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ПОСЕТА ОД СТУДЕНТИТЕ-ФОЛКЛОРИСТИ НА
ОПШТИНА КАРПОШ
Во знак на благодарност, студентите фолклористи од Меѓународниот
студентски фолклорен фестивал со пригодна посета го изненадија
првиот човек на локалната самоуправа, Стевчо Јакимовски. На посетата
присуствуваа дел од учесниците на Меѓународниот студентски фолклорен
фестивал кои во оваа пригода на општинскиот татко му врачија подароци
во знак на благодарност за безрезервната поддршка што локалната
самоуправа му ја дава на фестивалот и што им овозможи учеството на
повеќе ансамбли од балканските земји на оваа убава манифестација. 36-тиот
Меѓународен студентски фолклорен фестивал, којшто е во организација
на АКУД „Мирче Ацев“ официјално започна изминатиот викенд и ќе трае
четири дена.
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УЧИЛИШТАТА ОД КАРПОШ-НАЈДОБРИ НА
ЕКСТЕРНО
Училиштата во Општина Карпош уште еднаш, во пракса ја докажаа
својата супериорност, одговорност и посветеност на учењето. Во екстерното
оценување на учениците од основното образование кое се спроведе во
периодот од 2 до 10 јуни 2015 година беа опфатени 183.790 од предвидини
177 478 ученици во земјата. По објавените резултати за учениците од 4-то
одделение до 3 година, се изведе просечна оценка 3.26. Одделно по училишта,
земајќи го во предвид бројот на ученици во секое од нив, најдобри резултати
постигнаа учениците од следните училишта:
1 . ОУ „ЛАЗО ТРПОВСКИ - КАРПОШ“ - 4,83
2 . ОУ„ ВОЈДАН ЧЕРНОДРИНСКИ - КАРПОШ“ - 4,80
3 . ОУ „ЈОХАН ХАЈНРИХ ПЕСТАЛОЦИ - ЦЕНТАР“ - 4,76
4 . ОУ „11 ОКТОМВРИ - ЦЕНТАР“ - 4,75
5 . ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ЦЕНТАР“ - 4,74
6 . ОУ “КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ - ЦЕНТАР“ - 4,72
7 . ОУ „ЃОРЃИЈА ПУЛЕВСКИ - АЕРОДРОМ“ - 4,69
8 . ОУ „ПЕТАР ПОП АРСОВ - КАРПОШ“ - 4,69
9. ОУ „ЉУБЕН ЛАПЕ - АЕРОДРОМ“ - 4,67
10. ОУ „КОЧО РАЦИН - ЦЕНТАР“ - 4,67
На ниво на општини, најдобри резултати имаа учениците од следните
општини во Република Македонија: Центар - 4,59 Вевчани - 4,58 Аеродром
- 4,44 Карпош - 4,40 Кисела Вода - 4,26 Оправдано отсутните ученици
дополнително ќе бидат тестирани во августовската сесија која ќе се одвива
од 17 до 20 август. Им честитаме на најдобрите!!!

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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БЕСПЛАТНО КАФЕ- УЖИВАЊЕ ВО КАРПОШ СО „ФОРЦА“
Карпош деновиве е местото каде што можете да си дозволите вистинско
„утринско кафе уживање“ во познатиот спортски кафе бар „Форца“. Од,
па се до први август, ќе се реализира проектот „Здраво комшија“ кој има
за цел да придонесе во социјализацијата на жителите на општина Карпош,
но и пошироко. На тема „утринско кафе- уживање“ во познатиот спортски
кафе бар „Форца“, овој едномесечен проект ќе вклучува кафе, тренинзи
и совети за здрава исхрана. Менаџерот на кафе барот „Форца“, Крсто
Златков изрази благодарност до Општина Карпош за поддршката на овој
проект кој има тенденција да прерасне во традиција.

-Сакам да се заблагодарам за поддршката на Општина Карпош за
придонесот кон реализирање на проектот „Здраво Комшија“. Кафе барот
„Форца“, веќе 12 години претставува синоним за спорт, рекреација, забава
и уживање. Тој е и една од најпосетуваните локации во Општина Карпош. За
постоењето на еден ваков проектен концепт заслужни се граѓаните, како и
вработените во локалните компании. Проектот има социјално-општествен
карактер, односно има за цел да ја зголеми свеста на граѓаните за водење
здрав живот и здрава исхрана, како и интелектуална социјализација– рече
Златков и потсети дека проектот старува и ќе трае цел месец .
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На бесплатното кафе кое ќе се ужива секој ден од 8 часот до 11 часот, се
приклучи и градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски
кој вети дека секое утро од па до крајот на ј ули, ќе биде гостин на кафе
барот „Форца“ и ќе се дружи со граѓаните. -Ова е прекрасна иницијатива
на „Форца“. На овој начин граѓаните ќе можат повеќе да се дружат и да
разменат мислења и идеи. Јас ја поздравувам иницијативата, но и сите
култни места за дружба и забава кои ги има Општина Карпош – изјави
Јакимовски и јавно ги повика како младите, така и возрасните жители на
Карпош и пошироко да го посетуваат овој настан на кој, преку дружба, ќе
се информираат за здравиот живот и здравата исхрана. Зголемување на
свеста кај граѓаните за водење здрав живот и здрава исхрана е целта на овој
проект на кафе барот “Форца„. Во рамки на проектот, а благодарение на
врвниот готвач и шеф на кујната на “Форца„ , Владо Огненовски менито
на барот е изменето и прилагодено кон здравите навики и здравите оброци.
Во рамките на проектот, секој ден од седум часот до девет часто наутро,
заинтересираните посетители ќе имаат можност со велнес-експерти да се
советуваат за здравите начини на исхрана, додека во попладневните часови
ќе се организираат спортски активности (фит кампови ).

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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„МАЈСКИ ЦВЕТ“ СО НОВИ ЗАБАВНИ РЕКВИЗИТИ
Со лулашки, кошeви, вовче и лизгалки се збогати дворот на градинката
клон „Мајски цвет“ во Општина Карпош. На иницијатива на родителите
и граѓаните на урбаната заедница „Владо Тасевски“, се реализираше
овој мини проект сé со цел, во слободното време децата да имаат избор на
друштвени содржини. Главниот “виновник“ е родителот Бобан Јовановски
кој не информираше за начините и времето потребни за организирање на
забавните содржини во дворот на градинката. -Просторот беше празен,
децата немаа каде да си играат, па така во соработка со граѓаните од
урбаната заедница „Владо Тасевски“ и оние кои ги носат децата во
градинката, се договоривме да го реализираме овој мини проект, односно
да поставиме детски реквизити, лулашки, лизгалки, вовче, кошеви.
Заитересираноста беше огромна и со огромен ентузијазам сите родители
учествуваа во поставувањето на забавните реквизити. Само една недела
ни беше потребна да го направиме сето тоа. Воедно, ќе упатам голема
благодарност и до вработените во „Јасен“ кои помогнаа технички да се
реализира оваа иницијатива.
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Директорката на градинката, Снежана Подгорец, посочи дека безрезервната
поддршка на вработените и желбата на секој од родителите придонесоа
идејата да се реализира во толку брзо време. Таа рече дека оваа иницијатива
значи многу бидејќи старите реквизити биле целосно уништени. „Сега
дворот не е веќе празен, туку напротив, збогатен со многу реквизити,
шаренолик и весел, и посакувам оваа иницијатива да продолжи не само
за нашите две градинки, туку и во секоја друга градинка на територија
на Општина Карпош. “ „Оваа слатка мака на родителите треба да се
чува и негува, бидејќи во оваа градинка и во многу други во Општина
Карпош, секоја наредна генерација ќе расте и ќе се едуцира“ апелираше
претседателот на Советот на Општина Карпош, Сашо Лазаревски.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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- На овој начин се зголемува општествената одговорност кај сите граѓани ,
одговорноста како треба да се грижиме за сето она што е изработено и што
ќе се изработува во иднина. Благодарам на урбаната заедница и жителите
на овој дел од Општина Карпош кој дадоа иницијатива за изработка на овие
реквизити. Сметам дека ова не е многу голема инвестиција, но е голема и
значајна работа бидејќи ова е нешто што потекнува од нив, што значи дека
тие се вклучија во работата и заеднички ги изработија реквизитите. Ова
тука не завршува, туку напротив тоа е само почеток каде родителите се
иницијатори на една позитивна идеја-проект кој ќе се пренасочи и во други
градинки и ќе се реализираат уште повеќе активности од забавен карактер
– рече Лазаровски. На крајот од прошетката во дворот на градинката,
вработените им доделија благодарници за учеството и помошта на
претседателот на Советот Сашо Лазаровски, претставниците од фирмата
„Јасен“ како и на дел од родителите, за инвестирање во доброто на своите
деца.
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