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ПЕХАРИ ЗА НАЈДОБРИТЕ ТЕНИСЕРИ
Во организација на тенискиот клуб „Фан тенис клуб“ и во соработка со
Општина Карпош, за прв пат оваа година беше организирана тениска
лига. Во сè поактуелниот таканаречен „бел спорт“ се натпреваруваа
основци од десетте основни училишта на територија на општина
Карпош, како и учениците од приватното основно училиште „Јахја
Кемал“. Во знакот на успешно завршената учебна година, тренерот
Богољуб Љошевски од тенискиот клуб „Фан тенис клуб“ ги додели
пехарите и дипломите за најдобрите тенисери поединци и тенисери во
екипно натпреварување. - Организацијата беше одлична, со оглед на
тоа што тенискиот турнир траеше точно два месеца. Турнирот помина
без никакви проблеми и повреди, напротив тие се забавуваа и играа,
но пред сè редеа високи резултати. Општина Карпош е единствена
општина која има најголем број тениски игралишта и би било штета
да не се организираат повторно вакви турнири каде што интересот на
децата е многу голем – рече Љошевски и додаде дека веќе од 15 јуни,
на истите тениски терени, ќе се организира Европскиот јуниорски
шампионат до 16 години. Општина Карпош заслужено го носи
епитетот најспортска општина на територија на град Скопје, бидејќи
овој турнир е дел од многуте спортски турнири кои се реализираат во
текот на целата година.
Целосен пласман на основните училишта во тениска лига во Општина
Карпош –момчиња:
1.
ООУ „Војдан Чернодрински“
2. ООУ „Јан Амос Коменски“
3.
ООУ „Лазо Трповски“
Целосен пласман на основните училишта во тениска лига во Општина
Карпош – девојчиња:
1. ООУ „Вера Циривири-Трена“
2.
ООУ „Војдан Чернодрински“
3.
ООУ „Јан Амос Коменски“
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УЧИЛИШНИОТ УСПЕХ СЕ НАГРАДУВА

Општина Карпош изобилува со талентирани ученици, а тоа го
потврдува и фактот што секое основно училиште има свој првенец
на генерација. Така, денешната посета на првенците на генерација,
во кабинетот на градоначалникот Стевчо Јакимовски, го израдуваа и
докажаа дека секоја година е сè поголем бројот на ученици со високи
оценки. Петките за нив, овие девет години, беа најголем приоритет во
понатамошното развивање од едукативен карактер, како и одлука за
вистинска професија. Десетте основци, претставник-првенец од секое
училиште на територија на општина Карпош, во текот на учебната година
домашните полици ги исполнуваа и со пехари и признанија од државни
и меѓународни првенства по математика, германски јазик, физика, но
овие важни награди им се само почеток за идните освојувачки врвови
од образовен карактер. По средбата, градоначалникот Јакимовски им
посака да бидат дел од историјата и на средните училишта, како што
се и дел од историјата од основните училишта во кои завршуваат. Тој
им посочи да не се откажуваат од образованието затоа што има кој
да го вреднува нивниот успех. По тој повод, градоначалникот ги подели
ваучерите и пофалниците на првенците на генерација со цел нивниот
успех да продолжи и во иднина.
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ОПШТИНА КАРПОШ СЕВКУПЕН ПОБЕДНИК НА
XXI-ТЕ СИНДИКАЛНИ СПОРТСКИ ИГРИ

Синдикалната организација при локалната самоуправа Карпош учествуваше
на XXI-те синдикални спортски игри во организација на УПОЗ (Управата,
правосудните органи и здруженијата на граѓани на Република Македонија)
коишто од 04.06.2015 до 07.06.2015 година се одржаа во Охрид. Оваа година на
игрите учествуваа над 20 екипи, главно екипи од министерствата, од фондовите,
судството, казнено-поправните домови. На игрите се натпреваруваа над 350
учесници. - За нас ова е четврто учество. Ние како општина учествувавме со
екипа од 30-ина членови вработени од администрацијата на Општина Карпош.
Натпреварите беа поделени во три категории: женска конкуренција, машка
конкуренција и мешана конкуренција. Во женска конкуренција претставниците
од Карпош се натпреваруваа во седум спортови, и тоа: пинг-понг, пливање,
шах, пикадо, тенис, кошарка и стрелаштво. Во женска конкуренција Општина
Карпош беше севкупен победник на овие спортски игри. Прво место Општината
освои во пинг-понг, шах, тенис и пливање, второ место во пикадо, а трето место
освои во кошарка, со тоа што единствено меѓу првите три немавме пласман
во стрелаштво.
Во машка конкуренција учествувавме во осум спортови: пливање, пинг-понг,
фудбал, кошарка, стрелаштво, шах, пикадо и тенис. Освоивме прво место во
кошарка, второ место во пливање, трето место во фудбал и пинг-понг, а во
останатите четири спорта имавме пласман под третото место. Во мешана
конкуренција натпреварите беа во три категории: пинг-понг со освоено
прво место, одбојка на песок – трето место, додека во влечење на јаже не
остваривме пласман. Ние сме екипа која беше севкупен победник на овие XXI
синдикални спортски игри.
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– Постигнатите солидни резултати на спортските игри во Охрид,
потврдуваат дека Општина Карпош е една од најспортските општини.
Градоначалникот и Советот на општината помогнаа сето тоа да се
реализира. За следната година мотивацијата е многу голема и секако
ќе бидеме подготвени за нови победи – истакна претседателот на
Синдикалната организација при локалната самоуправа Карпош, Ненад
Зафировски. Во машка конкуренција во кошаркарскиот тим на Карпош
настапуваа: Ивица Јаковлевски, Мирче Ангеловски, Александар Арсов,
Дејан Јонузоски, Амел Амед, Миле Стевков и Роберт Јанковски, за
фудбалскиот тим настапуваа: Димитар Бадев, Марјан Јовановиќ, Миле
Стевков, Александар Симоноски, Амел Амед, Горан Даниловски, Јовица
Тасевски, Петар Тасев, Стевче Митревски и Милорад Димовски. Во
пливање настапуваа: Дејан Јонузоски и Марјан Јовановиќ, во стрелаштво
настапуваа: Раде Мицковски, Ненад Зафировски и Александар
Симоноски, во пинг-понг настапуваа: Саша Романов и Љупче Ивановиќ,
тенис играше Бојан Милошевски, во пикадо настапуваа: Дејан Јонузоски,
Роберт Јанковски и Љупче Ивановиќ. Во женската конкуренција во
кошаркарскиот тим на Карпош настапуваа: Ива Манова, Александра
Тачева, Сања Ѓорѓиевска, Азизе Салиу, Ивана Тасевска и Александра
Боцевска, во пинг-понг настапуваа: Гордана С.Зафировска, Ива Манова
и Гордана Максимовска, тенис играше Гордана Максимовска, во шах
настапуваа: Тања Дабижлевиќ, Сања Ѓорѓиевска, Гордана С.Зафировска
и Виолета Божиновска, во пливање настапуваа: Ивана Тасевска и Тања
Дабижлевиќ, пикадо играа: Гордана С.Зафировска, Тања Дабижлевиќ и
Виолета Божиновска. Во мешана конкуренција пинг-понг играа Гордана
С.Зафировска и Саша Романов, во одбојка на песок настапуваа: Ивана
Тасевска, Азизе Салиу и Бојан Милошевски.
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ПОСЕТА НА ДЕЛЕГАЦИЈА НА ОПШТИНА
КАРПОШ ВО ЗБРАТИМЕНАТА ОПШТИНА
Во рамките на воспоставената соработка на Општина Карпош со
Општина Стари Град од Сараево, со која е збратимена од 2011 година, на
5 јуни 2015 година делегација на Општина Карпош предводена од проф.
д-р Зоран Поповски – член на Советот на Општина Карпош и Претседател
на Комисијата за јавни дејности при Советот на Општина Карпош ја
посети Oпштина Стари Град. При посетата на Oпштина Стари Град беше
организирана презентација за достигнувањата на Општина Карпош во
образованието и спортот преку која беа претставени сите активности
кои беа преземени во нашата општина во последните три години. При
тоа, домаќините беа запознаени со изградбата и реконструкцијата на
десетте основни училишта на територија на општина Карпош со што се
обезбедени европски услови за школување на најмладите граѓани. Исто
така, беа презентирани и плановите за унапредување на училишната
инфраструктура преку формирање на астролошка опсерваторија,
метеоролошка станица, еколошка лабораторија, ботаничка и зоолошка
градина, креативен центар, погон за рециклажа, стаклена градина и
други содржини со кои ќе се збогатат воннаставните активности на
учениците. Понатаму, пред домаќините беа презентирани начините
на кои Општина Карпош води грижа за талентираните ученици преку
обезбедување стипендии и помагање на учества на меѓународни
натпревари.
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За активностите во делот на училишниот спорт, домаќините беа
запознаени со унапредувањето на наставата по физичко воспитување
преку проектот „Забавен училишен спорт“, понатаму за организацијата
на лигите во одбојка, футсал и кошарка, како и за формирањето на
училишни спортски клубови во основните училишта како основни
клетки за организација на училишниот спорт. На крајот, домаќините беа
информирани за организацијата на државните спортски игри за основни
училишта „Мали олимписки игри“ чиј домаќин во мај 2015 година беше
Општина Карпош. Во тој контекст, од страна на делегација на Општина
Карпош беше покрената иницијатива за организација училишни спортски
натпревари на балканско ниво. Договорено е првите такви натпревари
да се организираат кон крајот на октомври и почетокот на ноември по
повод денот на Општина Карпош.

САМОСТОЈНА ИЗЛОЖБА ВО ЗНАКОТ НА
РИТАМОТ СТАРИ ГРАД ОД САРАЕВО
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Во релаксирана и опуштена атмосфера, вчеравечер се одржа
самостојна изложба на ликовниот критичар Владимир Величковски.
Шарени и инспиративни тонови извираа од ликовните дела на
Величковски. Во организација на Општина Карпош и пред сè вработената
во одделението за спорт и култура, уметницата Марија Светиева, ова
е уште една изложба во низата на успешни ликовни изложби кои се
реализираат. Историчар на уметноста, ликовен критичар и професор,
Владимир Величковски инспирација за неговите уметнички дела наоѓа
во музиката и танцот. Неговите ликовни творби ги претставува преку
музиката од своите соништа и ментално се препушта. На тој начин
Величковски го следи надворешниот ритам и движењето на телата, кој
пак преку танцот ја открива својата индивидуалност и креативност.
Владимир Величковски е роден во 1949 година во Скопје. Тој во 1973
година завршил историја со историја на уметност, а магистрирал со
историја на модерна уметност во 1985 година во Белград. Величковски
е автор на повеќе тематски и групни изложби, како и на бројни трудови
од областа на ликовната уметност.

ЗАВРШНА УЧИЛИШНА ПРЕТСТАВА НА ООУ
„ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ-КАРПОШ“
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Со многу благодарници, пофалници и дипломи во ООУ „Христијан
Тодоровски-Карпош“ заврши учебната година. Традиционалната завршна
манифестација беше збогатена со музички и танцови точки, како и
со драмски претстави. Директорката на ООУ „Христијан ТодоровскиКарпош“, Христина Борисовска, им додели дипломи на основците кои
освоиле прво, второ и трето место на регионални и државни натпревари
по различни предмети. Притоа, благодарници беа доделени на учениците
кои ги прифатија децата од Република Македонија како гости во своите
домови, за време на „Малите олимписки игри Карпош 2015“, како и
пофалници за рекордерите во читање во училишната библиотека.
Завршната претстава беше во знакот на прерано починатиот ученик
Дамјан Димиќ и по тој повод беше именувана паричната награда за
седум ученици со високи оценки кои беа негови другарчиња, а им беа
поделени и маички од фудбалскиот клуб „Работнички“. Не изостана ниту
дипломата за хуманост, која и беше доделена на наставничка-ментор
којашто спаси човечки живот на пат кон Гевгелија на државно образовно
натпреварување.

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

10

8 - 14 јуни 2015 Билтен бр. 181

УСВОЕН СТРАТЕШКИОТ ПЛАН ЗА 2015-2019 ГОДИНА

На денешната седница на Советот на Општина Карпош едногласно
беше усвоен Стратешкиот план за развој на општината во период
од 2015 до 2019 година. Предлагачот професор Ристо Иванов го
образложи стратешкото функционирање за наредните четири години
на локалната самоуправа. Во стратешкиот план пред сé главна тема
е унапредувањето на живот на граѓаните на Општина Карпош, а на
семинарот кој се одржа неодамна во Дојран, беа предложени и 140
проекти од, инфраструктурно, културно, образовно и економско
значење. На Дневниот ред се усвои и предлог одлуката за престанок со
работа на Јавното претпријатие за дистрибуција на природен гас „КАРГАС“, како и давање согласност од советниците на Општина Карпош
за издавање под закуп на училишните спортски сали во основните
училишта на територија на општината. На 36-тата седница на Советот
на Општина Карпош, на Дневниот ред се усвои предлог-одлуката за
давање согласност за намена на инвестиција- проект за реконструкција
на улица Б,Г,Д и 13 во населено место Бардовци и изградба на улица 15 во
истото место. Оттука, произлезе и идејата на повеќето советници, како
предлог-иницијатива да се доасфалтира улицата број 6 во Бардовци,
како и да се изгради кружен тек на улица број 2 во Бардовци, за безбедно
функционирање на жителите од овој дел од Карпош. Исто така, се
разгледуваа барањата и за финансиска помош на двајца жители од
Општина Карпош за лекување, каде советниците едногласно ја усвоија
предлог-одлуката. До крајот на Дневниот ред, советниците дадоа зелено
светло и за измена на распоредот на средствата на буџетот на Општина
Карпош како и за предлог-решението за именување и дополнување на
решението за разрешување и менување членови на управен одбор на
јавната установа „Распеана младост“
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ПОМОШТА ЗА МИГРАНТИТЕ ПРИСТИГНА И ОД
ОПШТИНА КАРПОШ

Здружението на социјални работници и здружението на граѓани ,,
ЛЕГИС ‘‘ спроведоа хуманитарна акција за помош на мигрантите кои
поминуваат низ територијата на Република Македонија. Општина Карпош
како и многу пати досега се приклучи кон оваа акција. Вработените во
општинската администрација повторно ја покажаа својата хуманост
и донираа конзервирана храна,средства за прва помош,хигиенски
средства,обувки и облека. Претставници од Одделението за
детска,социјална и здравствена заштита собраните продукти ги
дистрибуираа во Домот на хуманитарни организации ,, Даре Џамбаз
‘‘,каде беа отворени пунктови на кои можеа да донираат сите хумани
граѓани. Собраната помош потоа ќе биде доставена до мигрантите кои
транзитираат низ нашата земја ,а кои често се болни,гладни и исцрпени
и на кои било каква помош им е добредојдена.

www.karpos.gov.mk
gradonacalnik@karpos.gov.mk
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ПРВА ОПШТИНА СО РЕГИСТAР НА СТАНБЕНИ
ЗГРАДИ И УПРАВИТЕЛИ

Општина Карпош е една од трите пилот-општини каде што се
спроведува проектот на „Хабитат Македонија“ и УСАИД за енергетска
ефикасност за секторот домување. Во рамките на проектот, Карпош е
прва општина каде што активностите успешно завршија. На денешната
презентација пред 14-те претседатели на урбаните и месните заедници
на територија на општина Карпош, свечено беше предаден регистарот
на станбени згради и регистарот на управители на станбени згради.
На почетокот на април оваа година „Хабитат Македонија“ и Општина
Карпош започнаа со собирање податоци за регистар на станбени згради
и регистар на управители, како и податоци за основните градежни и
енергетски карактеристики на станбениот фонд во општината. Оваа
комплексна активност се спроведува во рамките на проектот на
УСАИД и „Хабитат Македонија“ за енергетска ефикасност за секторот
домување, каде што посебен акцент е ставен на унапредување на
квалитетот на домување во колективни станбени згради. Претставници
на „Хабитат Македонија“ беа дел од презентацијата на проектот. Првите активности за енергетска ефикасност всушност ги започнавме
со Општина Карпош и сметаме дека тоа беше големо искуство и за
„Хабитат Македонија“ како организација да се профилира во оваа
област.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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Енергетската ефикасност во станбени згради во општина Карпош е
направена досега на шест згради. Покрај важните податоци кои треба да
постојат во регистарот на станбени згради и регистарот на управители
на станбени згради, во оваа акција се собраа потребните информации
за енергетските и градежните станбени згради на територија на
општина Карпош. Оваа општина е една од трите пилот-општини во кои
се спроведува овој проект и прва општина каде што оваа активност
ја завршивме. Овој регистар којшто сега го подготвивме е законска
обврска и истиот е дополнет со информации за основните градежни и
енергетски карактеристики на станбените згради. Со тоа што истиот ќе
биде пласиран на веб-страниците на „Хабитат Македонија“ и Општина
Карпош, сите граѓани ќе можат да ги видат податоците за нивната
станбена зграда, во каква состојба е зградата, каква е фасадата, каква
е состојбата на покривот, каков градежен материјал е искористен,
дали се преземени мерки за енергетска ефикасност, кој управува со
станбената зграда, односно поголема информираност на граѓаните
за тоа каде, како и со кого домуваат – истакна заменик-директорката
на организацијата „Хабитат Македонија“, Лилјана Алчева. При
спроведување на активностите за енергетско ефикасно обновување на
станбените згради која „Хабитат Македонија“ во 2009 година ги започна
со Општина Карпош, а денес истите успешно се спроведуваат.
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