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ВРВНИ РЕЗУЛТАТИ ВО ГРАДИНКИТЕ ВО КАРПОШ
Во градинката „Распеана Младост”, во присуство на родители, на работниот
персонал во детските установи и вработените во Општина Карпош, денеска се
одржа конференција за евалуација на зборникот „Осигурување на квалитетот
низ проектно партнерство на воспитно - образовни установи”. Преку својот
поздравен говор, директорот на оваа предшколска установа Гоце Талевски,
истакна дека му е особена чест што токму градинката со која тој раководи е
домаќин на овој евалуаторски настан, на кој низ компаративно искуство, ќе
се оцени успешноста на работата на детските установи, кои егзистираат на
територијата на Општина Карпош.
Директорките на градинките „Пролет” и „Мајски Цвет”, Вита Јаковлевска и
Снежана Радиќ - Подгорец, како и директорката на најстарата детска установа
во Република Македонија, градинката ,, Орце Николов” Савка Ковачевска, ги
презентираа внатрешните искуства од работењето и активностите во своите
детски установи и констатираа голема успешност, ефикасност и ефективност
при реализацијата на програмите, преку кои се одвива едукативно- воспитниот
процес во предучилишната возраст. Според директорите на градинките во
Карпош, овој своевиден прирачник за работење е создаден низ долгогодишното
позитивно искуство во работењето и може да послужи како упатство кое ќе
се применува во останатите градинки на целата територија на Република
Македонија.
Директорките на детските установи во Карпош, изразија голема благодарност
до наставно - стручните лица, проф. д-р Јелица и Атанас Николовски, за
нивната континуирана заложба и придонес во надградувањето и постојано
усовршување во едукативно - педагошкиот процес во установите од
предучилична возраст. По завршување на презентацијата на резултатите,
учеснциите и гостите отворија дискусија на која дебатираа за актуелните
состојби во градинките, и изнесуваа предлози за константно напредување на
едукацијата на дечињата од најрана предучилишна возраст.
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РОДЕНДЕН НА НАЈСТАРАТА ГРАДИНКА ВО МАКЕДОНИЈА
Најстарата детска предучилишна установа во Република Македонија наполни
72 години од своето постоење. Градинката „Орце Николов“ вчера попладне ги
пречека родителите и многубројните гости кои присуствуваа на роденденската
прослава која беше проследена со пригодна приредба. Со музички точки и
песнички, децата од најголемата група се претставија во најдобро светло и
заеднички, на сиот глас и го честитаа роденденот на градинката. Директорката
Савка Ковачевска се потсети на минатото и раскажа мал дел од почетоците
на оваа градинка.
-Секоја година подготвуваме активност по повод Денот на градинката, 6-ти
февруари. Пред точно 72 години градинката почнала со работа, односно
во далечната 1945 година, и таа е првата градинка која официјално добила
дозвола за работа. Оваа градинка почнала со работа во една куќа во Општина
Центар, а пак денеска функционираме во рамките на три објекти кои се
распоредени во Карпош 3, Карпош 4 и Карпош 1 – рече Ковачевска.
Овогодинешното одбележување на роденденот имаше хуманитарен аспект.
Креативните негувателки подготвија влезници за секој од родителите и за
останатите гости кои беа купувани по симболична цена, сé со цел да се
помогне на петчелено семејство кое е социјално загрозено.
- Станува збор за една хумана акција која ја правиме по повод нашиот
роденден. Скромните средства кои ги добивме ќе ги донираме за едно
другарче во големата група, со оглед на тоа што живее во социјалано загрозено
семејство, кое има пет деца од кои две доаѓаат во нашата градинка – вели
директорката.
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ЗАЕДНИЧКА СОРАБОТКА ЗА ПОУРБАН КАРПОШ
Градоначалникот на Општина Карпош Стевчо Јакимовски, денеска
оствари работна средба со раководниот тим на локалната самоуправа
и со претставниците на урбаните заедници. Повод за денешниот состанок
беше неодамнешната координативната средба која се одржа помеѓу
раководниот тим на Општина Карпош и градоначалникот на Град Скопје, Коце
Трајановски, на која присуствуваа и директорите на Јавните претпријатија кои
се под надлежност на Градот. Притоа, беше договорена соработка помеѓу
општинските служби и јавните претпријатија од Град Скопје, која ќе резултира
со заедничка акција што ќе се реализира идниот месец, (април).
Првиот човек на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски беше детално
запознаен со проблемите на граѓаните во секоја локална средина, при што
предложи координирани задачи, со цел навремено и ефикасно решавање
на проблемите.
-Во идниот период со Јавните Претпријатија на Градот Скопје, како што се
„Водовод и канализација”, „Паркови и зеленило”, Јавното сообраќајно
претпријатие” и „Комунална Хигиена”, максимално ќе работиме на санирање
на секој проблем, или аномалија која се појавила а е во наша надлежност за
решавање. Општина Карпош, во континуитет со сопствени средства се грижи
за чистотата и хигиената на територијата на локалната самоуправа, како и
за заштита на постојното, односно посадување на ново зеленило. Редовно
засадуваме нови дрвја и садници и ги уредуваме жардиниерите, долж главните
булевари кои транзитираат низ нашата Општина, но сега во соработка со
овие јавни претпријатија, уште повеќе ќе ја подобриме нашата ефикасност
на теренот - нагласи општинскиот татко, Стевчо Јакимовски.
На состанокот присуствуваше и шефот на кабинетот на градоначалникот
Јакимовски, Петар Теов, кој ги информираше вработените во урбаните
заедници, за тековните состојби на теренот со напомена за постојано, совесно
и исполнително завршување на работните обврски. Исто така, заменикраководителот на Секторот за финансиски прашања при Општина Карпош,
Никола Николовски, ги информираше претставниците на урбаните и месните
заедници за нивната тековна обврска која подразбира, годишните даночни
пријави да бидат уредно доставени до карпошани.
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ЗЕЛЕНО СВЕТЛО ЗА ДВА ДУП-а ВО КАРПОШ
Денешната 63 седница на Советот на Општина Карпош помина во
конструктивна атмосфера. На дневен ред беа шест точки, а на самиот почеток
градоначалникот Јакимовски предложи дополнување на дневниот ред со уште
една точка - советнички прашања. По усвојувањето на предлогот на првиот
човек на локалната самоуправа, ниту еден од советниците на позицијата, ниту
пак на опозициската СДСМ не ја искористи можноста да постави прашање,
да даде предлог или сугестија до градоначалникот на Карпош.
На оваа седница, советниците ги изгласаа двата Детални урбанистички
планови кои се однесуваат за Градската четврт Север-северозапад 01 во
населеното место Злокуќани и за Градската четврт З 09 во урбаната заедница
Владо Тасевски помеѓу бул. Партизански одреси, ул. Франклин Рузвелт,
бул. Македонија и бул. 8ми Септември. По презентацијата на планската
документација од стручните лица на планерската куќа „БИЛД“, во дискусијата
учествуваа советничката Добрила Андоновска од ГРОМ и независниот советник
Панче Стојановски, додека советниците од СДСМ не покажаа никаков интерес
по овие точки.
На седницата беа усвоени и останатите предлог-точки кои се однесуваат на
Предлог-Одлуката за воспоставување на соработка меѓу Општина Карпош и
Градот Скопје за изработка на заштитно-конзерваторски проекти, а со иста
динамика беше усвоен извештајот за јавната безбедност и безбедноста во
сообраќајот на полициската станица од Карпош за 2016 година.
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