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ПОЛУМАТУРАНТИТЕ ОД 1976/77
ОД ОУ „БРАТСТВО” НА ГОСТИ КАЈ ЈАКИМОВСКИ
На 27 јануари во просториите на старата зграда на ОУ „Братство” во
населбата Нерези во која сега работи меѓународното училиште QSI, на свечен
начин се одбележа 40 годишнината од полуматурата на генерацијата 1976/77
година. Четириесетина присутни поранешни ученици и десетина нивни
поранешни наставници повторно се сретнаа после 40 години и се потсетија
на незаборавните мигови од своето детство и ги обновија подзаборавените
пријателства.
Се работи за мошне ретка иницијатива, поточно за одбележување на
годишнина од полуматура, која во целост ја поддржа и градоначалникот на
Општина Карпош, Стевчо Јакимовски. Во знак на благодарност, делегација од
„полуматурантите” составена од тогашни ученици и наставници го посетија
првиот човек на Општината. Во срдечниот разговор беше истакната важноста
за негување на овие јубилеи, кои се однесуваат на основното образование кои
често пати неправедно се потценуваат. Притоа, градоначалникот Јакимовски
изрази подготвеност за понатамошна соработка и поддршка на слични
иницијативи.
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ОЧЕН СКРИНИНГ ВО ООУ „ВЕРА ЦИРИВИРИ ТРЕНА“
Учениците од одделенската настава од ООУ „Вера Циривири Трена“ имаа
можност да бидат вклучени минатата среда во Кампањата за бесплатни очни
скрининзи во градинките, која се спроведува повеќе од една ипол година,
преку проектот на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки во видот.
Главната цел на проектот е да се овозможи подобрување и квалитет на
образованието за децата со оштетен вид како и рана детекција за можни очни
болести.
Проектот „За децата со пречки во видот“ опфати пет градови во Македонија, а
направени се над 9.500 скрининзи кај деца на возраст од три до шест години,
како превентивна мерка за рано откривање на аномалиите на очите кај децата.
Бесплатните очни прегледи беа предводени од страна на проектниот тим
на 15-на истакнати офтамолози од државните и приватните очни клиники од
Македонија.
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„СОКОЛИТЕ“ НА ПРИЕМ КАЈ ЈАКИМОВСКИ
„СОКОЛИТЕ“ НА ПРИЕМ КАЈ ЈАКИМОВСКИ Освојувачите на Лимак Купот на
Македонија 2017, кошаркарите на Карпош Соколи, денеска беа во посета кај
градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски. Повод за денешната
средба беше минатонеделниот успех на „Соколите“, кои во неделното
финале од Купот убедливо ги совладаа домаќините од Кавадарци, тимот на
Фени Индустри со резултат 80- 69 и на тој начин заслужено стигнаа до првата
титула во клупската историја, на јубилејот 20 години од постоењето на клубот.
Во знак на благодарност кошаркарите на КК „Карпош Соколи“ му го врачија
победничкиот трофеј на Градоначалникот Јакимовски да ги краси витрините
на Општина Карпош. Првиот човек на локалната самоуправа им го честиташе
големиот успех на кошаркарите и изрази големо задоволство, што токму тимот
кој доаѓа од Општина Карпош направи ваков историски успех. - Постојано
од година в година напредувавме и сметам дека овој успех беше очекуван
и неминовен. Локалната самоуправа и понатаму ќе го помага и поддржува
кошаркарскиот клуб „Карпош Соколи“. Се надевам дека со континуиран
труд и работа, заеднички ќе се израдуваме и на титулата во националната
лига на Македонија - истакна Јакимовски. Во оваа пригода општинскиот
татко потенцираше дека е особено горд што Карпош Соколи и МЗТ-Скопје,
се единствените два кошаркарски клубови од Македонија, кои учествуваат во
АБА - Јадранската лига. - Тоа значи поголема афирмација на македонската
кошарка на едно повисоко регионално кошаркарско натпреварување, со што
се зголемува рејтингот на македонскиот клубски спорт – додаде Јакимовски.
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КАРПОШАНИ ГО НЕГУВААТ МАЈЧИНИОТ ЈАЗИК
Со пригодна манифестација, основците од ООУ „Аврам Писевски” денеска
го одбележаа Меѓународниот ден на мајчиниот јазик. Упатувајќи универзални
пораки за љубов, мир и соработка на трите јазици кои се изучуваат во ова
училиште, (македонски, ромски и албански), учениците покажаа дека се
грижат за своето културно наследство. Денешната прослава која се организира
веќе трета година по ред, ја збогатија и средношколците од музичкото училиште
„Илија Николовски - Луј” со својот сценски настап.
На манифестацијата присуствуваше и директорката на ООУ „Аврам
Писевски” - Марина Милеска, која им се заблагодари на присутните гости
и во своето обраќање додаде дека е од исклучително значење грижата за
мајчиниот јазик, особено за учениците кои го реализираат образовниот процес
во мултикултурна средина.
Во 1999 година, на 30 -тата седница на УНЕСКО, официјално овој ден беше
прогласен за светски Ден на јазикот.

Општина Карпош
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ВТОР ЕВРОПСКИ МЕДАЛ ЗА КАРАТИСТОТ ЗАБОРСКИ
На Европското првенство во карате, кое се одржа викендов во Софија,
Бугарија, репрезентативецот Петар Заборски го освои бронзениот медал.
Во исклучително голема конкуренција, Заборски се избори за пласман на
Европското првенство во највозрасната младинска категорија - постари
јуниори до 21 година во категоријата до 75 килограми. Ова првенство беше
рекордно по учество на земји учеснички на натпреварите, или вкупно 50 држави,
што досега е најмасовен спортски настан на европско тло.
Во првата средба Заборски загуби од повеќекратниот европски и светски
првак, Габор Хараспуки од Унгарија со резултат 0 :3, но бидејќи Унгарецот
влезе во финалето, Петар доби шанса да се бори за бронзениот медал и во
репасажот се покажа во вистинско светло и ги доби сите три борби. Втората
борба беше со Словенецот, Ардит Рушити, кадешто Петар за време на целата
борба беше подобар и успеа да го победи противникот со резултат 2:0. Во
третиот репасаж Петар Заборски си ги одмери силите со неговиот противник
од Србија, Ѓорѓе Салапура, кој е освојувач на европскиот медал од првенство
во Португалија во 2014 година, со резултат од 1:0.
Во клучната борба за бронзен медал, која беше максимално исцрпувачка,
репрезентативецот кој доаѓа од наслебата Влае од Општина Карпош, успеа
да го совлада светскиот вицепрвак во карате од Светско првенство во Џакарта
2015 година, Серјожа Сергасјан од Ерменија, со резултат 2:0.
Петар Заборски, кој е член на карате клубот Макпетрол-Скопје, е јуниорски
европски вицешапмион од Европското првенство во Швајцарија, Цирих 2015
година.
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ОСНОВЦИТЕ ОД КАРПОШ НА ПРАКТИЧЕН ЧАС
КАЈ ЈАКИМОВСКИ
Учениците од ООУ „Владо Тасевски“ и ООУ „Лазо Трповски“, денеска беа
на едукативна посета кај градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо
Јакимовски. Четвртоодделенците од двете училишта од Карпош, беа на
практичен час по предметот Општество во чии рамки се изучува темата за
локалната самоуправа. Општинскиот татко, одговарајќи на прашањата на
учениците објаснуваше како функционира една локална самоуправа и кои
се нејзините надлежности. Основците беа заинтересирани, кои се органите
на Општината, како се бира градоначалник и како функционира Советот на
локалната самоуправа и сл.
На конкретно прашање од учениците, првиот човек на локалната самоуправа
им објасни дека и покрај тоа што не е надлежна за одржувањето на хигиената и
одржувањето на животната околина, Општина Карпош со сопствени средства
ги решава и овие проблеми на карпошани.
Јакимовски напомена дека е од исклучително значење, учениците да се
занимаваат со спорт уште од оваа рана детска возраст, бидејќи спортот
позитивно влијае врз нивниот психофизички развој. Во оваа пригода тој ги
потсети дека треба да се изучуваат што повеќе странски јазици, цитирајќи ја
познатата изрека „Човек вреди за онолку луѓе, колку што знае јазици“.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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ПРОДОЛЖУВА ЗАМЕНАТА НА АЗБЕСТНИТЕ ПОКРИВИ
ВО КАРПОШ
Со подобрување на временските услови, Општина Карпош продолжи
со акцијата за замена на старите азбестни покриви на индивидуалните и
колективните станбени објекти кои се наоѓаат на нејзина територија. Во таа
насока, денеска пристигна ребрастиот пластифициран лим кој ќе се употреби
на местото на стариот покрив на куќата на улица Будимпештанска бр. 4б, во
населбата Тафталиџе 2. Досега, ова е 12-ти индивидуален објект кај кој ќе се
врши замена на дотраениот азбестен покрив со висококвалитетен бел лим,
кој е во согласност со новите светски градежни стандарди.
Градоначалникот на Општина Карпош Стевчо Јакимовски, напомена дека е во
план да се отстранат сите азбестни покриви кај индивидуалните и колективните
станбени објекти кои се наоѓаат на територија на локалната самоуправа до
2020 година.
-Ги повикувам сите граѓани кои се заинтересирани, да аплицираат до нас, за
да може Општината навремено да ги планира тие средства за конкретната
намена, со што успешно би ја реализирале оваа акција за замена на старите
покриви.
Локалната самоуправа ја започна оваа иницијатива кон крајот на 2016 година и
досега интервенираше дури кај 11 колективни станбени згради. Инаку, акцијата
за промена на старите покриви ја одобри Советот на Општина Карпош, на 11
седница во јануари 2014 година. На овој начин локалната самоуправа сака да
ги стимулира своите сограѓани да ги заменат азбестните покриви кои во својот
состав содржат канцерогени елементи.
За таа цел, кај колективните згради, Општина Карпош ги покрива трошоците за
обезбедување на ребраст пластифициран лим, комплет шрафови со капи
и гумици, дрвени штафни за зајакнување на постоечката конструкција и ПВЦ
фолија за парни брани. Трошоците за работна рака и изборот на изведувач
се обврска на станарите.
За индивидуалните објекти, локалната самоуправа обезбедува средства за
нов пластифициран ребраст лим за целата покривна површина, комплет
шрафови со капи и гумици. Трошоците за работна рака и изборот на изведувач
се обврска на сопствениците на куќите.
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ЗАПОЧНА ПРОЛЕТНОТО ГОЛЕМО ЧИСТЕЊЕ НА КАРПОШ
Дождливото и ветровито време, не ги поколеба комуналните хигиеничари,
вработени во Општина Карпош, и останатата администрација да започнат
со пролетното големо чистење на локалната самоуправа. Како што истакна
градоначалникот на Општината Стевчо Јакимовски, оваа е традиционална
сезонска акција на масовно чистење на сметот во пресрет на доаѓањето на
пролетта.
-Со постепеното затоплување на времето, снегот се топи, и остануваа ѓубре,
хартија и друг вид на отпадоци кои влијаат штетно врз животната средина.
Денеска, почнуваме од урбаната заедница ,, Владо Тасевски“, и во наредните
триесеттина дена, секој ден ќе чистиме по една урбана или месна заедница,
која се наоѓа на територијата на Општина Карпош, напомена општинскиот
татко Стевчо Јакимовски.
Првиот човек на Општината, уште еднаш нагласи, дека за хигиената целосно
се грижи локалната самоуправа со сопствени буџетски средства, и покрај
законската обврска на ЈП ,, Комунална Хигиена“, да ја чисти Општина Карпош.
Градоначалникот Јакимовски, исто така ги повика граѓаните, веќе на пролет,
да ги изнесуваат непотребните предмети, и дотраени апарати за домаќинство,
и со помош на Општина Карпош, истите да бидат однесени на соодветно
место, т.е на депонија, предвидена за смет и ѓубре.
Градоначалникот на Општина Карпош, ја поздрави акцијата на индивидуалните
граѓани за посадување на дрвја во населбата Карпош 4, но нагласи дека во
изминатите четири години, локалната самоуправа засадила вкупно 10.280
дрвца и садници, или симболично секое семејство во Карпош 4 има свое
дрво, со што Општината го носи епитетот на една од најзелените локални
самоуправи на територијата на Република Македонија. Јакимовски, истакна
дека во континуитет службите на Општина Карпош работат на зазеленување
на локалната самоуправа, одржување на постојното парковско зеленило.
Градоначалникот на Карпош, изрази сомнеж дека зад оваа ЕКО-акција во
Карпош 4, се крие обид за собирање на политички поени пред изборите,
односно се прави обид за политизирање на состојбата со зеленилото во
Општина Карпош.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9

9

20-26 Февруари 2017 Билтен бр. 246
ОПШТИНА КАРПОШ МУ ОДДАДЕ ПОЧИТ
НА КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ
Делегација од Општина Карпош, предводена од заменик- раководителката
на Секторот за Дејности од јавен интерес, Гордана Зафировска- Стојчевска и
раководителот на Одделението за спорт и култура Патрик Поповски, положи
цвеќе на споменикот на народниот херој Кузман Јосифовски- Питу, кој се наоѓа
на територијата на истоимената урбана заедница, во локалната самоуправа.
По повод, седумдесет и три годишнината од загинувањето на правникот, и
македонскиот идеолог, кој се смета за еден од главните организатори за
поведувањето на Народно ослободителната борба, како и за свикувањето
на Првото заседание на АСНОМ, на кое се поставија темелите на првата
современа македонска држава, претставници од Сојузот на борците,
граѓански здруженија, како и од политички партии, му оддадоа почит на
македонскиот херој, од Втората светска војна, кој животот го положил токму за
создавање на слободна и суверена македонска држава.

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

10

20-26 Февруари 2017 Билтен бр. 246
ОПШТИНСКИ МАТЕМАТИЧКИ НАТПРЕВАР
ВО ООУ „БРАТСТВО“
Во организација на ООУ „Братство“ и сесрдната поддршка од локалната
самоуправа, денеска наутро се одржа општинскиот математички натпревар.
Учениците од десетте основни училишта од Општината, вклучувајќи го и
приватното училиште „Јахја Кемал“, од четврто до деветто одделение си ги
одмерија силите и знаењата на математичкиот натпревар кој се одвиваше на
два јазика, македонски и албански.
Бројката од 260 ученика ја докажа подготвеноста на децата во овој прилично
тежок и мисловен предмет. Сојузот на математичари, кои воедно беа
дел од Комисијата, во понеделник ќе излезе со точни и крајни резултати од
општинскиот математички натпревар, на којшто ќе се дознае победникот на
овој натпревар на знаење.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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20-26 Февруари 2017 Билтен бр. 246
ОПШТИНА КАРПОШ МУ ОДДАДЕ ПОЧИТ
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ТРАЈКОВСКИ
Делегација на Општина Карпош предводена од претседателот на Советот,
Сашо Лазаровски, денеска положи свежо цвеќе пред спомен бистата на
поранешниот претседател на Република Македонија, Борис Трајковски. Пред
спомен обележјето кое се наоѓа во рамките на спортскиот центар „Борис
Трајковски“, присутните се поклонија и му оддадоа почит на македонскиот
великан, кој точно пред 13 години трагично го загуби животот во авионска
несреќа во Ротимља кај Мостар (БиХ).
Борис Трајковски беше вториот Претседател на Република Македонија, кој ја
извршуваше својата државничката функција од декември 1999, до февруари
2004 година. Кај странските дипломати беше познат како срдечен човек кој
првенствено развиваше пријателски релации, кои се потпираат на меѓусебна
соработка и толеранција. Меѓу својот народ важеше за особена личност,
вистински верувајќи дека Македонците со различно етничко и религиозно
потекло можат да живеат и работат заедно.

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