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Квиз-натпревар во знаење на учениците од основните
училишта од територијата на општината под наслов
„Карпош прашува“

На, 25 октомври, во просториите на стариот објект на Општината Карпош, започна вториот
по ред квиз-натпревар во знаење на учениците од основните училишта од територијата на
општината под наслов „Карпош прашува“, во организација на Општината Карпош. Квизнатпреварот е дел од Програмата за одбележување на јубилејот – 35 години Општина Карпош.
Екипите ги претставуваа своите училишта и достоинствено се бореа во знаења од областа на
локалната самоуправа, демократија и општите познавање за својата општина. Оваа година
натпреварот се одржуваше во два круга, секој круг беше елиминациски и содржеше по
пет прашања. На крајот од квизот, во третиот финален круг се пласираа најдобрите екипи
составени од ученици од ОУ „Братство“, ОУ „Петар Поп Арсов“ и ОУ „Владо Тасевски“.
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СТОЈАН АНДОВ И КОЛЕ АНГЕЛОВСКИ,
ЗАСЛУЖНИ ГРАЃАНИ НА КАРПОШ

Советот на Општина Карпош на својата 42 седница ја прифати Одлуката за
прогласување на заслужни граѓани на општината Карпош за оваа година, и тоа
од областа на политиката да биде Стојан Андов и од областа на културата Коле
Ангеловски, режисер и актер. Освен тоа, членовите на Советот на Општина
Карпош беа прифатени и Одлуката за измена на распоредот на средствата на
Буџетот за 2011 година, заклучокот за усвојување на кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на Општината Карпош за период 1.1-30.9.2011 година,
Планот на програми за развој на Општината Карпош за 2012 г.,
Одлуката за донесување на ДУП за населба Козле, УЗ Кузман Јосифовски-Питу,
блок 11, блок 33, блок 34 и блок 35, Општина Карпош – Скопје, Одлуката за
донесување ДУП за Централен градски парк, блок 3, Општина Карпош – Скопје,
Одлуката за утврдување на нацрт ДУП за дел од УЗ Долно Нерези. Покрај
тоа советниците на Карпош дадоа „виза“ и на заклучоците за усвојување на
годишни програми за работа на јавните установи општински детски градинки
на подрачјето на општина Карпош, Решението за разрешување и именување
на членови на Училишниот одбор на ОУ „Вера Циривири-Трена“, на Одлуката
за прифаќање на проектот „Деца во акција“ за почиста околина, на Одлуката
за прифаќање на проектот „Превенција на деформитети на ‘рбетниот столб
кај децата на училишна возраст на територијата на општината Карпош – втор
дел“.
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Советниците ја одобрија и Програмата за измена на програмата за култура
за 2011 година, решението за номинирање член на Управниот одбор на
Националната установа „Театар комедија“ – Скопје, на заклучокот за
усвојување на Стратегијата за развој на основното образование на Општината
Карпош 2011-2016, Одлуката за доделување на финансиски средства на Пингпонгарскиот сојуз на Македонија, Одлуката за формирање тело кое ќе го
следи имплементирањето на Локалниот акционен план за животна средина
за Општина Карпош, Програмата за дополнување на програмата за заштита
на потрошувачите на подрачјето на општина Карпош за периодот 2011-2012,
Одлука за доделување компјутер и печатач, Одлука за воведување во евиденција
на недвижен имот – деловен објект во деловодните книги на Општина Карпош.
И оваа година, како и порано, советниците донесоа Одлука за материјална
поддршка на спортските клубови од подрачјето на општината Карпош, Одлука за
материјална поддршка на спортисти поединци во сферата на спортот и спортските
активности, Одлука за доделување стипендии на талентирани ученици.
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Младите говореа за својот статус во општините
“Каква општина им треба на младите? Какви млади и се потребни на
општината?“ , беше тема на јавната дебата организирана од Општина
Карпош и МОФ на која се дискутираше за статусот на младите на локално
ниво и важноста од нивно вклучување во процесот на донесување одлуки.
На едно ипол часовната дебатата учествуваа Градоначалникот на општина
Карпош, Стевчо Јакимовски, Виолета Цветковска раководител на одделението
за односи со јавност во Општина Карпош, Дејан Докузовски, престставник
на МОФ, Даниел Калајџиески, претставник од Хера, Елена Виларова
претставник од невладината организација Интеркултура и дебатери од
МОФ. Младите и општината дискутираа на прашања кои според мислењето
на младите најмногу ги засегаат и можностите кои очекуваат општината да
им ги пружи за зголемување на квалитетот на животот во својата опшина.
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Поделени во два тима, застапувајќи два спротивни ставови, за тоа што е
поважно за младите и придобивките на општината од младината, едниот тим
го бранеше ставот дека образованието и културата како клучни компоненти
треба да бидат најзастапени во животот на младите и дека токму локалните
заедници се оние кои треба да им пружат прилики за да ги надополнат своите
знаења. Другата страна сметаше дека досега овие два аспекти се доволно
застапени во изминатите години и долго време помалку или повеќе се работи
на нив. На македонската прогресивна младина, потребна и е општина на која
приоритет треба да и биде волонтеризамот и поголемо директно вклучување
на младите во процесот на донесување одлуки. Оваа јавната дебата е дел од
Програмата за одбележување на јубилејот – 35 години Општина Карпош.
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Дoнирани

348 единици крв
Општина Карпош јубилејот 35 години од своето постоење го одбележа
и со масовна крводарителска акција .Општина Карпош повторно го
собори рекордот во доброволно дарување крв. Имено во акцијата
по повод јубилејот-35 години Карпош, која траеше четврток и петок
27 и 28 октомври,во период од 10-12 часот беа собрани 348 крвни
единици, што е најдобар резултат од сите акции постигнати годинава.
Ова ни го потврдија и докторите од Институтот за трансфузиона медицина
д-р Горан Андонов и д-р Елена Ристовска, кои искажаа задоволство од
одзивот на карводарители од Општина Карпош, каде традиционално се
одржуваат мошне успешни акции од страна на Секторот за развој. крв
даруваше и Градоначалникот на Општина Карпош,г. Стевчо Јакимовски,
кој во таа пригода изјави: „Карпош е синоним за солидарност и хуманост.
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Есенско чистење на Карпош
Општинската администрација на Карпош, роденденот 35 години од
основањето го прославуваат работно со есенско чистење на општината при
што се собираат отпадоци, лисја, искршени гранки во тревнатите површини,по
улиците,под зградите, во училишните дворови. Акцијата се одвиваше сабота
и недела (29 и 30 окт) од 9 до 13 часот а во неа беа вклучени 150 вработени
во администрацијата на локалната власт,распоредени во 15 работни групи.
Се чистеа пет урбани заедници и тоа:Влае 1 и Влае 2, Карпош 3 и Карпош 4 и
Тафталиџе 2.Исто така и урбаните заедници Карпош 1 и Карпош 2, Тафталиџе 1,
„Владо Тасевски“,„Пецо Божиновски Кочо“, „Кузман Јосифовски Питу“ и Нерези.
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