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ПРЕКУ ЛИКОТ НА ЈОРДА,
КАРПОШ СЕ ЗАБЛАГОДАРУВА НА
СИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ

Јорда Манасиеска, одделенска медицинска сестра, дел од Одделот за
респираторни инфективни болести во состав на ЈЗУ Универзитетска клиника
за инфективни болести и фебрилни состојби е прогласена за заслужен
граѓанин на Општина Карпош за 2020 година.
Оваа година, локалната самоуправа номинираше личност кој навидум
е анонимна за пошироката јавност, но Јорда е на фронтот за борба против
вирусот Ковид – 19 уште од самиот почеток на пандемијата. Таа е една
од многуте здравствени работници, кои се жртвуваат за јавното здравје и
колективитетот.
Родена е на 16. април 1962 година, во с.Битуше, општина Маврово
– Ростуша, а долги години е жителка на населбата Карпош 1. Дипломира
на Високата медицинска школа на Медицинскиот факултет во Скопје,
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, каде што се здобива со звање –
дипломирана медицинска сестра. Професионалната кариера ја започнува
во 1982 година, на Универзитетска клиника за инфективни болести и
фебрилни состојби, каде што непрекинато работи 38 години. Од 2007 година
е назначена за одделенска сестра на Одделот за респираторни инфекции и
исипни болести.
Преку номинацијата на Јорда, се заблагодаруваме до целиот
медицински персонал: доктори, медицински сестри, болничари, хигиеничари,
сите „дискретни“ херои кои изминативе месеци ревносно и беспоштедно
спасуваат човечки животи.
Општина Карпош
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Наградата на одделенската медицинска сестра, Јорда Манасиеска ќе
биде врачена на 03. ноември – Денот на Општина Карпош.
Локалната самоуправа ги повикува сите граѓани да ги почитуваат
заштитните мерки: да носиме маска на отворен и затворен простор, да
држиме растојание и често да правиме дезинфекција. Само на овој начин
си помагаме себе си, на нашите блиски, но се грижиме и за здравствениот
систем и целиот персонал.
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САНАЦИЈА НА СВЛЕЧИШТЕТО И
УДАРНИ ДУПКИ НА „ЛОВЌЕНСКА“ 3

СТАРТУВАШЕ СЕЗОНАТА НА
ПРОДАЖБА НА ЗЕЛКИ ВО БАРДОВЦИ

Општина Карпош врши санација на свлечиштето на улицата „Ловќенска“
4, кое претставува повисоко, ридско место, каде што повеќе години земјата
се свлекуваше и претставуваше закана за околните куќи.
Службите веќе извесен период вршат стабилизација на пролизганото
земјиште, за да се осигура безбедноста на теренот и на големиот број на
објекти во овој дел од општината.
Паралелно се санираат и голем број на ударни дупки на „Ловќенска“ 4,
откако претходно беше и целосно обновен дел од коловозот во должина од
530 метри.
Градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев денеска изврши увид во
теренските активности. Тој се информираше од службите дека градежните
активности се одвиваат без застој, а погодното време се користи за истите
побрзо да завршат.
Повеќе години воопшто не се вложувало во подобрување на инфраструктурата
во овој дел од Карпош. Со овие реконструкциии, ќе се подобри пристапноста
за повеќе од 65 домаќинства, за кои улицата „Ловќенска“ е пристапна улица
до нивните куќи.

Започна традиоционалниот пазар на зелки кој ќе трае еден месец. Општина
Карпош на мештаните- земјоделци од населбата Бардовци и Злокуќани и
оваа година ќе им даде бесплатно времено користење тезги и ќе го организира
есенскиот пазар за продажба на зелки.
Ова населено место во Општина Карпош
е надалеку прочуено по
производство и пласман на овој вид зеленчукова култура, и токму во овој
период, кога зелката е стасана како готов производ, локалната самоуправа
им излегува во пресрет на земјоделците и на еден хигиенски, поорганизиран
начин го уредува просторот на кој се наоѓа пазарот за зелки.
Времениот пазар е поставен на улицата „ Скупи“. Општината сето ова го
прави без паричен надоместок, сé со цел да се поттикне локалната микро
трговија и земјоделско производство.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9
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44 . РОДЕНДЕН НА КАРПОШ – ПОСВЕТЕН НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ
емпатија. Да не стигматизираме и
осудуваме.
Уште на почеток на оваа криза,
седнавме заедно со опозицијата,
ги слушнавме нивните предлози и
дел од мерките на локално ниво
беа прифатени. Карпош треба
да биде предводник на дијалог и
конструктивност, затоа што вирусот
не бира партија, националност,
верска или социјална припадност,
истакна градоначалникот.
На денешниот настан се обрати и
Јорда Манасиеска, која ги повика сите
граѓани да ги почитуваат мерките,
да носат заштитна маска, да држат
дистанца и да вршат дезинфекција.
Се одлучив да го прифатам ова
признание затоа што оваа плакета

Општина Карпош денеска одбележа 44. години од своето формирање.
Почитувајќи ги заштитните мерки и протоколи, беше организиран настан на
отворено, на Спортско – рекреативниот центар „Лазо Трповски“ (Карпош 3).
Во рамки на манифестацијата, беа доделени наградите на најдобрите
ученици на конкурсот за пишување и цртање, а беше врачено и признанието
на заслужниот граѓанин за 2020, Јорда Манасиеска, одделенска медицинска
сестра на ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни
состојби.
Пред членовите на Советот и општинската администрација, градоначалникот
Стефан Богоев ги посочи активностите кои локалната самоуправа ги
спроведе во пресрет на 3. ноември. Преку дарување на крв, раззеленување
на околината, бришење на натписи со говор на омраза, како и подготовка на
80 социјални пакети за најзагрозените, сакаме да ја истакнеме смислата на
нашето постоење.
Карпош го посветува 44. роденден на здравствените работници. Искрено,
не размислувавме долго од која област треба да биде заслужниот граѓанин.
Бевме силно убедени дека треба да дадеме признание на „дискретните“
херои. На медицинскиот кадар од првата борбена линија. На работниците
кои не се толку експонирани во јавноста, а секојдневно спасуваат животи.
Преку ликот на Јорда Манасиеска, и јас лично, но и Општина Карпош се
заблагодарува на сите доктори, медицински сестри, лаборанти и био –
хемичари, радиолошки технолози, хигиеничари… Сите кои се во првата
линија на фронтот за борба против КОВИД – 19, рече Богоев.
Тој ги повика граѓаните и целата заедница на солидарност, одговорност и
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која ја добивам денеска, ја споделувам со
сите мои колеги, со сите медицински сестри,
доктори и болничари со кои периодов деноноќно
работиме. Оваа благодарница ќе има посебно
место во мојата кариера. Ќе ме потсетува на
еден период кога светот доживеа блокада,
а ние, здравствените работници не можевме
да чекаме туку се прилагодувавме на новата
реалност и уште поинтензивно работевме,
истакна Манасиеска.
Претседателот на Советот на Општина Карпош,
Андреј Манолев се осврна на работата на
Советот и пандемијата во ек на светската
пандемија.
Исто така, преку онлајн платформа се одвиваат и
седниците на комисиите при Советот на општина
Карпош. И тука имаме квалитетни дискусии
и детално разгледување на сите доспеани
материјали и предлози пред тие конечно да
бидат одобрени. На крајот, би сакал да се
заблагодарам и на општинската администрација,
која и покрај пандемијата и видно „разретчените
редови“, одговорно ги извршува своите задачи. Во
изминатиот период се реализирани и поголем дел
од усвоените програми за работа на Општината
за оваа година, така што успеваме да го одржиме
чекорот во работењето – напомена Манолев.
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НОВА ВОДОВОДНА И ФЕКАЛНА МРЕЖА
ЗА 77 ДОМАЌИНСТВА ВО ТАФТАЛИЏЕ 1
Во завршна фаза е изведбата на фекална и водоводна мрежа на улицата
„Варшавска“ во Тафталиџе 1, од кружниот тек на улицата „Париска“ кон улицата
„Лондонска“. Со надградба на инфраструктурата се обезбедува приклучок на
постоечките и новоизградените објекти на новата водоводна и фекална мрежа.
Екипите на ЈП „Водовод и канализација“ работат на враќање на теренот во
првобитна состојба. Имено, средишниот дел од улицата е веќе асфалтиран
(каде што се наоѓа фекалната канализација) и останува уште страничниот дел
(водоводната мрежа). Овој дел наскоро треба да се асфалтира, откако сите
домаќинства ќе се приклучат на водоводната мрежа.
Денеска, на теренски увид беа градоначалникот на Општина Карпош, Стефан
Богоев и директорот на ЈП „Водовод и канализација“, Душко Весковски.
Ова е потег којшто изминатите години беше најпогоден од агресивната и
непланска урбанизација. Беа изградени повеќе објекти, кои придонесоа и за
нови комунални проблеми. Како локална самоуправа правиме напор да се
санира штетата и да обезбедиме колку што е можно подобро живеење и во
овие населби, рече Богоев.
Тој потсети дека минатата година, Општина Карпош и ова јавно претпријатие го
реконструираа и другиот дел од „Варшавска“ (од бул. „8 Септември“ до кружниот
тек на „Париска“). Таму се асфалтираше коловозот, а беше поставена и нова
водоводна и фекална мрежа.
Весковски се осврна на фактот дека со оваа инвестиција се обезбедува подобро
водоснабдување и канализациона мрежа за вкупно 77 домаќинства.
Инвестицијата е во вредност од околу 20 милиони денари.
Локалната самоуправа им се заблагодарува на околните жители за трпението и
разбирањето, со оглед на времетраењето на градежните активности.

Општина Карпош
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ОБНОВА НА СПОРТСКИТЕ ТЕРЕНИ
ВО ООУ „АВРАМ ПИСЕВСКИ“

Во рамки на проектот „Спорт за развој – спорт за сите“, кој општина
Карпош го спроведува во соработка со здружението „ТАКТ“, денеска започна
обновата на реквизитите на спортските игралишта во основното училиште
„Аврам Писевски“ во Бардовци. За таа цел беа поставени два нови голови
и кош, а исто така беше обележан и теренот, со што се унапредуваат
условите за спорт и рекреација на учениците.
Утринава се одржа и тренинг на отворено за најмладите. Тие преку
физички активности и спортување, учат како да бидат подобри граѓани и да
придонесуваат во заедницата.
Градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев, упати и апел за
правилно користење на отворените терени и спортско – рекреативни зони:
Во ек сме на светска пандемија и ваквиот тип на игралиштасе погодни за
физичка активност. Сепак, ги повикувам младите, сите граѓани на зголемена
претпазливост при спортување, да се избегнува групирање, да се одржува
дистанца и често да се прави дезинфекција, рече Богоев.
Во ова училиште, во изминатиот период целосно се обновија и тоалетите, со
што се подобрија хигиенско – санитарните услови. Исто така, направена е
нова сензорна соба за потребите на учениците со попреченост.
Магдалена Спасовска, извршна директорка на здружението „ТАКТ“ говореше
за текот на проектот „Спорт за развој – спорт за сите“. Таа посочи дека се
спроведени повеќе обуки со наставниците по физичко образование, а во
текот на следната недела ќе се обнови и игралиштето на училиштето „Димо
Хаџи Димов“ во Влае.

9

1 - 8 ноември 2020 Билтен бр. 397

РЕКОНСТРУИРАНИ КРАЦИТЕ НА
УЛИЦАТА „ВИЧ“ ВО КАРПОШ 4

После повеќе децении, целосно се реконструирани пристапните краци
до зградите на улицата „Вич“ во населбата Карпош 4.
Службите на Општина Карпош асфалтираа површина од 3.000 м2, со што се
обезбедува подобар и побезбеден пристап за граѓаните и нивните возила, до
живеалиштата.
Во оваа населба, во делот на обнова на инфраструктурата, беше направена
и реконструкција на улицата „Трифун Бузев“, а Градот Скопје ги обнови и
сообраќајниците „Никола Парапунов“ и „Љубљанска“.
Локалната самоуправа продолжува да вложува во одржување на постоечката,
но и развој на нова инфраструктура, како во централните населби, така и во
периферните делови на општината.

Општина Карпош
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УЧЕНИЧКАТА СТЕФАНИ ИСАЈЛОВСКА
ФИНАЛИСТКА НА МЕЃУНАРОДНИОТ ЛИТЕРАТУРЕН
НАТПРЕВАР ЗА МЛАДИ 2020 ВО ТОКИО
Во конкуренција меѓу 33. 632 учесници од 166 земји од светот,
основката Стефани Исајловска од ООУ „Лазо Трповски“ од Скопје, се
пласираше во финалето на Меѓународниот литературен натпревар за млади
во Токио, Јапонија. Ова елитно натпреварување се одржува секоја година
и е во организација на УНЕСКО и јапонската фондацијата ГОИ. Покровител
на натпреварот е министерот за образование, култура, спорт, наука и
технологија на Јапонија – Хагиуда Коиши.
Деветтоодделенката Исајловска на овој реномиран натпревар
учествуваше под менторство на предметниот наставник по германски јазик
Стефан Симовски, со своја прозна лична творба напишана на англиски
јазик во форма на есеј на зададената тема од организаторот „Моето писмо
од 2030 година“. Личната творба требаше да содржи најмногу 800 збора и
мораше да биде напишана на еден од странските јазици што се изучуваат
во училиштето (германски или англиски јазик). ООУ „Лазо Трповски“ на овој
литературен натпревар со светско реноме учествува по шести пат и досега
има освоено две награди.
Повеќе информации во врска со натпреварот и наградените млади
автори може да најдете на веб-страната на организаторите https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest/
Финалистите од целиот свет како и нивните ментори независно од конечниот
пласман согласно одлуката на жирито добиваат соодветни признанија.
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ЗАПОЧНА УРЕДУВАЊЕТО НА ДВОРОТ НА ООУ „Х.Т.КАРПОШ“ ВО КАРПОШ 1
Стартуваа активностите за целосно уредување на дворот на основното училиште „Христијан Тодоровски – Карпош“, во населбата
Карпош 1. Раззеленети и соодветно уредени ќе бидат 1.000 м2 површина од училишниот двор, а активностите треба да завршат до март
2021 година.
Проектот го подготвија учениците и родителите, а ќе се реализира со финансиска поддршка од општина Карпош и Министерството за
животна средина и просторно планирање. Имено, локалната самоуправа додели 277.890 денари, а ресорното министерство 200 илјади
денари.
Во таа насока, комуналните служби деновиве работат на поставување на системот за наводнување. Предвидено е задниот дел
од дворот да биде хортикултурно уреден и облагороден со украсни растенија, и специфична стаклена градина.
Проектот за уредување на дворот носи наслов „Училиштето е место за поттик на младите, за позитивни промени и унапредување на
животната средина“. Основната цел е, при уредувањето да бидат вклучени и најмладите, за да стекнат одговорност кон она што го
создаваат. Новоуредениот простор ќе се користи и за едукативни цели и предавања по различни предмети.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk
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