кон една посветла иднина, и ќе ги отстраниме од девијантни
појави, кои можат да им го загрозат животот, изјави Јакимовски.
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НАЈМЛАДИТЕ КАРПОШАНИ
СО РОДЕНДЕНСКА ПРИРЕДБА

Јубилејниот 40- ти роденден на Општина Карпош беше повод градинката
„Мајски Цвет“, која се наоѓа на територијата на локалната самоуправа да
одржи приредба. Најмалите карпошани со изведба на песнички и танци, ги
забавуваа присутните гости од општинската администрација и од другите
градинки кои се наоѓаат во Општина Карпош. Директорката на „Мајски
Цвет“, Снежана Радиќ- Подгорец, истакна дека и претставува голема чест и
задоволство што токму оваа градинка е домаќин на приредбата по повод
Денот на Општина Карпош, и напомена дека градинката како воспитно
- образовна установа постојано се труди да ги унапредува вештините и
знаењето на најмладите жители на Општина Карпош.
-Секојдневно работиме и се усовршуваме со нови алатки на работа.
Дечињата покажуваат извонредни вештини, и сум задоволна што подготвени
ќе ги пратиме во училишните клупи, нагласи директорката Подгорец.
Помошник- раководителката на Одделението за детска, здравствена и
социјална заштита Гордана Стојчевска - Зафировска, ја потенцираше
одличната соработка на своето одделение со градинките во Општина Карпош,
истакнувајќи дека најмалите Карпошани кои се воспитуваат и едуцираат во
градинките во Општината покажуваат успешни резултати.
-Особено сум горда на резултатите, и морам да истакнам дека се трудиме
да воведуваме нови, современи содржини на работа, со кои дечињата ќе
може да ја развиваат својата креативност. Општина Карпош, и понатаму
ќе издвојува ресурси со кои инфраструктурно и содржински градинките на
нејзина територија ќе се модернизираат и усовршуваат, образложи помошникраководителката Зафировска.
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ЗАПОЧНА „СЕЗОНАТА НА ЗЕЛКИТЕ”
И оваа година Општина Карпош на Бардовчани, традиционални производители
на зелка им излезе во пресрет за пласманот на нивните производи.Во почетокот
на месец ноември, кога почна „сезоната на зелката”, Општината постави
околу 40 тезги за продажба на овој вид зеленчук. На овој начин, општина Карпош
им помогна на своите жители од с.Бардовци, кои традиционално ја продаваат
својата прочуен бардовска зелка, тоа да го направат поорганизирано и
похигиенски.
Имајќи разбирање за тешката економската состојбата во државата, со
единствена цел да им помогне на своите граѓани, тезгите што ги обезбеди
општината им ги даде на продавачите на времено користење и без надоместок.
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ДВОЈНА КРУНА ЗА ООУ „ПЕТАР ПОП АРСОВ“
Во финалниот дуел кој се одигра денеска во спортскиот „балон“ на С.Ц
„Форца“, основците од „Петар Поп Арсов“ извојуваа триумф над своите
ривали од ООУ „Вера Циривири Трена“ и го освоија фудбалскиот училишен
Куп на Општина Карпош за 2016 година.
До победата, овогодинешните шампиони дојдоа преку солидната одбрана
која ја организираа на својата половина, а воедно, контранападот беше
нивното најсилно „оружје“ со кое, во првото полувреме обезбедија комотна
предност од 3:0, што се покажа како конечен резултат.
Со оглед на тоа што само пред два дена, девојчињата од ова училиште го
освоија одбојкарскиот Куп, денешниот успех на момчињата им ја донесе
двојната спортска круна на ООУ „Петар Поп Арсов“. Утре напладне во С.Р.Ц
„Борис Трајковски“ ќе се одигра финалето во кошаркарскиот училишен Куп
на Општина Карпош, каде силите на паркетот ќе ги одмерат основците од
„Димо Хаџи Димов“ и „Петар Поп Арсов“. Меѓу останатото, ова ќе биде ретка
можност во која „Поп Арсовци“ ќе можат да атакуваат кон третиот трофеј
оваа година.
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ПРАЗНИЧНО ЦВЕТНО ДЕФИЛЕ ПО УЛИЦИТЕ ВО КАРПОШ
Есенското сонце ги огреа најмалите карпошани, и беше добредојден
„гостин“на роденденската прослава на Општина Карпош. Разиграните
шарени цветчиња и веселите детски насмевки, беа дел од денешната
традиционална манифестација „Цветно дефиле“ која се одржа на плоштадот
„Делфина“ во населбата Влае.
Со богата музичка програма, деветтото издание на „шарената“ манифестација,
беше одбележан јубилејниот 40-ти роденден на локалната самоуправа.
Во присуство на градоначалникот Стевчо Јакимовски и претседателот на
Советот на Општината, Сашо Лазаревски, започна роденденската забава
со звуците на детската музика и поетските рецитали. Особен впечаток
оставија талентираните ученици од основните училишта и најмалите дечиња
од градинките. Првиот човек на Општината, Јакимовски со задоволство го
пренесе убавиот момент од неговиот живот.
-Искрен да бидам, ова ми е една од најмилите манифестации, се сеќавам
првата година кога дечињата се движеа по булеварот Партизански одреди,
покрај Општината Карпош, чии простории тогаш се наоѓаа во старите бараки.
Тие дојдоа до Општината и спонтано почнаа да ја пеат химната, тоа е еден
од моите најомилени моменти во мојот живот – со насмевка се приспомна
градоначалникот.
Првиот човек на Општината, Стевчо Јакимовски, потсети дека цветното дефиле
се одржува по деветти пат.
Учениците од основните училишта и од градинките доаѓаат практично да ја
честитаат годишнината на Општина Карпош. Тие маршираат по улиците на
Карпош, со заеднички пораки за мир, соживот и свест за екологијата. Сакаме
уште од најмала возраст, дечињата да ги поттикнеме на вакви активности, но,
во исто време, да создадеме кај нив среќни сеќавања дека 3-ти ноември е
Денот на Општина Карпош – додаде Јакимовски.
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ФОЛКЛОРНА ЧЕСТИТКА ЗА РОДЕНДЕНОТ
НА ОПШТИНА КАРПОШ
По бројните спортски, еколошки, хуманитарни и друг вид на активности кои
локалната самоуправа ги организираше по повод јубилејниот 40 ти роденден
на Општина Карпош вчеравечер роденденските настани се заокружија со
културно- уметничка манифестација. Токму како што доликува на Општина
која може да се истакне со својот културен бренд „Карпошовото културно
лето“, вчеравечер со почеток од 18.30 часот во „Драмскиот театар“, културноуметнички друштва и фолклорни ансамбли им приредија вистинско културно
доживување и уживање на присутните гости. Многубројните карпошани кои до
последно ја исполнија салата, уживаа во настапот на Фолклорната школа на
Општина Карпош кои се претставија со народни игри. МКУД „Цветан Димов’’
и АКУД „Мирче Ацев’’, како реномирани културно- уметнички друштва, и овој
пат беа на своето високо професионално препознатливо ниво со својата
изведба. Вокалната изведба на членовите на фолклорното друштво „Етнос“,
беше „круна“ на вечерашното културно доживување во кое уживаше и
градоначалникот на Општина Карпош Стевчо Јакимовски, со преставници на
збратимените општини од соседните балкански земји.
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ОПШТИНА КАРПОШ ГИ РЕСТАВРИРА УЧИЛИШНИТЕ БИСТИ
Со оглед на тоа што „забот на времето“ длабоко навлегол во монументите на
македонските историски великани, Општина Карпош презеде иницијатива за
реставрација на сите училишни бисти, кои се наоѓаат на нејзина територија.
Постарите уметници тврдат дека постоечките училишни спомен-обележја, на
територија на локалната самоуправа се стари околу 40 години. Некои од нив
се дело на реномираните македонски скулптори, како што се Јордан Грабул,
Боро Митриќески и Илија Аџиески.
Досегашните бисти кои беа изработени од гипс, ќе ги реставрира мајсторскулпторот Сашо Попоски, со полимерни материјали и акрилати, со цел да се
добие хомогена структура која ќе биде отпорна на надворешните влијанија.
Минатата недела беше санирана бистата со постаментот на македонската
хероина Вера Циривири Трена, а во тек се подготвителните работи за
обновување и на останатите скулптури.
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ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИИ ПОСТОЕЊЕ НА ОПШТИНА КАРПОШ
Вчеравечер, во хотелот „Александар Палас“, Општина Карпош го прослави
својот 40-ти роденден. На свечената академија, организирана по повод
одбележување на четиридеценискиот јубилеј, присуствуваа многубројни гости
од новинарската, бизнис фелата, како и од другите сфери на општественото
живеење. Дел од вчерашната церемонија беа и делегациите од збратимените
општини на локалната самоуправа, кои доаѓаат од соседните балкански
држави. Градоначалникот на Општина Карпош Стевчо Јакимовски, во својот
пригоден говор, ретроспективно се наврати на почетоците од формирањето на
Општината во далечната 1976 година. Јакимовски им се заблагодари на сите
претходни градоначалници, советници, како и вработени во администрацијата
на Карпош и потсети дека секој од нив лично придонел за сегашниот статус на
локалната самоуправа, да го носи приматот на една од најурбаните Општини
во Република Македонија.
-Постојано вложуваме во инфраструктурата во Карпош, во изградба на нови
паркови и плоштади, засадување на дрвја, реконструкција на училишта и
градинки, и реконструкција на фасади. Во моментов ги реконструираме
покривите на индивидуалните и колективните станбени објекти и ги заменуваме
старите и дотраени лифтови во зградите. Започна изградбата на градинка во
населеното место Бардовци, предвидено е во иднина и изградба на училиште
– истакна Јакимовски.
Во своето обраќање, првиот човек на Општината потсети дека Карпош живее
со динамично темпо.
-Освен во инфраструктурни зафати, вложуваме и во граѓаните. Со посебен
ентузијазам инвестираме во најмладите карпошани преку училишните
спортски лиги, развивајќи го спортот на повисоко ниво во Општината. Не
ги забораваме пензионерите, и им помагаме на социјално загрозените
семејства кои живеат на наша територијата. Нашата цел е постојано да се
надградуваме и да работиме во интерес на нашите сограѓани - истакна
општинскиот татко, Стевчо Јакимовски.
Градоначалникот Јакимовски упати голема благодарност до раководителката
на Одделението за стручно- административни и архивски работи, Оливера
Груевска и до самостојниот референт Дафинка Бандилова. Овие
административци се вработени во Општината од самото нејзино основање и
во овие 40 години го дале личниот придонес во служба на граѓаните на Општина
Карпош. Првиот човек на Општината, исто така изрази голема благодарснот
и до поранешниот претседател на Советот на Општина Карпош, Трифун
Трифуновски, за огромниот придонес во развојот на Општина Карпош. Оваа
година, со признанија за заслужни граѓани на Општина Карпош се стекнаа
спортскиот новинар и стенограф Ивко Панговски и диригентот Фимчо
Муратовски.
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ПОЕТИТЕ ОД ООУ „ЛАЗО ТРПОВСКИ“
СО НАГРАДА ВО ЈАПОНИЈА
ООУ „Лазо Трповски“ од Општина Карпош е добитник на специјална награда за
поттик, на Меѓународниот литературен натпревар за млади кој традиционално
се одржа во јапонскиот главен град Токио. Поетското натпреварување кое
помина во организација на УНЕСКО и фондацијата „ГОИ“ од Токио, (Јапонија),
се одржа по повод одбележување 71 година од основањето на УНЕСКО.
Покровител на оваа културна „традиција“ е министерот за образование,
култура, спорт, наука и технологија на Јапонија.
Младите карпошани дојдоа до престижната наградата, издвојувајќи се со
специфичниот уметнички израз во силна конкуренција од 12. 937 учесници од
153 земји. Со прозни лични творби напишани во форма на есеи на тема „Да
создаваме подобра иднина преку образованието“, ученичките Александра
Исајловска и Матеа Шутарова го претставуваа училиштето на овој реномиран
меѓународен натпревар. Основците беа координирани од тројцата
наставници-ментори Стефан Симовски, предметен наставник по германски
јазик, Соња Јовановска, предметен наставник по македонски јазик и Лилјана
Симоновска, предметен наставник по англиски јазик.
Личната творба не смееше да содржи повеќе од 700 зборови и беше напишана
на еден од странските јазици што се изучуваат во училиштето (германски или
англиски јазик). Наградата на ООУ „Лазо Трповски“ свечено ќе му ја врачи
почесниот конзул на Јапонија во Република Македонија, нејзината екселенција
Казу Лешниковска.
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ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИИ ПОСТОЕЊЕ НА ОПШТИНА КАРПОШ
Вчеравечер, во хотелот „Александар Палас“, Општина Карпош го прослави
својот 40-ти роденден. На свечената академија, организирана по повод
одбележување на четиридеценискиот јубилеј, присуствуваа многубројни гости
од новинарската, бизнис фелата, како и од другите сфери на општественото
живеење. Дел од вчерашната церемонија беа и делегациите од збратимените
општини на локалната самоуправа, кои доаѓаат од соседните балкански
држави. Градоначалникот на Општина Карпош Стевчо Јакимовски, во својот
пригоден говор, ретроспективно се наврати на почетоците од формирањето на
Општината во далечната 1976 година. Јакимовски им се заблагодари на сите
претходни градоначалници, советници, како и вработени во администрацијата
на Карпош и потсети дека секој од нив лично придонел за сегашниот статус на
локалната самоуправа, да го носи приматот на една од најурбаните Општини
во Република Македонија.
-Постојано вложуваме во инфраструктурата во Карпош, во изградба на нови
паркови и плоштади, засадување на дрвја, реконструкција на училишта и
градинки, и реконструкција на фасади. Во моментов ги реконструираме
покривите на индивидуалните и колективните станбени објекти и ги заменуваме
старите и дотраени лифтови во зградите. Започна изградбата на градинка во
населеното место Бардовци, предвидено е во иднина и изградба на училиште
– истакна Јакимовски.
Во своето обраќање, првиот човек на Општината потсети дека Карпош живее
со динамично темпо.
-Освен во инфраструктурни зафати, вложуваме и во граѓаните. Со посебен
ентузијазам инвестираме во најмладите карпошани преку училишните
спортски лиги, развивајќи го спортот на повисоко ниво во Општината. Не
ги забораваме пензионерите, и им помагаме на социјално загрозените
семејства кои живеат на наша територијата. Нашата цел е постојано да се
надградуваме и да работиме во интерес на нашите сограѓани - истакна
општинскиот татко, Стевчо Јакимовски.
Градоначалникот Јакимовски упати голема благодарност до раководителката
на Одделението за стручно- административни и архивски работи, Оливера
Груевска и до самостојниот референт Дафинка Бандилова. Овие
административци се вработени во Општината од самото нејзино основање и
во овие 40 години го дале личниот придонес во служба на граѓаните на Општина
Карпош. Првиот човек на Општината, исто така изрази голема благодарснот
и до поранешниот претседател на Советот на Општина Карпош, Трифун
Трифуновски, за огромниот придонес во развојот на Општина Карпош. Оваа
година, со признанија за заслужни граѓани на Општина Карпош се стекнаа
спортскиот новинар и стенограф Ивко Панговски и диригентот Фимчо
Муратовски.
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13

Ноември 2016 Билтен бр. 240
НОВА ГРАДИНКА ЗА ДЕЦАТА ОД ТАФТАЛИЏЕ
Со долгорочен кредитен заем ќе се реконструира градинката „Мајски
Цвет“ во Општина Карпош. Оваа одлука советниците од Општина Карпош,
на денешната педесет и осма седница на Советот на Општина Карпош, ја
изгласаа, одобрувајќи средства за овој капитален објект.
Предлог – одлуката за намера за реализација на проекти по пат на долгорочно
задолжување на Општина Карпош во рамки на вториот проект за подобрување
на општинските услуги (МСИП 2), е предлог за долгорочно задолжување со
поволна кредитна каматна стапка за реконструкција на градинката „Мајски
Цвет“ во населбата Тафталиџе 1. Како што образложија општинските надлежни
служби, оваа детска установа е формирана и изградена во далечната
1964 година и оттогаш не претрпела сериозен реконструирачки зафат. Со
предвидениот финансиски заем е предвидено да се реконструира површина
од 1200м квадратни, и со тоа 140 најмлади жители на локалната самоуправа
да можат да учат и да се воспитуваат во современ објект. Советниците без
расправа ја усвоија втората точка од дневниот ред со која е предвидена
Одлука за измена на распоред на средства во Буџетот на Општина Карпош
за 2016 година.
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„ЛОКОМОТИВ“ ОД СОФИЈА ПОБЕДНИЦИ
НА ВАТЕРПОЛО ТУРНИРОТ ВО КАРПОШ

По повод 13 Ноември, Денот на ослободување на Скопје, денес, во ВИП
Арената „Борис Трајковски„ се оддржа четвртиот по ред Меѓународен турнир
во ватерполо, во организација на ватерполо клубот „Бета“-сКОПЈЕ и ВИП
Арената „Борис Трајковски“.
На турнирот настапија четири екипи од Македонија-„Бета“ од Скопје,
„Црноморец“ од Бугарија, „Лесковац“ од Србија и „Локомотив“ од
Софија,Бугарија.
Победник на овој спортски настан се ватерполистите на „Локомотив“
од Софија, второто место им припадна на нашите ватерполости-„Бета“ од
Мкаедонија, третото место го освоија „Црноморец“ од Бугарија а четврти беа
ватерполистите од „Лесковац“-Србија.
Генерален спонзор на овој турнир, кој има над 30-годишна традиција, е
Општината Карпош која од Програмата за спорт издвои 200.000 денари, а
Град Скопјеј го поддржа турнирот со 70.000 денари.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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МИХАЈЛОВ И ОГЊАНОВСКИ- ВО СОБРАНИЕТО
НА АКЦИОНЕРИ НА „КАРПОШ СОКОЛИ“
На предлог на градоначалникот на Општина Карпош Стевчо Јакимовски,
денеска советниците од Советот на Општина Карпош расправаа за Предлогодлуката за давање овластување за учество и одлучување во Собранието на
акционери на Друштвото за спортски дејности Кошаркарски клуб ,, Карпош
Соколи 2000“ .
На педесет и деветтата седница, по една долга и аргументирана дебата, во
која советниците ги искажуваа своите ставови и мислења, на крајот Советот,
со 20 гласа за, 2 против и еден воздржан, ја изгласаа оваа одлука.
Со неа, Советот на локалната самоуправа ги одреди советниците Горан
Михајлов и Марјан Огњановски за учество и одлучување во Собранието на
акционери на Друштвото за спортски дејности Кошаркарски клуб ,, Карпош
Соколи 2000“.
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МЕЃУНАРОДНА ЛИКОВНА ИЗЛОЖБА ВО КАРПОШ
Со поддршка на Општина Карпош, во соработка со Детскиот ликовен центар
Здружението на ликовни педагози – Скопје, минатиот четврток (17.11.2016) во
Кинотеката на Македонија се одржа 42-та меѓународна ликовна изложба „13
Ноември“ – 2016.
На традиционалниот уметнички настан кој е во организација на Град Скопје,
беа изложени ликовните дела на децата и младите на возраст од четири до
дваесет години, од девет држави: Македонија, Србија, Црна Гора, Босна и
Херцеговина, Хрватска, Бугарија, Чешка, Словачка и Велика Британија.
Во рамките на оваа изложба, на домашните претставници, како и на
претставниците од земјите учеснички од странство им беа доделени наградите
по категории: за најуспешни творци од градинките, основните и средни
училишта, вклучително и средните уметнички училишта и уметничките факултети.
Советничката за култура од Град Скопје, Наде Пешева им ги додели наградите
на претставниците од странските амбасади во Република Македонија.
Од вкупно пристигнатите 4.200 дела, меѓу 450-те ликовни творби изработени
во акварелна, темперна, комбинирана и графичка техника беа изложени и
впечатливи уметнички фотографии. На манифестацијата се доделија 230
награди по категории на возраст, како и за најуспешни колекции во различни
ликовни техники.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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КАРПОШ НА ДЕНОТ НА ОПШТИНА ТИВАТ
Делегација на Општина Карпош, предводена од градоначалникот Стевчо
Јакимовски, денеска присуствување на одбележувањето на 21 Ноември –
Денот на Општина Тиват, Црна Гора. Инаку, Карпош е збратимена општина
со т.н. „божествен град“ – Тиват, кој го одбележа својот роденден со свечена
академија, каде поздравен говор имаше претседателот на Советот на град
Тиват, Иван Новосел.
Свое опширно експозе за значењето на овој ден, за досегашните и идните
проекти имаше претседателката на Општината проф. д-р Снежана
Матијевиќ. На свечената академија присуствуваа видни гости од државниот
врв на Црна Гора, како Претседателот Филип Вујановиќ, градоначалниците
на повеќе збратимени општини и познати личности од културниот свет
и бизнис заедницата. Ттрадиционално, празникот на оваа збратимена
општина се одбележа со неколку културни манифестации, предавање на
знамето на општината, препознатливиот „марш на мажоретките“, посета на
пристанишните знаменитости и сл.
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СВЕТСКИ ДЕН НА ДЕТЕТО
Минатиот петок, во ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“ се одбележа светскиот
ден на детето-20 ноември. Во соработка со детсдката амбасада „Меѓаши“, се
одржа работилница под мотото „Среќен ден на детето“, која ја одржа Ангела
Маневска од детската амбасада во организација на одговорниот наставник
на детската организација, Катерина Дочинска. Целта на работилницата беше
децата што подобро да се запонзазат со детските права и празникот кој се
одбележува во целиот свет.

Општина Карпош
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РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦА ЈУРИЈ ГАГАРИН
Заврши асфалтирањето на подготвителниот слој BNS-носечки слој, на
400 метарската улица Јуриј Гагарин во населбата Козле. Втората фаза
од истата улица се очекува да започне за десетина дена на којашто ќе се
нанесе финалниот слој од асфалтот. Во текот на наредните денови ќе се
уредува и останатиот дел од тротоарите. Ќе има ново партерно уредување,
ново осветлување, шеталиште, рабници и бекатон плочки со што граѓаните
ќе добијат нови паркинг места. Изведувач на градежните работи е фирмата
„Ескаватори“.
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АСФАЛТИРАЊЕ
НА УЛИЦИТЕ ТАШКЕНСКА И ЈУРИЈ ГАГАРИН
Денеска заврши последната фаза од асфалтирањето на 400 метарската
улица Јуриј Гагарин во населбата Козле. Во текот на наредните денови ќе се
уредува и останатиот дел од тротоарите. Ќе има ново партерно уредување,
ново осветлување, шеталиште, рабници и бекатон плочки, со што граѓаните
ќе добијат нови паркинг места.Целиот проект чини околу осум милиони
денари, средства кои се финансирани од локалната самоуправа. Изведувач
на градежните работи е фирмата „Ескаватори“. Градежните активности
продолжуваат понатаму. Денеска започна асфалтирањето на улицата
Ташкенска во Тафталиџе 1 во должина од 310 метри, која е во вредност над
три милиони денари. Покрај оваа улица, во тек е реконструкција на улиците
Хаванска, Нобелова и Петре Пирузе, а ќе се обновуваат и тротоарите,
рабниците како и уличното осветлување. За сите проекти, од касата на
локалната самоуправа, извоени се 25 милиони денари.

Општина Карпош
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НОВИ ДЕТСКИ РЕКВИЗИТИ ЗА НАЈМАЛИТЕ КАРПОШАНИ
Јубилејното четириесетгодишно постоење на Општина Карпош, беше повод
денеска, градоначалникот на Општината Стевчо Јакимовски, да додели
дидактички материјал и играчки во градинките кои се наоѓаат на територијата
на локалната самоуправа. Во градинката „Мајски Цвет“ во Тафталиџе 2, првиот
човек на Општината Стевчо Јакимовски напомена дека првата градинка
изградена и пуштена во употреба во Република Македонија, е градинката ,,
Орце Николов“, која се наоѓа во Општина Карпош.
-Градинката „Орце Николов“ , прослави голем јубилеј, 70 години постоење и
функционирање како детска установа која ги згрижува најмладите жители.
Исто така градинката „Пролет“ прослави значаен јубилеј од 50 години, што значи
нашата локална самоуправа ги има едни од најстарите детски установи во
државата. Оваа година традиционално им подаруваме играчки на дечињата,
по четврти пат со кои ќе можат да го развиваат својот интелектуален потенцијал
и својата креативност, нагласи градоначалникот Јакимовски.
Првиот човек на Општината, истакна дека реквизитите се од најсовремен
тип, и сите 11 пакети кои се предвидени за градинките и нивните клонови во
локалната самоуправа , чинат околу 100.000 денари.
-Постојано вложуваме како и во надворешна реконструкција, така и во
ентериерното опремување на детските установи, со цел нашите најмлади
жители да се едуцираат и воспитуваат во најсовремени услови. Започнавме
реконструкција на градинката „Орце Николов“, во Карпош 4, како и на
градинката „Мајски Цвет “ во Тафталиџе 2. Клонот на градинката „Мајски Цвет“
во населбата Тафталиџе 1, целосно ќе го изградиме и реконструираме, со
што ќе добиеме детска установа од најсовремен тип, каде што најмалите
Карпошани, ќе може да престојуваат, да се воспитуваат и да учат, прецизираше
градоначалникот на Општина Карпош Стевчо Јакимовски.
Директорката на ,, Мајски Цвет“ Снежана Радиќ- Подгорец, му подари на
првиот човек на локалната самоуправа, рачна изработка од дечињата во
оваа градинка.

www.karpos.gov.mk
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НОВИ ПОКРИВИ ЗА 100 ИНДИВИДУАЛНИ
И КОЛЕКТИВНИ ОБЈЕКТИ
Од денеска Општина Карпош започна со испорака на материјали за покривна
конструкција за индивидуални и колективни објекти. Локалната самоуправа им
помага на граѓаните кои аплицирале за промена на старите со нови покриви,
со бел пластифициран ребрест лим, штафни и парна брана, како и комплет
штрафови со капички и гуми за колективните станбени објекти.
Општината обезбедува исти материјали, но без штафни и парна брана и
за индивидуалните објекти на територија на Карпош. Одлуката за фирмата
која ќе го обновува покривот, е обврска на станарите. Досега пристигнати
се околу 100 барања за промена на покривите, но, одбрение добија 21
индивидуален објект, како и 12 колективни станбени објекти. За останатите се
чека комплетирање на целосната документација. Градоначалникот Стевчо
Јакимовски беше присутен меѓу граѓаните во Карпош 4, од каде што и започна
испораката на материјалите за обнова на покривите.
-Општина Карпош започна со испораката на лимот за менување, односно
за покривање на колективните станбени згради и индивидуалните објекти.
Испорачан е материјал за една куќа на улицата Прашка 16, а исто така, во
моментов, се врши испорака и на улицата Волгоградска број 8 за колективна
станбена зграда. Имајќи во предвид дека истата зграда е земена за
реконструкција со термичка фасада, тоа значи дека оваа зграда ќе биде
подготвена и заштитена за наредните 30 години. Лимот е исклучиво бел, бидејќи
се намалува топлината за одреден степен којшто се создава во текот на
летниот период – рече Јакимовски. Тој апелираше до сите граѓани на Карпош
да аплицираат во наредниот конкурс за обнова на покривите.
-Ги повикувам сите оние граѓани и куќни совети, по јануари, откако ќе го
распишеме новиот конкурс за реконструкција на покриви и за поставување
на нови, да аплицираат во локалната самоуправа. За овие се уплатени
средствата во фирмата, за сите објекти кои треба да се реконструираат и
истата започна со вршење испорака. Очекуваме од граѓаните совесно да се
однесуваат кон доделениот материјал и тоа да се заврши во најбрз временски
период. За овој проект имаме одвоено околу 17 милиони денари, или околу
300 илјади евра. Продолжуваме и наредната година, сакаме сите покриви кои
се азбестни во период од шест до седум години да се променат и да нема
ниту еден азбестен покрив, без разлика дали станува збор за колективна или
индивидуална зграда – изјави првиот човек на локалната самоуправа.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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КАРПОШ ЗАЗЕЛЕНЕТ ЗА 5.000 НОВИ ДРВЈА
Во знак на одбележување на „Денот на дрвото“, денеска, карпошани ја
“зазеленија“ својата Општина. Во соработка со ЈП „Паркови и зеленило“ и
локалната самоуправа, оваа година најзелената Општина ќе биде пошумена
со околу 5.000 нови дрвја. Околу 600 дрвја, денеска во рамки на еко-акцијата,
беа засадени на неколку локации на територија на Карпош и тоа: Влае 1 и 2,
Карпош 1 и 4. Општина Карпош донираше садници и во дворот на приватното
училиште „Јахја Кемал“, како и во дворот на поликлиниката „Букурешт“.
Градоначалникот Стевчо Јакимовски, во рамките на акцијата „Ден на дрвотоЗасадија својата иднина“, засади неколку садници во паркот „Македонија“ во
населбата Тафталиџе 1.
-Садиме неколку илјади дрвја во Општина Карпош за водухот да биде почист,
за летно време да имаме повеќе сенка и Карпош да биде позелен од тоа
што е. Со садењето на целата територија на Македонија се подига свеста за
екологијата како и за почиста околина. Во Општина Карпош веќе има засадено
околу 1.500 дрвја и сега околу 3.500 нови дрвја. Тоа значи дека Карпош оваа
година ќе биде пошумен и збогатен со зеленило со уште 5.000 дрвја – рече
Јакимовски.
Од денеска па се до 30-ти декември, Општина Карпош ќе продолжи да сади
и да ги оплеменува зелените површини со нови и млади садници. Во месецот
на дрвото, предвидени се да се засадат дрвја од видот на чемпрес, јасен,
туја, јавор и каталпа.
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