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Градењето на стратегија за правилно буџетирање и креирање на
одржлив и реален буџет, мобилноста на градовите и грижата за животната средина беа главните теми на кои се разговараше на Шестата конференција за одржлив
развој на општините, на
која учествуваше и градоначалникот на Општина Карпош Стефан Богоев,
во Дизелдорф, Германија. Конференцијата беше
во организација на LAG
– 21 и фондацијата Friedrich Ebert Stiftung.
Советите и предлозите
за креирање на одржлив
буџет ќе и помогнат на
Општина Карпош, во соз-
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давањето на новите буџетски програми за 2020
година, особено во периодот којшто претстои.
Имајќи ја предвид финансиската состојба на
Општината, градоначалникот и администрацијата се стремат да создадат буџет кој ќе одговори на потребите на
граѓаните, ќе ги опфати
најгорливите проблеми,
без да се создаваат нови
долгови.
Градоначалникот Богоев
пред присутните говореше за активностите на
Карпош и на Градот Скопје, во рамки на Европската недела на мобилност, како и за првото
„соларно дрво“ во Карпош

кое е чекор напред во
поттикнувањето на користење на алтернативни
превозни средства. Начинот на преработка на
сувите гранки во Карпош
за потребите на Зоолошката градина – Скопје
претставува решение преземено од праксата на
германските градови, при
претходната студиска посета на градоначалникот
во Германија (мај 2019).
Силни општини се главен предуслов за силна
Европа. Низ оваа максима се одвиваа голем дел
од дискусиите, ставајќи
акцент на потребата од
зголемена поддршка на
локалните самоуправи и
нивна самостојност во

извршувањето на надлежностите.
На конференцијата учествуваа повеќе од 100 претставници, носители на
јавни функции, административни службеници
и претставници од граѓанскиот сектор.
Свои презентации имаа
и членови од Комитетот
на регионите, советодавно тело на ЕУ кое се состои од претставници од
регионални и локални
власти на земјите – членки. Тие споделија позитивни практики за урбаната мобилност и транспорт во градовите.
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зелен карпош

ПОСТАВЕНО ПРВОТО
СОЛАРНО ДРВО
ВО КАРПОШ

На кејот на реката Вардар во непосредна близина на „Алпинистичката карпа“, е поставено
првото „соларно дрво“
во Карпош. Станува збор
за инсталација преку која,
со обновлива енергија,
граѓаните ќе можат да
ги полнат своите електронски апарти, односно
своите мобилни телефони, лаптопи, таблети и
електрични тротинети.
Оваа инвестија Општина
Карпош ја овозможи преку Германското здружение за меѓународна соработка (GIZ). Ова е прво
поставено „сончево дрво“
на територијата на нашата земја. Во иднина,
се планира и поставување на бесплатна интернет мрежа на оваа локација.
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Во рамки на проектот
финансиран од Германското здружение, локалната самоуправа се стекна и со шест електрични
тротинети, кои ќе бидат
користени од општинската администрација како превозни средства за
тековните потреби.
Со потпишување на посебен Протокол беше
формализирана соработката меѓу Општина Карпош и Германската агенција за меѓународен развој (GIZ). Неа ја официјализираа градоначалникот
на Општина Карпош
Стефан Богоев и директорот на Регионалната
канцеларија на Германско друштво за меѓународен развој (GIZ) Давид
Оберхубер. Тие присуствуваа и на завршната

конференција во ЗЕЛС
насловена како: „Поддршка на локалните самоуправи на Северна Македонија во промоција
на одржлива урбана мобилност“.
Раководителот на Одделението за енергетска
ефикасност при Општина
Карпош Љупчо Димов,
на средношколците од
„НОВА“ им одржа предавање за „ зелена енергија“ и за бенефитите од
„соларното дрво“ кое работи исклучиво на обновлива сончева енергија,
а соларниот постамент
има моќност од два киловати.

воведник

Оваа колумна ја пишувам
на изминати речиси две
години од мојот мандат.
Да, времето брзо минува...
Две години откако јас и
мојот тим ветивме дека во
Карпош може да биде подобро, поубаво, да биде
позелено и да го вратиме
духот на најурбаната Општина во нашата држава.

Стефан Богоев
Градоначалник на
Општина Карпош

Не сакам ова обраќање да
биде во стилот на отчет,
што имам сработено, тоа
секако ќе го видите и
секојдневно се информирате. Колумнава сакам да
ја засновам на зеленото и
на иднината, осврнувајќи
се на конкретните мерки
и активности, а не на празни зборови и фрази, како
што би рекла 16 годишната Грета Тунберг, шведската еко - активистка.
Да, изминативе децении
се ислушавме празни фрази и ветувања, кои единствено придонесоа да станеме
земја во која младите нема
да ја гледаат својата сегашност и иднина.
Сите го дишеме истиот
воздух и сите треба да бидеме одговорни за и кон
околината. Дали и оваа
година ќе се соочиме со
загадување? Веројатно.
Дали како градоначалник
и Општина сме глуви и не
преземаме ништо? Не би
рекол, напротив! Дали
како општествени чинители (институции, организации, граѓани) можевме
да направиме повеќе?
Дефинитивно!

e-mail
gradonacalnik@karpos.gov.mk
Facebook
Stefan Bogoev
Twitter
@sbogoev
Instagram
@sbogoev

Изминатава пролет засадивме нови, веќе развиени дрвја низ повеќе
населби, во тек е промена
на системот на греење во
градинката “Пролет” во
Влае, субвенциониравме
купување на велосипеди,
организиравме еко - акции
за чистење на Општината
(една на пролет и една
есенска заедно со ЈП
„Комунална хигиена Скопје“), ги затворивме и
оградивме дивите депонии

кај Спортскиот центар
“Борис Трајковски”. Добиваме 10 нови редари за зголемени инспекции на терен и казнување на физички и правни лица кои неправилно фрлаат отпад, се
доделуваат субвенции за
инвертер клими, во процес сме на набавка на две
цистерни за миење на
улици и механизација за
собирање на лисја и
уличен отпад...
Започнавме со долг од 18
милиони евра, колабирана Општина во која граѓаните немаа доверба, а
јавните зелени површини
беа перцепирани како
нови градилишта.
Дали за две години можевме подобро? Сигурно. Но,
на прашањето дали ја направивме разликата од
порано - дефинитивно!
Денеска постои силна
институционална волја и
се преземаат активности
“Партизан” да се врати во
функција на спортот и на
тоа место да нема нови
згради. Опстојуваме на ветувањето трајно да го заштитиме паркчето на ул.
„Букурешка”, затоа што и
јас и активистите заедно
протестиравме за таа јавна површина...
Започнуваме со изведба
на Спортскo - Адреналинскиот парк, од Вештачката
карпа кон бунарите на
реката Лепенец, долж
Кејот на Вардар - еден од
главните три проекти во
мојата изборна програма.
Денеска се бориме за нови игралишта, маалски
паркови, враќање на значајни спортски настани
кои го симболизираат
маалскиот живот во
Карпош.

Искрено Ваш,
Стефан Богоев
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Започна новата учебна 2019/2020 година

ОБРАЗОВАНИЕ КОЕ
МОТИВИРА И ГРАДИ
ЗДРАВИ ГЕНЕРАЦИИ
Автор: Димитар Караташев
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Ѕвончето заѕвони и започна новото животно
поглавје за 720 првачиња, голем број на ученици, наставници, но
и за родители, баби и дедовци. Тоа е моментот кој
носи среќа и замисленост, радост и дилема.
Дали моето дете ќе се
прилагоди во новата средина? Дали ќе му се пружи доволна грижа и заштита? Дали ќе пројави
интерес за дознавање на
нови светови?
„1000 прашања, 1000 одговори“ е насловот на
една култна енциклопедија. Но, низ овој наслов
може да се опишат и
првите училишни денови, особено на првачињата. Сепак, нема потреба за грижа. Потребно е
нашите деца да ги „нахраниме“ со самодоверба уште од почеток, за
да можат да се соочуваат со училишните предизвици. Да им кажуваме да веруваат во себе,
но дека може да има и
подобри од нив. Да го
почитуваат својот труд,
но да ја вреднуваат и
посветеноста на другиот. Да бидат самостојни,
но да подадат рака и на
послабото другарче.

„Петар Поп Арсов“. Тој
ги поздрави присутните ученици, наставници
и родители. Во своето
обраќање опфати повеќе
лични аспекти, ставајќи
акцент на изградбата на
инклузивно и сеопфатно
основно образование, за
кое сите чинители носиме одговорност:
„Денеска вашите деца го
почнуваат својот пат, да
бидат најдобрата верзија

од себе, но и огледало
на нивните родители. Живееме во време на паметни телефони, ама, како
да заборавивме да бидеме паметни кон средината. Живееме во период на социјални мрежи, но заборавивме искрено да комуницираме
со луѓето. Нека овој почеток на учебната година, навистина биде нова,
подобра страница во животот на сите нас. Збо-

рувајте и дискутирајте со
вашите деца, пофалете
ги, но дајте им и критика,
совет... Сите имаме одговорност за да ги научиме на вистински вредности. Вредност не е последната верзија на мобилен, таблет или најскапите патики. Затоа пак,
вредност е да не го
осудат другарчето кое е
поразлично од нив, да
подадат рака, да бидат
хумани, солидарни и да

Основното образование
е примарниот столб во
изградбата на една личност. Тука се стекнуваат
првите знаења, поими и
навики. Во основните
училишта се трасира патот на нашите најмлади,
се поттикнува нивната
креативност и емпатија.
Во духот на различностите започна и првиот ден
од новата учебна година
во Карпош. Првачињата
беа пречекани во сите
десет основни училишта.
Градоначалникот Стефан
Богоев присуствуваше
на приредбата во ООУ
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прераснат во вистински
граѓани на 21 - от век“,
рече Богоев.
Локалната самоуправа
изминатиов период интензивно работеше и на
подобрување на условите во основните училишта. Во тек е реконструкција на тоалетите во
ООУ „Аврам Писевски“,
во Бардовци, се врши
санација на подот на
спортската сала во училиштето „Владо Тасевски“, а нови сензорни
соби (простории за лицата со попреченост) добиваат „Вера Циривири
Трена“, во Карпош 2 и
„Лазо Трповски“, во Карпош 3.
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Општина Карпош и во
претстојната учебна година ќе продолжи да
биде главна поддршка
на основните училишта,
не само во подобрувањето на условите, туку
и во мотивирање на учениците преку стипендии, овозможување на
поголема безбедност
пред училиштата, продолжен престој до четврто одделение, како и
ограничена употреба на
мобилните во наставата, со цел да создадеме
здрави генерации.

тема на бројот

Овластени лица за
регулирање на
сообраќајот
пред училиштата

Продолжен престој
од Прво до Четврто
Одделение
во сите училиштата
во Карпош

Од оваа учебна година, службеници од административно – техничкиот кадар на училиштата секојдневно работат на побезбеден пристап на учениците до училиштето. Имено, овие лица, пред почетокот на наставата, за време на одморите и на
самиот крај, го регулираат сообраќајот пред училиштето и со сообраќаен знак алармираат до сите
учесници во сообраќајот да ја намалат брзината и
повнимателно да се движат пред воспитно – образовните установи.

Како резултат на направената анализа и спроведените консултации со родителите, Општина
Карпош дојде до заклучок дека родителите чии
ученици сега ќе бидат четврто одделение, имаат
реална потреба да бидат згрижени во училиштето, односно да бидат дел од продолжен престој.
Преку Општината ќе бидат ангажирани вкупно 17
наставници, за реализација на продолжениот престој. Продолжениот престој се организира по завршување на редовната настава, до 17:00 часот“.
За време на продолжениот престој, учениците учат,
работат домашни задачи, учествуваат во културно
– уметнички активности, согласно со Упатството за
настава во продолжен престој на ученици, кој го
утврдува министерот, на предлог на Бирото за развој на образование.
Оваа година, локалната самоуправа го зголемува
опфатот и овозможува продолжен престој и за учениците од четврто одделение, иако законска обврска
е до трето одделение.

Субвенционирана
ужинка за сите
ученици во Карпош

Надоместокот кој Општината ќе го покрива, ќе биде
50% од месечната цена за ужинка. Досегашната
практика, децата од 1 - 5 одделение да добиваат
бесплатни ужинки се напушта.
На овој начин, сите карпошови ученици од 1-9 одделение имаат можност да користат субвенциониран оброк од Општината.

9

проекти

РЕАЛИ
ОРЦЕ НИКОЛОВ
ДОБИ ЦЕЛОСНО
РЕКОНСТРУИРАНА
КУЈНА
Со стартот на новата училишна година, детската установа „Орце Николов“ во населбата Карпош 3, доби
целосно реконструирана кујна. За помалку од еден
месец, завршија реконструкциските зафати во кујната на главниот објект на оваа градинка, со што се
направи целосно обновување на плочките, беше заменета водоводната мрежа, се набавија нови елементи за во кујната, и е поставено ново осветлување.
Во најстарата градинка во државата, кујната се реконструираше за прв пат после половина век, во
дневното мени на исхрана има воведено највисоки
стандарди.

НОВ ПАРКИНГ
НА ВАРШАВСКА
Општина Карпош ја заврши изградбата на целосно нов паркинг простор на улицата „Варшавска“
во Тафталиџе 1. Паркингот треба да им го олесни
паркирањето и да ослободи нови места за возилата на станарите од неколку нови згради во непосредна близина.
На истата улица Општината инвестираше и во изградба на нови сливници, а се работи и на конечна реализација на тротоарите и на асфалтирање.
Изградбата на овие инфраструктурни објекти се финансирани од буџетот на Општина Карпош.
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ЗИРАНИ
РЕКОНСТРУИРАНА
Е ВАРШАВСКА,
А ПОСТАВЕНА Е И
НОВА ФЕКАЛНА,
АТМОСФЕРСКА И
ВОДОВОДНА МРЕЖА
Целосно заврши реконструкцијата на улицата „Варшавска“, на потегот од ул. „Париска“ (кружниот тек
кај гимназијата „Георги Димитров“) до бул. „8 Септември“, во населбата Тафталиџе 1.
Се обновија и тротоарите долж улицата, за да се
обезбеди побезбедно движење за граѓаните. Во овој
дел од Карпош се постави и целосно нова фекална,
атмосферска и водоводна мрежа, од страна на ЈП
Водовод и канализација.

НОВИ СКАЛИ И
ПЕШАЧКИ ПАТЕКИ
КАЈ МОСТОТ НА ОН
Општина Карпош изгради нови скали и нови пешачки патеки од левата и од десната страна на мостот
Обединети нации, кои водат до спортските терени
во Влае и до Кејот на Вардар.
Пешачките патеки се прилагодени за пристап и на
велосипедисти.
Изградбата на овие инфраструктурни објекти се финансирани од буџетот на општина Карпош.
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ВО TEK

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА
ПОКРИВОТ И НА
ПОДОТ НА САЛАТА ВО
ООУ„ВЛАДО ТАСЕВСКИ“
Започна реконструкцијата на покривот на училиштето „Владо Тасевски“, во Козле. Во оваа образовна
установа целосно ќе се промени и подот во спортската сала.
Локалната самоуправа во текот на летниот распуст
санираше дел од покривот на „Јан Амос Коменски“, како и неколку училници.
Дополнително, ќе се реконструираат и тоалетите
во „Војдан Чернодрински“ и во „Аврам Писевски“.
Во „Братство“ претстои санација на покривот и промена на прозорците;
Се уредуваат и неколку училници во „Христијан
Тодоровски Карпош“;
Исто така, ќе се санира покривот и ќе се променат
прозориците во „Вера Циривири Трена“;
Во „Димо Хаџи Димов“, во Влае, ќе се реконструираат тоалетите во спортската сала.
Дел од реконструкциите веќе се во тек. Истите ќе
продолжат и на почетокот на учебната година, за
време на викендите или по завршување на наставата, со што нема да има никаков прекин на наставата.
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ГРАДИНКАТА
МАЈСКИ ЦВЕТ СЕ
ОСЛОБОДУВА
ОД АЗБЕСТНИОТ
ПОКРИВ
Општина Карпош започна со менување на покривот на детската градинка „Мајски цвет“, објектот на
ул. „Римска“, во урбаната заедница Владо Тасевски.
Дел од старите азбестни табли сезаменети со нова
кровна површина, со цел да се подобрат условите
во кои се згрижени најмладите, да се заштити нивното здравје, но и да се придонесе во заштитата на
животната средина.
Бидејќи се работи етапно, во претстојните денови
ќе продолжи замената на целата покривна конструкција. Изведбените активности се одвиваат во попладневните часови или за време на викендите, со
цел да не се нарушува воспитно – образовниот процес на децата во оваа предучилишна установа.

е-мобилност

ПОГОЛЕМ ПОТТИК НА
ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТА
Во знак на одбележување на Европската недела на мобилност, Општина
Карпош се приклучи на настанот „Електромобилност 2.0“, кој се одржа на
платото на ФЕИТ и Машинскиот факултет, во организација на здружението
„Електромобилност“. На неа граѓаните можеа да ја видат изложбата на
електрични и хибридни возила и други алтернативни превозни средства.
Во рамки на овој настан се одржа и панел
дискусија за поттикнување на електромобилноста, на која еден од
говорниците беше и градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев.

да работиме на подобрување и прилагодување
на инфраструктурата, тротоарите, патеките, за сите
учесници во сообраќајот, како и за лицата
со попреченост, посочи
Богоев.

- Локална самоуправа со
поставување на првото
соларно дрво, направивме исчекор во сферата
на електромобилноста.
На Кејот на Вардар, граѓаните ќе можат да ги
полнат своите електрични тротинети и велосипеди, мобилни и лаптопи.
Сепак, не очекува уште
многу работа. Подготвивме и брошура – План на
активности за одржлива
урбана мобилност на
Карпош, кој ги детектира проблемите со кои
се соочуваат граѓаните,
како и идните активности
и мерки на Општината.
Потребно е значително

Општинската администрација доби и шест
електрични тротинети,
за службите кои почесто се на терен, сé со
цел, да се намали користењето на автомобили, и полека но сигурно, да се менува возниот парк на локалната
самоуправа.
На панел дискусијата стана збор и за јавниот транспорт во градот Скопје.
Наскоро, главниот град
ќе ги добие првите автобуси на гас, кои ќе го
олеснат транспортот на
граѓаните, а притоа ќе
се придонесе и во за-

штитата на животната
средина. Ова го посочи
Никола Наумовски, шефот на Кабинет на градоначалникот на Град
Скопје. На панел дискусијата се обрати и градоначалникот на Центар,
Саша Богдановиќ, како
и претставници од новинарската и професорската фела.
Сите ја истакнаа потребата од менување на навиките на институциите,
на граѓаните и на организациите.
Само заедно може да
придонесеме за намалување на аерозагадувањето, како еден од најголемите проблеми во
нашата држава, беше
клучната поента која произлезе од панел дискусијата.
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Разговор со Данило Коцевски, „Авторитетот Данило“
од „Досие-Скопје“, хроничар, поет, романописец

КАРПОШ МИ Е ВО СРЦЕТО,
ВО ДУШАТА, ВО КРВТА...
Скопје не се зградите, архитектурата, Скопје е животот и луѓето
Разговараше: Виолета Цветковска
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Нашиот долгогодишен сограѓанин Данило Коцевски на скопската, но и на севкупната јавност и е познат
по многу нешта: книжевен критичар, раскажувач, романописец, драматург и поет, но, можеби најмногу
како хроничар на Скопје, човекот кој најмногу знае и прикажува за својот град. Оттаму и прекарот што
го стекна во култното „Досие Скопје“-„Авторитетот Данило“!
Овој пат Авторитетот
Данило за KарпошИН
ни ги откри „незнајните катчиња“, скриените
тајни, но и лични моменти од неговиот Карпош, каде ги минал најубавите денови од младоста, па и нешто повеќе.
Да ги збере сите „тајни“
и паметења на Карпош
во еден број на нашето
списание е преамбициозно. Оттаму, почнуваме
од овој број, па продолжуваме натаму. Има што
да се прочита, што да се
чуе и види, а сето тоа ќе
остане за идните генерации.

куќа на Бит Пазар, ама
по земјотресот куќата
беше обележана со црвено - за уривање. Со
семејство живеев на тој
крај од Скопје, (татко ми
за жал почина млад, 1961г.,
кога бевме уште на БитПазар), а потоа добивме
барака во Влае. Во Влае
се преселивме некаде на
почетокот на 1964 година.
Тие бараки ни делуваа
раскошно, некако велелепно: со купатила кои

беа Словенците мераклии, и како што ние бевме мераклии, особено
моите браќа (јас не бев
уште полнолетен), си разговараа со мајсторите, се
мезеа, пиеја ракија или
пиво до доцна во ноќта, и сето тоа ми е останато како незаборавен
спомен од словенечкомакедонското пријателство и дружење. Во Влае
останав долго време. Во
меѓувреме се отвори ки-

претходно ги немавме.
Тоа беше нешто ново за
мене, но и за многу скопјани. Некако, ете, повторно, по земјотресот, за
мене се одново започна
со Влае. Мојот најстар
брат купи една прекрасна „Олимпија“, олдтајмер,
и со неа одевме кај Зајчев Рид да ги гледаме
првите мото-трки.

ното „Влае“, разни мали
кафеанчиња („Три шешира“), па населбата се повеќе добиваше на убавина. Инаку, ние, кога се
населивме прв пат речиси се беше голо, немаше ниту едно дрвце.
Тогаш почнаа да се садат дрвја и населбата се
повеќе се развиваше,
со продавници, бензиска
пумпа...

- Сакам да напомнам,
дека исто како и Вие од
Карпош, сите општини
треба да направат вакви
сеќавања, да не се заборават некои моменти, кои
дел по дел, го прават мозаикот на градот, го започнува нашиот соговорник своето беседење за
Карпош.
- Јас, поголемиот дел од
животот го имам поминато во Карпош. За Карпош имам приказни кои
се малку познати, или
воопшто не се кажани.
Онакви какви што само
животот може да ги каже.
Кога ми предложивте дека ќе зборуваме за Карпош, некако ми заигра
срцето, зашто во општината имам поминато дваесеттина години пред да
се преселам на друго
место, и Карпош е местото, просторот кадешто
сум ги поминал најубавите години од мојата
рана младост, кои биле
значајни мигови од мојот
живот. Тие спомени се
незаборавни. Моето семејство живееше во една

Населбата Влае, по катастрофалниот земјотрес
1963 година ја градеа Словенците. Кога се вселивме во Влае, бараките не
беа сосема завршени, а
ние веќе вселени. Доаѓаа
словенечки мајстори да
доработат, да ги доправаат бараките. Како што

Од школо- во „Кермез“
После земјотресот, на левата страна од Скопје,
некои училишта не работеа, некои паднаа. Така
не работеше „Климент
Охридски“ (сега кај што
е МАНУ), во истата згра-

да беше и гимназијата
„Цветан Димов“. Паднаа
„Тефејуз“ („Никола Вапцаров“), училиштето во Пајко
Маало „Кирил и Методиј“.
Бидејќи таму сé падна,
ние и со учењето се префрливме на десната страна од градот. Сенешто
се случуваше во тие мои
најубави млади години,
а најмногу во Карпош.
Гимназија почнавме да
учиме во зградата каде
што сега е Центарот за
странски јазици, односно
основното
училиште
„Карпош“. Тоа беше гимназијата „Јосип Броз“.
Малку се знае дека пред
да дојде во Карпош, по
земјотресот, гимназијата „Јосип Броз“ беше
претходно во еден американски хангар, какви
што сме гледале по филмовите. Внатре имавме
ќумбиња и тука учевме.
Тие беа поставени во
близина, односно зад
„Симпо-Врање“, во населбата „Карпош“. Професори: Невена Исакова, македонски, Пенушлиска,
француски, Чадиковска,
латински, (а потоа во замена дојде и професорката Басотова), како и
професорите кои повеќе
ги паметиме по нивните
славни прекари: „Бала“
(некогашен врвен фудбалер), по биологија, „Кузе“
по историја, кој често
пати не водеше на театарски претстави. Синот
на Бала исто така учеше
во мојот клас.
Од таа гимназија „Јосип
Броз-Тито“ излегоа прекрасни генерациии. Тука,
околу гимназијата ни
беше се. А, кога ќе побегневме од часови, со
другарите одевме во
„Кермез“. Верувам, мно-
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гумина од нив ги паметат тие денови. И момчињата и девојките.

самото место на настанот, на мостот на поезијата во Струга.

Но, тогаш, се случи нешто
што веќе е заборавено.
Бидејќи Скопје се раслои на многу населби,
ние што живеевме во
Влае, во просторот кон
Ѓорче, (ни покажува со
рака кон населбата после
мостот на ОН, веќе расположениот соговорник),
ни рекоа: „Вие ќе учите
во „Ѓорѓи Димитров“!“, а
овие што гравитираат кон
центарот, ќе останат да
учат тука, во Карпош. Се
разбира, некој можеше
и да остане. Така продолжив со школување во
„Ѓорѓи Димитров“. Ние
бевме првите генерации
со кои почна да работи
гимназијата. Таму имав
одлични школски другари и баш би сакал да
ги спомнам, бидејќи тоа
е Скопје. Скопје не се
зградите, архитектурата,
Скопје е животот и луѓето. Во таа генерација
учевме со Александар
Чомовски, со Гораст Росоклија, со Владимир Шопов, синот на Ацо Шопов,
со Сашо Шеќерински, кој
живееше наспроти гимназијата, потоа со Вук,
со Гордана Бачовска, одлична пијанистка, со Гордана Ресавска, со Влатко
Галевски, со Јорго Туфа,
еден од моите најблиски пријатели од тоа време. Потоа, како помлади,
дојдоа Горан Стефановски, Данчо Чевревски,
браќата Ацо и Ивица Џепаровски, Димирије Бужаровски, кој пак, ни ги
организираше приредбите. Во спомен на тоа
пријателство со Бужаровски, кога бев директор
на Струшките вечери на
поезијата, за 50-годишнината, за тој голем јубилеј, (2011 г.) специјално
за таа прилика тој тогаш
ја компонираше „Т`га за
југ“ и ја диригираше на

Пред да се преселиме
во „Ѓорѓи“, се навраќа
Коцевски, имавме и други генерациски другари:
Петар Гошев, а пред нас
беа Тихомир Илиевски
и други наши подоцнежни видни сограѓани. Пред
мене во клупа седеа Виктор Габер, синот на професорот Габер и Владо
Грличков, синот на Александар Грличков, со нив
постојано имаше зафрканции и шеги, бидејќи
навистина се луѓе со дух.
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- Од Влае, пак, кога веќе
требаше да основам семејство, се преселив да
живеам – повторно во
Карпош, во близина на
гимназијата „Ѓорѓи Димитров“, на улица Ташкентска број 12а. Во моја
близина, на улица „Партизанска“ живееше Ѓунер
Исмаил со кој секое утро
одевме на Филозофски
факултет каде што студиравме. Со автобус или
со неговиот „101“. Често
се собиравме во една
помала група студенти
за да вежбаме математичка логика која ни беше
најтежок предмет.
Кафаната „Карпош“ и
раздрманиот џубокс
Сега ќе ви кажам уште
нешто за Скопје и за
Карпош, што сме го заборавиле: Во просторот
на Карпош кај Педагошката академија, кон средината и крајот на 60-тите години, студираа огромен број студенти. Невидена убавина од студентски живот. Зошто
токму тука? Тука се наоѓаше Правниот факултет, кој ги користеше просториите на Педагошка
академија, а беше и Економскиот факултет, сместен во дел од студент-

ските бараки. Бидејќи
бевме многу млади, нашето култно, незаборавно место беше кафеаната „Карпош“, во рамки на
хотелот „Карпош“. Кафеаната постојано беше
преплавена со студенти, а доаѓаа и артисите
од Драмски театар. Таму
имаше еден џубокс, кој
ние, седејќи навечер, цело време, нешто го дрмавме. Освен што ги слушавме оние нови групи
што се јавуваа од рок-музиката чии плочи беа
достапни, тогаш започна славата и на Тома
Здравковиќ со неговите
хит-песни. Ечеше Карпош, едни сакаа народна,
други пуштаа рок, па
таму седевме речиси ден
и ноќ. Тоа беа студенти
главно од Правен и Економски, а јас студирав
Философски во Автокоманда, кај Шумарскиот
факултет. Таму предаваа професорите, ПаваоВук Павловиќ, Димитар
Митрев, Ѓорѓи Старделов,
Јонче Јосифовски, Деса
Миљовска... Но, бидејќи
другарите ми беа од
Правен и јас одев и слушав предавања на Правен и така добив шанса
да го слушам прочуениот
професор Иво Пухан, што
беше ретко доживување,
бидејќи тој беше голем
оратор, но и Славко Милосавлевски и другите.
На Сити Мол му „било
пишано“!
И редакцијата на реномираното списание „Разгледи“ во кое бев член,
се наоѓаше во Карпош,
односно во Козле. Потоа
се вработив, во Македонска телевизија, која тогаш
се викаше Радио-телевизија Скопје, а која се наоѓаше во познатите бараки во Нерези, сега Карпош 4. Таму беше концентрирана целата македонска интелегенци-

ја. Јас се сеќавам, вели
нашиот авторитет, снимав емисии како млад
новинар кои ја третираа уметноста и слично.
Снимавме емисии со
Вељо Личеновски. Снимавме една забавна емисија која ја режираше
Вељо Личеновски, а во
која ние читавме како
млади поети, јас, Владимир Шопов... Пееше
Виолета Томовска, Љупка
Димитровска, а тие (Љупка
и Вељо) постојано нешто
пријателски полемизираа меѓу себе.
Во тоа време тука имаше
неколку куќи од селото
Долно Нерези, со огромни порти, кои делуваа
впечатливо и егзотично.
Мислам дека во Нерези
живееше и мојот пријател
и колега Хисен Шаќири,
таткото на Нора и на
Бени. Со нивната мајка
Изета бев школски другар уште од гимназиски
денови. Малку подолу
од Нерези, она што исто
така е заборавено за
Карпош, се наоѓаше Каналот, некогаш преполн
со вода, потоа речиси
пресушен. Кај Каналот
имаше исто така куќи
со огромни дворови и
луѓето одгледуваа живина, продаваа свежи јајца и зеленчук. Жителите од Тафталиџе 2 доаѓаа тука и си купуваа
свежи производи. И гледајте сега какви необични приказни прави животот: тие куќи беа на
местото на денешен Сити
Мол, најголемиот трговски центар. И тоа е развојниот пат на Скопје:
од купувањата на ситно
за домашни потреби, до
најголемиот трговски центар во градот на истото
место.
Продолжува во
следниот број...

колаж

ОДБЕЛЕЖАНИ
78 ГОДИНИ ОД
ФОРМИРАЊЕТО НА
ПРВИОТ СКОПСКИ
ПАРТИЗАНСКИ
ОДРЕД
Општина Карпош заедно со Сојузот на борците
ги одбележаа 78. години од формирањето на Првиот
скопски партизански одред. Пред спомен обележјето, во Карпош 3, делегации на Општина Карпош,
Град Скопје од здруженија на граѓани и политички
партии оддадоа почит кон оние кои го дале својот
живот за слободна држава.
Пред присутните се обрати и градоначалникот Стефан
Богоев, кој напомена дека ќе продолжи добрата соработка со Сојузот на борците, затоа што овие луѓе
заслужуваат почит од целата заедница.
- Задоволство ми е што периодите од НОБ ги празнуваме заедно: институциите, граѓаните, Сојузот на
борци. Зад нас го оставивме периодот на поделби
и времето кога Сојузот на борците беше на маргините на нашето општество, нејзините претставници шиканирани, а сите ние претставувани како
непријатели. Оние кои во крвта ја носеле и ја носат
каузата дека „слободата е единствена алтернатива“
се вистинските патриоти на нашата татковина. Од
Вашето искуство и од Вашата мудрост учиме секојдневно, рече Богоев.
Пред присутните граѓани се обрати и Проф. д – р
Трајко Стаматовски, претседател на Градскиот одбор на Сојузот на борци. Тој сподели повеќе историски факти, говореше за биографиите на дел од
членовите на Првиот скопски партизански одред:
Дане Крапчев, Невена Георгиева – Дуња, Васил
Антевски - Дрен, Роберт Гајдиќ, Раде Јовчевски –
Корчагин и други.
Локалната самоуправа и во претстојниот период
ќе продолжи да го негува споменот на борците од
Народно ослободителната борба (НОБ) и со должна
почит да се однесува кон нашето минато.

ХУМАНОСТ И
ДОНАЦИЈА
ВО ЗНАК НА ЖРТВИТЕ
ОД 11.09.2001
Општина Карпош и градоначалникот Стефан Богоев
се приклучија кон одбележувањето на Националниот ден на служба и сеќавање на жртвите од
11.09.2001 година, во организација на Амбасадата
на САД во Скопје и Црвениот крст на Град Скопје.
Во име на граѓаните на Карпош, градоначалникот
Богоев донираше прехранбени продукти кои ќе бидат
доделени на социјално – загрозените категории на
граѓани.
Националниот ден на служба и сеќавање се одбележува од 2002 година, во знак на сеќавање на жртвите, преживеаните и сите што помогнаа во справување со последиците од нападите на 11 септември.
Главната цел е преку добротворни акции да се оддаде почит, да се негува споменот кон загинатите
и да се прави добро за заедницата.
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ДЕТСКА РАДОСТ,
СМЕА И МНОГУ ЗАБАВА
НА COOLТУРНО ЛЕТО КАРПОШ
Автор: Благојче Атанасоски

Со уникатна културно- уметничка програма за најмладите карпошани, со многубројни „селфија“ со
Мики и Мини Маус и претставата „Зеленковци“ започна дванаесеттото Карпошово културно лето.
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Оваа година брендирано како COOLтурно
Лето Карпош 2019, најмасовната летна културна манифестација
во Општина Карпош понуди разнообразна забава за сите возрасти.
Претставата „Зеленковци“ упати порака до најмладите карпошани да
ја чуваат животната средина, да јадат здрава
храна и да се однесуваат
совесно кон природата.
Плоштадот „Делфина“ ги
обедени сите генерации
карпошани, кои уживаа
во тричасовната музичка програма. Настанот го
водеше популарниот водител Жаре „Еден на
Еден“ кој зборуваше и
за маалскиот живот во
Влае 2, потсетувајќи се
на својата младост, урбаниот дух на Карпош,
општина која е срцето
на Скопје.
Пред присутните граѓани се обрати и градоначалникот на локалната
самоуправа Стефан Богоев, кој нагласи дека
оваа манифестација е
своевиден
културен
бренд на Карпош. Првиот
човек на Карпош потенцираше дека овогодинешното културно лето
ќе се одржува на две
локации, и дека акцентот е повторно ставен
на македонската музика
и домашните изведувачи.
Програмата беше прилагодена во буквална смисла на зборот за сите
генерации: за најмладите, за тинејџерите и за
повозрасните сограѓани, а со него се враќа и
маалскиот соживот во
Карпош.

- Овој настан, турнирот
СОКОЛ, се симболи на
нашиот Карпош, кои треба да ги негуваме и унапредуваме, потенцираше
Богоев.
Вечерната забава беше
со музика од македонските изведувачи: Гуру
Харе, Емилија Колоска,
Мики Јовановски-Џафер
и Антониа Гиговска, додека Колоска пееше ретро странски хитови, но
и свои авторски мелодии. Легендарниот Џафер ги врати постарите
генерации на почетоците на македонскиот попрок, што беше вистинско уживање за повозрасната популација.
Првата вечер финишираше со настапот на една
од најталентираните наши пејачки Антониа Гиговска, која е победничка на последното издание на фестивалот „Макфест“. Публиката заедно
со неа ги пееше нејзините добропознати хитови „Никогаш не вели
никогаш“ и „Светлина во
мрак“, додека Антониа
пееше песни и од нашите музички звезди
Тоше Проески и Тамара
Тодевска.
Втората вечер на културното лето мина во
знакот на детската смеа
и македонската поп музика. Плоштадот „Делфина“ беше преполн со
дечиња, кои заедно со
нивните родители со нетрпение го очекуваа „Петко и неговата Фамилија“. Потоа започна детската магија, во која сите
до еден глас пееја и другаруваа со хероите од
веселата дружина. Карпошани имаа можност

да слушнат и перформанс на хорови од Србија,
Бугарија, Македонија и
Унгарија. Кулминацијата
на вечерта се случи со
нашата легендарна група
од 90-тите „Нокаут“ кои
со своите хитови „Лебедот бел“, „За нас“ „Илјада
причини за крај “ „Знаеш
каде да ме најдеш“, ја
дигнаа публиката на нозе и ги вратија повозрасните карпошани во
својата младост.
На платото на „ Млечен“
заврши карпошовото културно лето. Јутјуберите
„GP Steffonator“ ја загреаја публиката пред настапот на популарниот
Марко Маринковиќ Слаткар, кој со својот
перформанс ги размрда
карпошани. Слаткар направи одлична забава
за сите, пеејќи ги своите
стари добропознати хитови, но и нови популарни песни. Музичко шоу
приредија Драган Спасов
-Дац и Александар Митевски, кои како нов дуо се
претставија пред карпошани. Кулминацијата на
вечерта се случи со рок
изведбата на Дани Димитровска, која со својот
енергичен настап ја направи последната вечер
од карпошовото лето,
убава вечер за паметење.
Ова COOLтурно лето ќе
остане запаметено како
такво: убаво, урбано, едноставно COOL и опуштено, во кое имаше забава за сите, од најмладите наши карпошанчиња, тинејџерската генерација на Општина Карпош,
се до повозрасните наши
сограѓани.
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Разговор со Ѓорче Ставрески,
режисер на врвниот „Исцелител“

ТОПЛА ПРИКАЗНА
ЗА ЕДЕН ОБИЧЕН ЧОВЕК
Разговараше: Виолета Цветковска
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Имаше многу убави моменти: Договорот кој беше потпишан со HBO за прикажување на филмот на
нивната престижна платформа, наградата во Санта Барбара за најдобар филм освоена во конкуренција со филмови на светски великани како Франсоа Озон, потоа рецензиите на Вараети и Холивуд
Репортер, освоените 4 интернационални награди во 2 последователни викенди и многу други.
Во „Исцелител“ има многу автентични теми-инспирации: општествената стигма кон марихуаната, проблемите во
здраствениот систем, односот татко-син. Имаше
ли барем малку инспирација и од од твоето
маало, од животот во
Карпош?
- Јас сум „дојденец“ во
Карпош. Детството го поминав во населбата „Француски гробишта“ на Кале,
потоа неколку години
живеев во населбата што
го носи моето име, а во
Карпош 4 се преселив
пред десетина години.
Ја засакав населбата со
широките зелени површини распространети
меѓу зградите. Мирниот
живот беше малку нарушен по изградбата на
„Ситимол“, но јас сум во
зградите на Вардар и
не го чувствувам хаосот
директно на своја кожа.
Во однос на инспирацијата, повеќе ја црпев од
Скопје како целина отколку од било која населба. Си го сакам градот со сите маани и
уживав во барање на
соодветни локации. Одлучивме да снимаме во
Автокоманда, иако никогаш не сум живеел таму.

„Исцелител“, освен прекрасната приказна која
на саркастичен, но подеднакво реален начин
ни го доловува секојдневието, успеа и од друг
аспект-целосно да и го
смени погледот на публиката: од „предозирањето“ со историја и квази историја, да не врати
во сегашноста. Дали е тоа
„тајната формула“ за враќање, пред се, на младата публика во киносалите?

Иако сум сериозно преморен од сето
она што се случуваше со „Исцелител“,
веднаш почнав да пишувам ново
сценарио. Се надевам нема да помине
многу време и дека набрзо ќе го видиме
во киносалите.

- Дефинитивно тоа е мојата формула, која за среќа резонираше со публиката. Зачудувачки, различни генерации го почувствуваа филмот како свој
и тоа за мене е голем
комплимент. Веројатно
не беше само изборот на
современа тема причината за тоа, туку и приказната за еден обичен
човек кој се обидува да
му помогне на татко му,
да најде излез од лавиринтот на сиромаштијата и корупцијата. Беше
голема награда на трудот
кој го посветивме да ги
видиме сите тие луѓе во
кино, особено во моменти кога посетеноста на
киносалите бележеше постојано опаѓање заради
сите онлајн платформи
кои се појавија последните
години.
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Светот и странската публика го примија „Исцелител“ (не) очекувано со
раширени раце? Поради
автентичниот приказ на
еден менталитет, или набојот на емоициите во
него?
- Странската публика многу слично го прифати
филмот како домашната.
Каде и да одевме жнеевме аплаузи и комплименти. Како причини за
убавиот впечаток најчесто беа спомнувани
топлината на приказната, комплицираната љубов на таткото и синот
со која многу луѓе се
поистоветија и дефинитивно автентичноста. Во
Грција на пример една
новинарка кажа дека
филмот ѝ ги отворил очите за тоа колку всушност
слично живеат обичните
Македонци и Грци. Сите
се соочуваме со слични
проблеми, имаме исти
грижи и стравови. Многу
бев горд на тие убави
комплименти од јужниот „непријател“.
Како всушност дојде до
продорот на меѓународна филмска сцена? Беше
потребно прво вербална
и визуелна презентација или филмот појде во
светот со својата „карма“?
- „Исцелител“ си тргна по
свој пат и уште на самиот
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старт на Солунскиот филмски фестивал го најави
тоа што следуваше: бројни интернационални награди, одлични рецензии
и прекрасен прием кај
публиката. Огромното изненадување, своевиден
(позитивен) шок што го
доживеавме беше договорот кој беше потпишан
со HBO за прикажување
на филмот на нивната
престижна платформа.
Меѓутоа, имаше многу
убави моменти: наградата
во Санта Барбара за најдобар филм освоена во
конкуренција со филмови на светски великани
како Франсоа Озон, потоа
рецензиите на Вараети
и Холивуд Репортер,
освоените 4 интернационални награди во 2
последователни викенди
и многу други.
После серијата меѓународни успеси и признанија на светски А - категорија фестивали, дали
добивате мотив за нешто
ново, нешто што повторно ќе не „дигне“ или „седне“ на столче во киносалите?
- Да, иако сум сериозно
преморен од сето она што
се случуваше со „Исцелител“, веднаш почнав да
пишувам ново сценарио.
Се надевам нема да помине многу време и дека
набрзо ќе го видиме во
киносалите.

вести

Мобилната апликација за Општина Карпош,
„мЗаедница“ е добитник на Европската награда
за млади за 2019 година (European Youth Award
2019), во категоријата „Активно граѓанство – дигитално
решение со влијание врз општеството“.

„мЗаедница“ е достапна
за IOS и Android уредите, при што граѓани на
Карпош можат да пријавуваат проблеми, да
преземаат иницијативи
и да даваат свои предлози. Оваа апликација овозможува директно вклучување на граѓаните во
процесот на одлучување
и ја олеснува комуникацијата со општинската
администрација. Граѓаните директно комуницираат со надлежниот сектор, задолженото лице,
при што се овозможува
правилно адресирање
на проблемот и негово
брзо решавање.
Оваа мобилна апликација е резултат на соработка
меѓу Општина Карпош
и Центарот за социјални
иновации „БЛИНК 42 –

21“. Истата е продуцирана од страна на Зорица
Велковска, Моника Јандревска, Кристијан Трајковски, Симон Стојановски
и проектниот директор,
Милан Танчески.

}

Во период кога во
Карпош е ограничена
употребата на мобилни
телефони во текот на
наставата, пристигнува
ова признание за мобилната апликација, што
значи дека технологијата
може да се користи за
добро и продуктивно.

Административниот панел на мЗаедница го раководат и службеници на
Карпош, од Одделението за односи со јавност,
а пристап и можност за
одговори имаат и сите
сектори во Општината.
Европската награда за
млади, за мЗаедница е
потврда дека во нашата
земја има млади и креативни луѓе чии успеси
можат да бидат забележани и на меѓународно
ниво. Ова признание е
дел од програмата на
Европската
Унија
–
„Европа за граѓаните“ и
ги поддржува социјално вредните дигитални
проекти кои се однесуваат на целите дефинирани од Советот на
Европа, Европа 2020 и
Платформата за знаење
за одржлив развој на
Обиденетите Нации.

МОБИЛНАТА
АПЛИКАЦИЈА
ЗА КАРПОШ ЈА
ОСВОИ
ЕВРОПСКАТА
НАГРАДА
ЗА МЛАДИ
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успешни приказни

Кинотека на СМ
- депо на минатото и иднината

ВО КУЌАТА
НА СЕДМАТА УМЕТНОСТ
Автор: Игор Ѓуровски

Повозрасните генерации сигурно се сеќаваат со носталгија на библиотеката „Другарче“, на својата
прва прочитана книга, на ликовните изложби, веројатно на својата прва филмска проекција. Како што
одминува времето, така во 2005 година, овој мал храм на културата во населбата Карпош 3, добива
нов „жител“ во своите простории – Кинотеката на Македонија.
Доколку сте љубител
на подвижните слики,
а досега не сте ја посетиле Кинотеката на
Северна Македонија,
ве советуваме тоа да го
сторите наскоро. На самиот влез ќе ве дочекаат
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скалите кои симболизираат филмска лента, составена од сликовитите
мурали кои содржат сцени од култните филмски
класици, од домашната
и од странска кинематографија.

Штом зачекорите во фоајето на Кинотеката, ќе
ја почувствувате магичната атмосфера во која
времето во оваа просторија ги заробило старите
филмски проектори кои
датираат од почетокот на

минатиот век. Изложените експонати и артефакти
се неми сведоци кои нѐ
потсетуваат на ерата на
индустриската и културната револуција и на периодот кога се родило новото светско чудо – филмот.

успешни приказни

Дел од автентичниот амбиент го сочинуваат и
безвременските црно-бели фотографии на ѕидот,
со портретите на доајените и легендите на македонската кинематографија. Можеби највпечатливиот момент во Кинотеката е малата кино сала
со препознатливиот инвентар – црните тешки
завеси и црвените кадифени столчиња. Естетски гледано, оваа просторија има своја мистика
и неодоливо потсетува
на стилот на David Lynch,
а емоционално, таа е македонското Cinema Paradiso.
Комплексноста на оваа
институција ја сочинуваат и нејзините три оддели.
Филмскиот архив или Одделот за заштита, каде
што се чуваат и обработуваат филмовите и филмските материјали, потоа
Одделот за документација, составен од Одделение за пишувана документација, во чии рамки функционираат Фототеката и Библиотеката,
како и Одделот за јавна,
истражувачка, и издавачка дејност.
Кинотеката располага со
фонд од над 16.000 филмски копии, 82.000 парчиња пропаганден материјал, фотографии и
плакати, како и повеќе од
200 метри должни пишувани документи. Во
состав на Кинотеката е
и специјализираната библиотека со повеќе од
4.500 книги и списанија
за историјата и теоријата на филмот.
Но, посебен карактер на

Кинотеката и даваат одличните проекции, кои
благодарение на стручниот тим предводен од
директорот Владимир
Љ. Ангелов, врши врвна
селекција на актуелни и
класични филмски наслови, организирајќи ги
во тематски циклуси.
Кон крајот на септември
и почетокот на октомври
ќе се прикажуваат циклус филмови, со кои се
одбележуваат деновите
на рускиот филм. Од 4 13 октомври се одржува
четвртото издание на
Интернационалниот фестивал на дебитантски
филм „КинеНова“, кој можеби ја има најсилната
програма досега.
Од 14 – 19 октомври се
одржува и Меѓународниот филмски фестивал за
културни, духовни и хумани вредности „Богородичен покров“ 2019. Во
рамките на фестивалот,
гледачите годинава ќе
имаат можност да ги
проследат филмовите од
Руската Федерација, Чешката Република, Босна
и Херцеговина, Романија,
Унгарија, Србија, Грција
и др. Од 20-ти октомври
пак, започнува Неделата
на италијанскиот јазик
во светот 2019 во чија пригода ќе бидат прикажани
седум филмови од италијанска продукција.
Сите филмски ентузијасти кои сакаат подлабоко
да навлезат во мистериозниот свет на подвижните слики, првиот чекор
треба да го направат
токму тука, во „куќата на
седмата уметност“.
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КАРПОШАНИ
ДОБИВААТ НОВИ
ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ
Во претстојниот период и во текот на 2020 година, Општина Карпош ќе се фокусира на одржување на зелените површини, поставување на
системи за наводнување и облагородување на
тревниците, во рамки на заштита на животната
средина.
Во изминатиот период, значително се зголеми фондот
на дрвја во Општината. Се садеше меѓу зградите
(меѓублоковско зеленило), како и долж булеварите
и главните сообраќајници кои се под надлежност
на Град Скопје. Градоначалникот на Општина Карпош
Стефан Богоев, заедно со директорот на ЈП Паркови
и зеленило, Ардијан Муча ги обиколија новите зелени површини долж бул. „8 Септември“, се согласија дека треба да се стави поголем акцент на
одржување на тревниците и облагородување на
јавните површини кои се наоѓаат во лоша состојба.
ЈП Паркови и зеленило целосно го уреди зеленилото долж бул. „8 Септември“, а поставен е и систем
за наводнување. Дополнително се засади нова трева
и поставен е систем за наводнување на аголот меѓу
„Љубљанска“ и „Партизански одреди“, а исто така,
овој потег дополнително ќе биде уреден хортикултурно.
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НОВА
МЕХАНИЗАЦИЈА
ЗА ПОЧИСТ КАРПОШ
Општина Карпош успеа да добие неповратни
75.000 евра од Светска банка како „грант за успешност“ на претходно реализираниот заем за реконструкција на повеќе улици и изградба на атмосферска канализација.
Станува збор за грант кој изнесува 10 отсто од вкупно
искористениот заем, кои неповратни средства, Општината ќе ги искористи за да се „поднови“ со две цистерни за миење на улиците низ Карпош, еден кипер
со плуг за расчистување на снегот и мразот во
зимски услови и со распрскувач на сол, како и една
машина за чистење на плоштадите и платоата низ
територијата на локалната самоуправа, односно рачен вшмукувач на лисја и поситен отпад од јавните
површини.

екологија

ПОСТАВЕН Е
Е-КОНТЕЈНЕР
ВО БЛИЗИНА НА
„МАКЕДОНСКА КУЌА“
ВО КОЗЛЕ
Колективниот постапувач со електрична и електронска опрема и батерии и акумулатори ЕЛКОЛЕКТ, во соработка со Општина Карпош, постави
нов Е-контејнер во населбата Козле, во непосредна близина на ресторанот „ Македонска Куќа“.
Овој Е-контејнер е предвиден за правилно одложување на електричен и електронски отпад чија најголема димензија не надминува повеќе од 50 cm.
Покрај ова, Е-контејнерот е наменет и за отпадни
батерии кои наоѓаат примена во сите домашни
апарати од типот АА, ААА, 9V, и сл.
Со поставување на овој контејнер (кој е прв од
ваков вид во нашата држава) се воспоставува уште
едно собирно место за електричен и електронски
отпад како и за отпадни батерии на територијата
на Општина Карпош.

ГРАДИНКАТА
„ПРОЛЕТ“
ВО ВЛАЕ ЌЕ СЕ ГРЕЕ
НА ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА
ЕНЕРГИЈА
Општина Карпош доби средства за промена на
системот на греење на детската градинка „Пролет“,
во Влае. Локалната самоуправа аплицираше на
Јавниот повик за реализација на Програмата за
намалување на аерозагадување за 2019 година,
објавен од Владата на Република Северна Македонија, при што врз основа на подготвениот проект
ни беа одобрени средства во износ од 55.000 евра.
Со нив, целосно ќе се замени постоечкиот систем
на греење со нафта. Стариот и неефикасен котел на
нафта како значителен загадувач ќе биде заменет
со систем од обновливи извори на енергија –
термални пумпи (воздух/вода).
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КАРПОШ
ДОБИВА ЗНАЧАЈНА
ПОДДРШКА ОД
СВЕТСКА БАНКА

Изградбата на целосно новата градинка во Бардовци, „Виножито“ беше проект финансиран од
Европската Унија, а спроведен преку Светска Банка.
Со поддршка од Светска Банка се реконструираа
и улиците „Римска“, „Атинска“, „Карпошово востание“ и „Варшавска“.
Во контекст на ваквата успешна соработка
преку која Општината
беше корисник на средства од оваа меѓународна финансиска афилијација во повеќе наврати,
градоначалникот Стефан
Богоев присуствуваше,
во Клубот на пратеници,
на завршниот настан за
реализација на проекти
финансирани од ЕУ ИПА
грантот за рурална инфраструктура.
На настанот присуствуваа градоначалници од
повеќе општини, а свое
обраќање имаше и Зоран
Заев, Премиер на Република Северна Македонија, Самуел Жбогар, Шеф
на Делегацијата на ЕУ
во Скопје и Марко Мантованели, претставник за
Косово и Република
Северна Македонија во
Европа и Централна Азија
на Светска Банка.
Сите говорници ја истакнаа важноста од поголе-
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ма поддршка на општините во различни сегменти од општественото живеење.
Во Карпош, во тек на реализација е и проектот
за изведба на Спортско
– Адреналинскиот парк
(од вештачката карпа до
бунарите на р. Лепенец),
каде што Општината повторно е корисник на
грант од Светска Банка,
откако претходно Секторот за развој го подготви
проектот.
Општина Карпош продолжува интензивно да
работи на подготовка на
апликации за добивање
на средства од меѓународни институции. На овој
начин, придонесуваме
во заштеда на буџетски
средства (пари на граѓаните), имајќи предвид дека оваа единица на локална самоуправа е меѓу
најзадолжените во нашата држава.

[

образование

Од оваа учебна година, во сите десет основни училишта на територија на
Карпош се спроведува проектот за ограничена употребата на мобилните
телефони и електронски уреди, во текот на наставата.
Учениците и наставниците, на почетокот на
секој час ги оставаат е
– уредите во наменски
подготвените организатори (џебови), а по завршување на часот мобилниот телефон повторно го земаат. За време
на одморите учениците
можат слободно да ги
користат мобилните телефони. За начинот на
кој се спроведува овој
проект, како и за негово
доближување до сите
страни, се организираше презентација во ООУ
„Војдан Чернодрински“,
на која присуствуваше
и градоначалникот на
Општина Карпош, Стефан
Богоев, како и претставници од Здружението
за дислексија „Ајнштајн“
(имплементатори на проектот) кој е е финансиран од Европската Унија.
- За ограничувањето на
мобилните во текот на
наставата, организиравме и повеќе консултативни средби со ученици,

наставници и родители,
а неодамна се одржа и
јавна дебата, каде што
зборуваа и стручни лица,
педагози, социолози и
комуниколози за корисноста од овој проект. Ниту
јас ниту Општината не
сме против дигитализацијата, напротив, сакаме
истата да биде насочена
и користена за продуктивни цели. Се грижиме
да создаваме генерации
кои од училиштето ќе
си одат со знаење и нови
вештини. На овој начин
ќе придонесеме да го
намалиме сајбер насилството меѓу младите, да
ги поттикнеме да ја користат технологијата за
добро, рече Богоев.
- Направивме истражување кое даде резултат
дека 78 отсто од учениците користат мобилен
телефон во тек на наставата. Затоа преземаме
акција за лимитирање
на употребата на мобилни во наставата, а Општина Карпош е првата ло-

на употребата на мобилни во наставата, а Општина Карпош е првата локална самоуправа која го
имплементира овој проект, посочи Дамјан Николовски, претседател на
Здружението за дислексија „Ајнштајн“.

Учениците позитивно
гледаат на проектот. Низ
спонтан разговор со градоначалникот, со претставниците од здружението „Ајнштајн“, посочија
дека ги почитуваат правилата и на проектот гледаат како можност да
научат повеќе, а дома да
имаат повеќе слободно
време.
Со цел доследно и целосно спроведување на
проектот, училиштата
имаат донесено и правилници со кои се регулира употребата на
мобилните во наставата, а истите се креирани
во соработка со родителите и наставниците.
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млади и спорт

Балканското првенство
за деца во качување на вештачка карпа

„АТОМСКИТЕ
МРАВКИ“
ПО ДЕВЕТТИ ПАТ ЈА
ИСКАЧУВАА КАРПАТА
ВО КАРПОШ
На „Алпинистичката карпа“ долж Кејот на реката
Вардар последниот викенд во септември, по деветти пат, се одржа Балканското првенство за деца
во качување на вештачка карпа – „Атомска мравка“.
Меѓународната манифестација каде што е натпреваруваа повеќе од 150 деца од седум различни
земји, ја организираше Спортско качувачкиот клуб
„Карпош“, со поддршка од Општина Карпош, Град
Скопје и Македонската спортско качувачка федерација (МСКЧ).
Станува збор за олимписки спорт кој е во подем и
во нашата земја. Потврда за тоа е и големиот број
на учесници од нашата држава кои покажаа одлична физичка и психичка подготвеност при искачувањето на карпата. На настанот присуствуваше и градоначалникот на Општина Карпош, Стефан
Богоев, кој во оваа пригода напомена дека во
октомври ќе започне изведбата на новиот Спортско – Адреналински парк, кој ќе се простира токму
на овој потег. Во рамки на проектот, целосно ќе се
реконструира скејт паркот, ќе се санира и вештачката карпа, а просторот дополнително ќе биде збогатен со нови терени за фудбал и одбојка на песок,
адреналински дел, детско игралиште, сквер и многу
повеќе зеленило. Овој дел ќе биде меѓу најатрактивните спортско – рекреативни зони во нашиот
град. Во разговор со претставниците од МСКЧ, градоначалникот вети дека при санацијата на карпата
ќе се земат предвид и нивните стручни забелешки
и сугестии, со цел, на вистински начин да се подобрат условите за овој спорт.
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СТИПЕНДИИ
ЗА ТАЛЕНТИРАНИ
СПОРТИСТИ ОСНОВЦИ ОД
КАРПОШ
СТАРТУВАА
КАРПОШОВИТЕ
УЧИЛИШНИ
СПОРТСКИ ЛИГИ
2019/2020
На новото игралиште во ООУ „Христијан Тодоровски – Карпош“, каде што се игра и турнирот „Сокол“,
започнаа Училишните спортски лиги 2019/2020 година. Станува збор за систем на натпреварувања
меѓу десетте основни училишта, во текот на целата учебна година, во четири спортови: ракомет,
фудбал, кошарка и одбојка.
Овие Училишни спортски лиги ги организира Одделението за спорт при Општина Карпош. Игрите
се финансиски поддржани од локалната самоуправа, а нивна примарната цел е да се негува спортскиот дух кај младите и да го развиваат својот спортски талент.
На денот на официјалниот старт на училишните
лиги, трибините на игралиштето „Сокол“ беа исполнети до последно место. Учениците и нивните
наставници по физичко образование со нетрпение ги очекуваат новите натпревари, навивањето
на трибините, како и новите другарства меѓу учениците кои се остваруваат, меѓу другото, и преку спортско „вмрежување“ на училиштата.

Општина Карпош и оваа година одвои од својот
буџет средства за стипендирање на талентирани
спортисти и ученици, одлуката за нивно стипендирање ја одобри и Советот на локалната самоуправа. Вкупно 14 ученици – апликанти од основните училишта во Карпош, осмо и деветтоодделенци, добија спортски стипендии за учебната
2019/2020 година.
Филип Дочински (9-то одд.), од „Христијан Тодоровски Карпош“ во кошарка доби стипендија од 3.000
денари, како и осмоодделенецот-кошаркар Карло
Димевски од ООУ „Владо Тасевски“ ја доби истата
сума. Осмоодделенците од „Владо Тасевски“ Марио
Џон и Никола Шашков, како и осмоодделенецот
Петар Цоњковски од „Војдан Чернодрински“, во
спортската категорија бадминтон исто така се стипендирани со по 3.000 денари.
Пливачките Калина Стојановска (9-то одд) и Јана
Милковска (8 одд), од „Димо Хаџи Димов“, тенисерот Борјан Ѓуковиќ (9 одд) од ООУ „Братсво“ се
стипендирани основци-карпошани со по 3.000
денари месечна стипендија.
Одбојкарката Фани Поповски (9 одд), од „Владо Тасевски“, фудбалерот Андреј Данчевски (8 одд) од
„Лазо Трповски“, како и атлетичарката Снежана
Тунеска од „Јан Амос Коменски“, добија стипендија по 3.000 денари.
Стипендирани со по 2.000 денари месечен износ
се деветтоодделенките Теона и Леона Топаловска
од ООУ „Петар Поп Арсов“ во спортската категорија борење и Павле Стојчески од „Вера Циривири
Трена“ категорија пливање.
Распишан е и огласот за талентирани ученици од
територијата на Општина Карпош. Сите заинтересирани ќе можат да аплицираат согласно претходно утврдените критериуми за јавување на овој
конкурс.
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ВРАБОТЕНИ ВО
ОПШТИНА КАРПОШ
СЕ ОБУЧЕНИ
СПАСУВАЧИ НА
ОТВОРЕНИ ВОДИ
ЗЛАТО И СРЕБРО
ЗА КАРПОШОВИТЕ
АДМИНИСТРАТИВЦИ
НА СИНДИКАЛНИТЕ
ИГРИ НА ЈИЕ
На дванаесеттите спортско-рекреативни игри и
средби на Синдикатите од Југоисточна Европа,
кои се одиграа од 19 - 22 септември во Кладово,
Република Србија, ученисничката од Општина
Карпош Александра Велковска, го освои златниот
медал во пливање, категорија краул - жени. Во едно
динамично и докрај неизвесно натпреварување,
Александра, заедно со Кристина Николовска од Град
Скопје, стигнаа први до целта, испливувајќи 36 метри, за време од 23 секунди и се закитија со златниот медал. Во натпреварувањето во пинг-понг
Саша Романов, исто така од нашата локална самоуправа, и Ненад Бошев од Државниот инспекторат
за земјоделство, заедно, во тандем, го освоија сребрениот медал. Со сребро во кошарка се закити и
нашата учесничка Гордана Максимовска која настапи во македонскиот тим составен од државни
службеници од Карпош и Град Скопје.
Членовите на Синдикатот на работниците од Управата, правосудните органи, и здруженија на граѓани на Република Македонија ги освоија следниве
медали: кошарка (трето место), баскет-жени (второ
место), пинг-понг (мажи) - второ место, пливање
(жени) - прво место, и шах - трето место.
Натпреварувањата се одиграа во фер и спортска
атмосфера, а следните синдикални игри ќе бидат
организирани од Синдикатот на управата на Република Српска, Босна и Херцеговина.

32

Во периодот од 30-ти август до 4-ти септември
2019 година, во Центарот за обука „Солферино“ во
Струга се реализираше курсот за обука на спасители на отворени води и реки на кој учествуваа вработени административци од Карпош, кои
е и дел од тимот на просторната единица за заштита и спасување. Оваа обука е на барање на Општина Карпош до Црвениот крст на Град Скопје, а
во согласност со годишните планирани активности за обука на спасители на вода. Од пријавените
вкупно девет кандидати, седуммина ги исполнија
условите за стекнување на лиценца-спасител, и
што е исто така важно, во текот на обуката, ниту
еден од учесниците на курсот не се откажа. Според програмата за работа, наставните и практичните методски единици се одржуваа во согласност
со временските можности и обврските на инструкторскиот тим и пријавените кандидати, на почетокот со теоретските, па потоа и со практичните наставни единици.
На различни методски единици беа обучувани кандидатите и тоа: тестирање на пливачки способности, противпожарна заштита-теорија и практичен
приказ, одговор при катастрофи, спасителни техники за вадење на активен и пасивен давеник,
управување со чамец, ноќно возење, барање давеник, и многу други.
Вкупно седум кандидати ги исполнија условите и
ќе се стекнат со соодветна легитимација, титула
спасител. Кандидатите: Стефан Андоновски, Здравко
Пршевски, Филип Мишевски, Мирче Анѓелески,
Златко Пановски, како и Александра Иванова и
Далиборка Трпчевска се новообучените спасители на вода. Раководител на курсот-национален инструктор за безбедност на вода на обуката беше
Дејан Јонузоски, додека демонстратор и парамедик Елеонора Ѓорѓиевска. Раководен тим на обуката беа Раде Мицковски – раководител на Одделението за заштита и спасување на граѓаните и
материјалните добра и Петре Кузмановски – командир на единицата, исто така вработен во Одделението за заштита и спасување при Општина Карпош.
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„СОКОЛ“
ГО ВРАТИ
СПОРТСКИОТ И
МААЛСКИ ЖИВОТ
ВО КАРПОШ
Автор: Димитар Караташев

На игралиштето „Сокол“, во ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“ заврши 17 – то издание на Меморијалниот турнир во мал фудбал „Оливер Соколов – Сокол“.
После пауза од пет години, карпошани и спортската јавност, повторно уживаа во овој едномесечен
спортски настан, кој е симбол на маалскиот и
меѓугенерациски соживот во Карпош.
Првото место го освои тимот „Гостилница Кај Џек“,
второто место припадна на „Андринико“ додека
третото место го освоија „Codeart Fox“. Во јуниорскиот дел победи екипата на ФК „Вардар“ кои во
финалето го совладаа тимот на ФК „Работнички“.
Меморијалниот турнир се одигра на реконструирано игралиште, а главен покровител беше Општина Карпош.
Со врачување на наградите на финалниот меч,
градоначалникот на Општина Карпош, Стефан
Богоев официјално го затвори турнирот, при што
им се заблагодари на сите учесници кои покажаа
спортски дух и фер плеј, до Здружението на граѓаните за организација на турнирот, до сите вклучени спонзори, како и до граѓаните кои живеат во
оваа околина и имаа разбирање за спортските
активности.
По завршување на финалето, беа доделени и наградите за најдобар голман (Емил Јоцевски –
„Андринико“), најдобар млад играч (Димитриј Поповски, „Форца – Толту“) и најдобар играч (Виктор
Димков – „Гостилница Кај Џек“).
На овогодинешниот турнир учествуваа 48 екипи
од 9 градови. Во изминативе месец дена учество
земаа 480 натпреварувачи, беа одиграни 151 натпревар, се постигнаа близу 715 голови, а на трибините беа присутни околу 35.000 гледачи.
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РЕСТАРТИРАН Е ТУРНИРОТ
ВО МАЛ ФУДБАЛ „СОКОЛ“
Рестартирање на турнирот „Сокол“ и реконструкција на теренот
во ОУ „Христијан Тодоровски Карпош“
[Извор: Изборна програма на Стефан Богоев за локалните избори 2017 –
„Живот во Карпош за сите“ (стр.27) , датум: октомври 2017]

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ:
Градоначалникот на Општина Карпош, Стефан
Богоев за локалните избори (октомври 2017 г.)
вети: „Рестартирање на
турнирот „Сокол“ и реконструкција на теренот
во ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“. Ова негово изборно ветување
е исполнето, со напомена дека тоа е сторено со
задоцнување од една година.
Споменатото ветување е
дел од предизборната
програма на Богоев насловена како „Живот во
Карпош! За сите!“ (стр.
27), каде е наведено дека
рокот за реализација на
проектот е 2018 година.
Го враќаме духот на спортот во Карпош, со рестартирање на традиционалниот спортски турнир
„Сокол”. Исто така, предвидуваме реконструкција на спортското игралиш-
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те во ООУ „Христијан
Тодоровски Карпош”, поставување трибини и дополнително уредување
на овој простор, со ново
зеленило и партерно
уредување. Меморијалниот турнир „Сокол” беше
меѓу култните спортски
настани во Карпош. Со
рестартирањето на овој
турнир ќе манифестираме волја за вистинско
вреднување на спортот,
враќање на ентузијазмот за спортување кај
многу наши сограѓани,
а со реконструкција на
теренот во ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“
обезбедуваме подобра
спортска инфраструктура. (Рок: 2018 година) –
(Изборна програма „Живот во Карпош! За сите!“
– стр. 27).
Наместо во 2018 година,
реконструкција на трибините, соблекувалните,
головите и другите елементи од игралиштето во
ООУ „Христијан Тодоров-

ски Карпош“ беше направена ова лето (2019),
а меморијален турнир
во мал фудбал „Оливер
Соколов – Сокол“ стартуваше на 1-ви септември.
Турнирот го отвори градоначалникот Богоев кој
на учесниците им посака
фер и успешна игра:
Овој турнир е синоним
за маалскиот живот во
нашиот Карпош. Инвестирајќи во СОКОЛ, инвестираме во спортот,
во развивање на маалскиот живот, во унапредување на здравите навики меѓу младите, го
унапредуваме спортот
на рекреативно и професионално ниво. Воедно, со него оддаваме
почит кон еден од основачите на навивачката група Комити, при што
сите учесници на турнирот го повикуваме на
фер – плеј игра.
На турнирот се прија-

вени 50 – на екипи, а победникот ќе се знае на
крајот од септември. Вкупниот награден фонд изнесува преку 700.000 денари. Победничкиот тим
ќе освои 200.000 денари,
поразениот во финалето
100.000, трето-пласираната
екипа 50.000 денари, а
четврто-пласираната
10.000 денари.
Информација во врска
со настанот пренесоа дел
од медиумите, а објава за
тоа има и на веб-страницата на Општина Карпош.
„Вистиномер“ минатата
година го проверуваше
ова изборно ветување
на Богоев и тогаш оценката беше „неисполнето“, со оглед на тоа што
Општината немаше започнато активности за
реализација на овој проект.
Оливера Војновска
Фото: karpos.gov.mk

креатива

@antic_ivona

златановиќ

#ДоручекВоКарпош

мики

@dejan_m
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КАРПОШОВИОТ „WOODSTOCK“
- СИНОНИМ ЗА ДОБАР ПИВО БАР
Автор: Благојче Атанасоски

Саемот на музиката и уметноста (неформално „Woodstock“ или Фестивалот „Woodstock“), кој се смета
за еден од најголемите и најзначајните моменти во историјата на поп - музиката, кој, патем, е
класифициран меѓу „50 мигови што ја изменија историјата на Рокенролот“, е инспирацијата за името
на новоотворениот бар „Woodstock“,кој се наоѓа на самиот агол помеѓу бул. Теодосиј Гологанов и ул.
Рузвелтова, односно на „границата“ помеѓу Општина Карпош и Општина Центар.
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Всушност, она што не е помалку важно, е што во
ноември годинава, овој бар ќе слави една година
од своето постоење. Првиот тест на проверка –
пројде. Ентериерно урбано уреден, на два ката, и
летна тераса, овој локал има капацитет да прими
и повеќе од петстотини гости. Всушност, би рекле,
оваа е една нова и оригинална „пиво база“ за сите
добри познавачи на светските пивски брендови,
посебно на чешкото, односно замјата која важи за
една од „прататковините“ на овој „прехранбен
пијалок“ која може малку да удри во глава. Но, за
добрите пивопии, порво удира – во срце!
Концептот кој го промовира менаџментот на барот
е урбана и опуштена рокенрол атмосфера, за сите
љубители на рокенролот и пивото. И тука се „навлекуваат“ разни генерации. Најчесто младите, па
љубопитните, па средна генерација, а знае да загази
и понекој повозрасен. Заедничко за нив е – сите
знаат што е добро пиво.

Секој петок и сабота (за време на викендите), има
рок свирки во живо, така што „Woodstock“, нуди посебна забава во вечерните часови. Во овој бар, можете да пробате најразлични пива, кои се специфични единствено за ова место во цело Скопје.
Па така, овој локал нуди „ipa pale“ видови на пива
како: „American Beauty“, „Bipolar Bear“, „Flying Rabbit“,
„Dead Rabbit“, или пак пченични (матни) пива како:
„Cerna Hora Sklepni“, „Cerna Hora Velen“, „Schatzi“ или
пак темните пива како „Cerna Hora Granat“, „Baron“
и „Lobkowicz Dark“, и нормално многу, многу светли
пива како „Cerna Hora Rater“, „Rychtar Grunt“, и
„Lobkowich Premium“.
За „Woodstock“ да допре до што поголем број карпошани, но и скопјани и сите други познавачи и
препознавачи на култни пиво-барови, целокупниот
и богат асортиман на разноврсни пива, наскоро,
ќе биде дополнет со вкусна и специфична храна.
Специјалитети од пилешко, разни специјалитети од
компири, и секаков друг вид на мезе-храна, ќе ја
заокружат богатата понуда на овој бар, за да биде
комплетирано уживањето на сите гости и посетители.
За период од една година, колку што постои
„Woodstock“, овој бар веќе стана препознатливо
место не само за карпошани, туку за сите жители
на Скопје, кои сакаат нешто поинакво и досега непостоечко во градот.
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„ФОРМУЛАТА”
НА ЗДРАВИОТ ЖИВОТ
Автор: Мила Гавриловска

На дофат до граѓаните, сместена во Т.Ц. Антико-Карпош 4, пред извесно време се отвори новата билна аптека
и продавница за здрава исхрана „Биохерб“-Матија. Карпошани, кои умеат да препознаат што е здраво за
нивниот животен стил, уште вториот ден го забележаа овој, „здрав “бренд кој успешно, веќе 30 години, руши
рекорди на македонскиот пазар. Неколкуте продавници кои се лоцирани на повеќе места во главниот град,
функционираат со „полна пареа”, но, овој во Карпош, како што напомена сопственичката Марија Тодоровска,
ќе биде ткивото коешто ќе биде поврзано со потрошувачите од сите страни.
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До сега најмногу сме
се фокусирале во Центар, Кисела Вода, но
долго време посакував
да се отвори овој дуќан, затоа што сум убедена дека долгогодишното искуство и поврзаност кое го стекнав со
купувачите, ќе се одрази
позитивно. По посетата
на потрошувачите во
останатите продавници,
забележав дека огромен
број од нив се карпошани. Затоа решив новата
приказна да биде токму
тука, во Карпош – одговори Марија.
Марија, која е професор
- биолог, безрезервно и
со задоволство им пренесува совети и знаења
на нејзините конзументи,
но и оние кои сакаат само кратко да се информираат за здравиот начин
на исхрана. Огромната
палета на здрави и билни производи, ја прави
сигурна и убедлива оваа
соптвеничка која неуморно работи и е достапна за
секого.
- Јас сум отворена за соработка и совети, не само
за купувачите туку и за
конзументите на здрава
храна, било каде и да ја
препознаат по светот, па
макар и на пазарите, затоа што се уште можеме
да кажеме дека може да
најдеме нешто здраво
кај нас. Здравите навики
и здравата храна, билните препарати коишто
ние ги нудиме и комплетно здравата храна
која е безглутенска, без
казеин, и е навистина
потребна во дневното
мени на една индивидуа.

Се е сертифицирано и
органско, а ние долги
години истражуваме и
се посветуваме на здравата исхрана и билните
препарати.
Во единствената билна
аптека, која нуди широк
спектар од 100% природни и билни производи,
може да се најдат функционални чаеви, додатоци во исхраната, како
екстракти од чисто семе,
хербални производи,
етерични масла, витамини и минерали, хомеопатски производи, здрава, био и органска храна,
јатки, суво овошје и зачини, чаеви, безкофеински кафиња и билки, диви плодови, маски против аерозагадувањето,
перници за спиење од
природна билка, органски сапуни за раце и
тело и што уште не. Наведеното е само дел од
многубројните производи, кои дефинитино вреди да се посети и да се
увери секој засегнат за
водење на здрав и квалитетен живот.
- Ги издвоивме оние
производи кои ќе бидат
во функција на здравјето, здравите навики и
потреби на луѓето. Досегашните искуства покажуваат дека најчестите прозиводи кои се трошат се сите теста, тестенини кои се безглутенски. Се што е без казеин, нерафинираните масла, кои се чисти и природни, маслата за јадење од лен, тикви, сончоглед, сусам. Потоа тука
се и производите кои се
за задоволство и ужива-

ње, различни слатки кои
што се базираат на невистински шеќер туку на
нешто што би можело да
ги задоволи потребите
на потрошувачите. Екстрактите, билните масла кои ги има од сé,
најчесто од семиња...
Препорачувам, превентивно да ги земаат луѓето и да бидат пред се
за нивно уживање и задоволство. Има и такви
производи кадешто може да помогнат во
случај на присуство на
одредени аномналии, а
се почесто се присутни
заради неправилен начин на исхрана, недоволно конзумирање на
храна која е сиромашна
со минерали.
Продавницата за здрава
храна и билна аптека,
која успешно функционира 30 години, нуди
производи само од природно потекло, а некои
од производите се и
прво наградени на саемите за алтернативна
медицина и здрава храна. Успешната приказна
продолжува понатаму.
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ЕСЕНСКО ЧИСТЕЊЕ
НА КАРПОШ ИНТЕНЗИВИРАНИ
КОНТРОЛИ И
ДЕЖУРСТВА ПРОТИВ
ЗАГАДУВАЊЕТО

Во Карпош се спроведе голема есенска акција за
чистење. Комуналните служби на локалната самоуправа и ЈП Комунална хигиена – Скопје чистеа
во повеќе населби, а особено беше ставен акцент
на миење на главните и сервисни улици со цистерни. На располагање беше механизацијата од ЈП
Комунална хигиена, со цел темелно да се исчистат
и измијат улиците.

Акцијата почна од платото во Карпош 3 (кај фонтана), каде што беа градоначалникот Стефан Богоев
и помошник директорот на ЈП КХС, Кемал Муслиу.
Богоев најави дека сме во процес на набавка на
две цистерни за миење на улици, еден кипер (со
плуг за чистење на снег и распрскувач на сол) и еден
рачен вшмукувач за лисја и поситен комунален отпад. Исто така, околу 10 наши вработени по урбаните заедници, се во процес на добивање на овластување за да бидат редари. Тоа значи да вршат редовни контроли на терен, да казнуваат за неправилно фрлање на отпад, како на физички лица,
така и на правни субјекти, при што апелираше на
зголемена свест и грижа за околината, затоа што
инспекциските контроли се интензивираат!
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Од 03.09.2019 година, од 15:30 до 23:30 часот, ќе
патролираат редовни инспекциски контроли од
Општина Карпош, и доколку има проблем со чад
од палење и миризба предизвикана од истото,
граѓаните можат да пријават на официјалниот
телефон на општинските инспекциски служби
078-257-640 до 23:30 часот. Доколку сакаат да пријават
после 23:30 часот, тоа може да го сторат на 193 во
против Пожарна на Град Скопје.
Инаку веќе има засилени инспекциските контроли
од Општина Карпош, и во соработка со ПС Карпош,
се интензивирани полициските патроли, долж кејот
на реката Вардар (во близина на мостот „Газела“) и
во населбата Злокуќани, односно, на тие локациски
точки кои и во минатото беа „извор“ на загадување,
т.е каде што имаше палење на отпад, шут и гуми.
Градоначалникот Богоев, потенцираше дека заштитата на животната средина и околина и во иднина
ќе биде еден од главните приоритети на локалната
самоуправа, во текот на целата година, а не само
во критичните зимски месеци, кога загадувањето е
најголемо на територијата на Градот Скопје, и низ
целата земја.

карпош.нет

twitter
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Клиничка Болница Аџибадем Систина

РАДИОТЕРАПИЈАТА

ВО ТРЕТМАНОТ НА
МАЛИГНИТЕ ЗАБОЛУВАЊА
д-р Славица Кралева,
Онколог
Во Клиничката болница „Аџибадем Систина“ во третманот на пациентите со малигни заболувања е вклучен мултидисциплинарен тим на лекари со цел
обезбедување индивидуален третман за секој пациент.
Карцином на дојка е
најчест вид на малигно
заболување кај женската популација, а со тоа
и најчеста причина за
смртен исход од малигни болести кај истата популација. Овој вид на малигно заболување може
да се лекува со системска терапија (хемотерапија, хормонска и биолошка терапија) и радиотерапија како локален
третман, појаснува д-р
Славица Кралева, онколог во Клиничката болница „Аџибадем Систина“.
Во Клиничка болница
„Аџибадем Систина“ радиотерапија се изведува со современ линеарен акцелератор Trilоgy,
кој обезбедува прецизно
и точно озрачување на
туморското ткиво. Истовремено при радиотерапевтскиот третман е запазен комодитетот на пациентот што е клучно за
изведување на адекватно потребна радиотерапија. Дополнително, има
можност да се земе во
предвид:
придвижувањето на органите во пациентот заради дишење во текот
на секое поединечно
зрачење како и
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менување на обликот
на контурата на телото на пациентот (заради
намалување на туморот ако се наоѓа во близина на кожата, односно под или на кожа) или
заради менување на
телесна тежина во текот
на повеќенеделниот радиотерапевтски третман.
Др. Кралева посочува дека
радиотерапијатa се користи за лекување на
скоро сите малигни заболувања и кај одредени бенигни заболувања.
Со овој вид на третман
се постигнува контрола
на растот на малигните
клетки или нивно комплетно уништување. Според неа, радиотерапија
е вид на третман кој се
користи при лекување
на карцином и има за
цел да го спречи неговото повторување. Применлива е во следните
случаи:
пред да се започне со
оперативен третман со
цел намалување на туморот;
по изведен хируршки
третман со цел уништување на останатите малигни клетки по операцијата;

со плијативна цел кога
излекувањето не може
да се постигне и целта на овој третман е намалување на симптомите предвизвикани од
самиот тумор.
Радиотерапијата како локален третман може да
се комбинра со некоја
системска терапија (хемотерапија, хормонска
и биолошка терапија).
Д-р Кралева појаснува
дека високоенергетските зраци користени при
радиотерапија предизвикуваат оштетување на
ДНК на малигните клетки, со што се оневозможува нивната способност
за ширење, а уништувајќи ги клетките се намалува туморот. Здравите
клети за разлика од туморските имаат способност да се обноват од
оштетувањето предизвикано од радиотерапијата.
Таа предупредува и дека
во тек на радиотерапијата може да се јават и
некои несакни реакции,
кои се резултат на оштетување на здравите
клетки во тек на третманот. Несакните реакции
се кумулативни и обично
се јавуваат во касните
фази од третманот. Може
да се во блага форма или
појаки и зависат од големината на туморот, не-

говата локализација, општата состојба на пациентот, стадиумот на болеста и од тоа кој третман се применува (комбиниран третман со хемотерапија). Најчести несакани реакции во тек
на радиотерапијата се
иритација на кожата во
регијата која се зрачи и
замор. Другите несакни
реакции зависат од регијата која е подложена
на зрачен третман, привремено опаѓање на косата (при зрачење на глава), уринарни проблеми
(доколку е опфатена малата карлица), сувост и
болка во грлото (доколку се зрачи вратот).
Радиохирургија е современа техника на зрачење која со своите резултати допринесува да
биде изедначена со хирургијата и представува замена за операција
за одредени тумори. Како посебна техника во
радиотерапијата таа е
ефикасна субмилиметарски прецизна и се изведува во краток временски период со мал број
на зрачења (фракции) и
многу високи дози. Со
тоа се постигнува максимална доза во туморот
со истовремена максимална заштита на здравото ткиво.

контакт

Урбани заедници
Карпош 1

Самостоен референт во областа
на месната самоуправа
Одговорно лице:
Мирче Блажевски
02 | 30.68.754 и 078 | 48.69.29
m: karpos1@karpos.gov.mk
A: ул. Иван Аговски бр.2

Карпош 2

Самостоен референт во областа
на месната самоуправа
Одговорно лице:
Лидија Цацановска
02 | 30.71.246 и 078 | 48.69.55
m: karpos2@karpos.gov.mk
m: lidija.cacanovsa@karpos.gov.mk
A: ул. Бранислав Нишиќ бр.4

Карпош 3

Самостоен референт во областа
на месната самоуправа
Одговорно лице:
Весна Мирковска
078 | 48.60.59
m: karpos3@karpos.gov.mk
m: vesna.mirkovska@karpos.gov.mk
А: ул. Радика бр.9

Карпош 4

Самостоен референт во областа
на месната самоуправа
Одговорно лице:
Виолета Божиновска
072 | 26.80.52
m: karpos4@karpos.gov.mk
A: ул.Љубљанска бр.6

Тафталиџе 1

Самостоен референт во областа
на месната самоуправа
Одговорно лице:
Вера Пенова
072 | 20.96.85
m: taftalidze1@karpos.gov.mk
A: ул.Букурешка бр. 2

Тафталиџе 2

Самостоен референт во областа
на месната самоуправа
Одговорно лице:
Маја Петковска
078 | 48.69.19
m: taftalidze2@karpos.gov.mk
Одговорно лице:
Горан Велковски
078 | 48.69.28
А: ул.Копенхагенска бр.5
(простории на ЗЕЛС – сутерен)

Влае 1

Самостоен референт во областа
на месната самоуправа
Одговорно лице:
Ненад Зафировски
072 | 26.80.53 и 02 | 30.93.174
m: vlae1@karpos.gov.mk
m: nenad.zaﬁrovski@karpos.gov.mk
A: ул. Фјодор Достоевски бр.2

Влае 2

Самостоен референт во областа
на месната самоуправа
Одговорно лице:
Витка Ацевска
070 | 72.50.82
Одговорно лице:
Жарко Јосифовски
072 | 26.80.56
m: vlae2@karpos.gov.mk
A: ул. Сливовска бр. 1

Нерези

Самостоен референт во областа
на месната самоуправа
Одговорно лице:
Сеад Мехмети
078 | 48.76.23
Одговорно лице:
Весна Антеска
078 | 48.69.22
m: nerezi@karpos.gov.mk
A: ул.Ванчо Мицков бр. 19

Владо Тасевски

Самостоен референт во областа
на месната самоуправа
Одговорно лице:
Елена Ѓурчилова
078 | 48.69.27
m: vladotasevski@karpos.gov.mk
A: ул. Алжирска б.б.

Кузман Јосифовски Питу
Самостоен референт во областа
на месната самоуправа
Одговорно лице:
Велика Стојановска
078 | 48.69.53
Одговорно лице:
Наташа Геровска
077 | 57.06.87
m: kjpitu@karpos.gov.mk
A: ул. Стрезово бр. 7

Пецо Божиновски Кочо

Самостоен референт во областа
на месната самоуправа
Одговорно лице:
Мирјана Милошевска
070 | 33.82.74
Одговорно лице:
Данче Стевиќ
078 | 22.62.96
m: pecobozinovski@karpos.gov.mk
A: ул. Стрезово бр. 7

Злокуќани

Самостоен референт во областа
на месната самоуправа
Одговорно лице:
Гаши Садри
078 | 48.69.23
Одговорно лице:
Васко Крстевски
077 | 80.76.16
m: zlokukjani@karpos.gov.mk
A: ул. Скупи бб.

Бардовци

Самостоен референт во областа
на месната самоуправа
Одговорно лице:
Маја Петковска
078 | 48.69.19
m: bardovci@karpos.gov.mk
A: с.Бардовци

Одделение за месна
самоуправа

Раководител:
Миле Стевков
070 | 23.57.90 и 02 | 30.79.559
m: mile.stevkov@karpos.gov.mk

Кабинет:
Претседател
на Советот на
Општина
Карпош:
Секретар
на Општина
Карпош:

02 | 30.55.901
02 | 30.55.902
02 | 30.55.913

02 | 30.55.918

Сектор за
правниработи:

02 | 30.55.900

Сектор за
дејности од
јавен интерес:

02 | 30.55.939

Сектор за
односи со
јавност:

02 | 30.55.920

Сектор за
развој на
општината:

02 | 30.68.151

Сектор
инспекторат:

02 | 30.55.931

Сектор за
финансиски
прашања:

02 | 30.55.923

Архива:

02 | 30.55.954

Сектор за
урбанизам:

02 | 30.55.900

Сектор за
уредување
на градежно
земјиште и
комунални
работи:

072 | 21.43.54

Сектор за
екологија и
енергетска
ефикасност:

02 | 3076 035

Одделение за
утврдување и
наплата на
даноци, такси
и други
надоместоци:

02 | 3055 942

Одделение за
заштита и
спасување на
граѓаните и
материјалните
добра:

02 | 3067 055

gradonacalnik@karpos.gov.mk
sekretar@karpos.gov.mk
kontakt@karpos.gov.mk

www.karpos.gov.mk
Поважни телефони

Дежурни аптеки

Полиција
192
Противпожарна
193
бригада
Брза помош
194
Управување со
195
кризи
АМСМ - помош
196
на патишта
АМСМ - информативен
155 55
центар
Авто помош
9159
на пат (24 ч.)
Царина
197
Матична служба
3117
037
- ГУВР
Сала за венчање
3118 250

Зегин
(МНТ-подрум)
Реплек
- аптека бр.4

ПТТ услуги
Будење
180
Точно време
185
Информации
988
Воена полиција
3227 700
Пазарен
975
инспекторат
Водовод и
канализација
3073 010
- дежурна служба
Комунална
хигиена
3224 961
- дежурен
диспечер
Оџаци
- оџачарски
2440 293
услуги
Сообраќај
Меѓуградска
автобуска
станица
Македонија
сообраќај
Железничка
станица
Аеродром
Скопје

2466 313
2402 388
3234 255
3148 333

3117 614
3130 170

Здравствени објекти
Клиничка болница
Градска општа
болница
Болница
8 Септември
Детска болница
- Козле
Неуромедика
Клиника
“Мајчин дом”
Стоматолошки
клинички центар
Гинеколошко
- акушерска
клиника
Гинекологија
и акушерство
- Чаир
Аџибадем
Систина

3147 147
3235 000
3087 400
3085 761
3130 000
3147 004
3299 000
3147 147
2611 033
3099 500

Дежурни поликлиники
Букурешт
Идадија
Ѓорче Петров
Јане Сандански
Чаир
Драчево
Шуто Оризари
Ченто
Бит-Пазар
Неуромедика

3064 088
3113 033
2031 022
2463 277
2795 112
2611 506
2651 696
2522 351
3134 534
3133 313

Фото: Кире Гелевски

e-mail
kontakt@karpos.gov.mk

Facebook
Општина Карпош

Twitter
@OpstinaKarpos

Instagram
@opstinakarpos

