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Градоначалникот Алексовски во посета дежурните
служби
Среда, 02 јануари 2013
Во пресрет на новогодишната ноќ на
31.12.2012г. (понеделник), градоначалникот
на Општина Крива Паланка г.Арсенчо
Алексовски и претставници од општинската
администрација, традиционално по четврти
пат ги посетија дежурните одделенија на
институциите кои се грижат за безбедноста и
здравјето
на
граѓаните,
Полициската
станица, Територијалната противпожарна
единица и Итната медицинска служба.

Градоначалникот се информираше за подготовките кои овие служби ги имаат
направено за да помине се во најдобар ред на дочекот на Новата година и во текот
на празничните денови. Воедно, градоначалникот Алексовски им ги честиташе
празниците на вработените во дежурните служби и им подари телевизор во знак на
внимание, кој ќе им биде добредојден на дежурните во ноќните смени.
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Здружението на бранители му врачи Благодарница на
градоначалникот Алексовски
Среда, 02 јануари 2013
По повод новогодишните празници,
неодмана формираното ново здружение
на бранители на чело со претседателот
г.Роберт Јанковски организираше коктел
на кој му беше врачена Благодарница на
градоначалникот г.Арсенчо Алексовски
за досегашната успешна соработка.
Покрај членовите на здружението и
останатите гости како од Крива Паланка
така
и
од
целата
држава
на
коктелот
присуствуваа и
Генералот
Зоран
Јовановски
учесник
во
конфликтот во 2001 година, г. Предраг
Петрушевски
-Бинго
еден
од
бранителите, г.Вачо Тарабунов, познат
музичар, како и поранешниот пратеник во Собранието на РМ г.Оливер Алексовски.
Градоначалникот Алексовски им се обрати на присутните и им посака се најдобро во
новата година.

Асфалтиранa улицата „Кочо Рацин“ во н.Белево
Среда, 02 јануари 2013
Општина Крива Паланка после извршените припремни градежни работи заврши со
асфалтирање на дел од улицата „Кочо Рацин“ во должина од 290 метри и ширина од
3,5 метри. Изведувач на градежните работи е ГП „Гранит.
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Асфалтирани улиците „Ристена Гогова“ и
„Македонска“
Среда, 02 јануари 2013
Општина Крива Паланка заврши со асфалтирање на улицата Ристена Гогова во
должина од 240 метри и шириина 4 метри и улицата Македонска во должина од 180
метри и ширина 3,5 метри. Изведувач на градежните работи и асфалтирање е ГП
„Гранит“.

Подароци за децата на загинатите бранители
Среда, 26 декември 2012
Во пресрет на Новата 2013 година Градоначалникот на Општината Крива Паланка
Арсенчо
Алексовски
организираше
прием
за
децата
на
загинатите
бранители.Градоначлникот им посака здравје, многу среќа и успех во новата 2013
годината, а исто така им беа поделени и пригодни новогодишни подароци.

Неделен Билтен

4

Градоначалникот им подари новогодишни пакетчиња
на најмалите
Среда, 26 декември 2012
По повод претстојните новогодишни празници, градоначалникот на општина Крива
Паланка, г.Арсенчо Алексовски, заедно со претставници на општинската
администрацијата беше во посета на неколку установи. Градоначалникот им ги
честита претстојните празници на најмалите со пригодни новогодишни пакетчиња,
а присуството на Дедо Мраз ја надополни празничната атмосфера.

Најпрвин беше посетена детската градинка „Детелинка“ како и градинката ФрицАид каде престојуваат деца ромчиња, потоа беше посетен Дневниот Центар за деца
со посебни потреби, а на крајот во големата сала на општина Крива Паланка им беа
подарени новогодишни пакетчиња на децата од семејства кои се корисници на
постојана парична помош до 3 годишна возраст, деца сместени во згрижувачки
семејства и семејства кои имаат повеќе од три деца.

Министерот Кралев во посета на Домот за ученици
„Боро Менков“
Понеделник, 24 декември
Министерството за образование и наука во идната буџетска година ќе инвестира во
реконструкција и проширување на капацитетите на ученичките и студентските
домови, за да се подобрат условите за престој, но и да се излезе во пресрет на
барањата за сметување на учениците, најави министерот Панче Кралев,
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при посетата на Домот на ученици „Боро Менков“ во Крива Паланка, по повод завршената
реконструкција на оваа установа со средства од министерството.
- Проблемите со сместување на учениците во домовите е еден од аспектите за нивна
реконструкција и зголемување на капацитетите.Факт е дека во одредени градови, како на
пример Скопје, каде има голем избор на училишта, има и многу голем прилив на ученици од
останатите општини, заради што се бара место повеќе во домовите. Освен во Скопје, потреба
за зголемување на капацитетите има и во Штип и Битола. Заедно со локалните самоуправи
работиме на планови за реконструкција и проширување на овие установи - истакна Кралев.
Тој посочи дека Министерството за образование има посебна програма за инвестирање во
ученичките и студентските домови и дека во моментот се врши евалуација на барањата, по
што наскоро ќе се објави кои домови ќе бидат опфатени со програмата за новата буџетска
година.
- Веќе е извршена реконструкција на студентскиот дом „Стив Наумов“, најавена е
реконструкција на „Гоце Делчев“, а континурано ќе продолжиме и со вложувања за
осовременување на условите во останатите ученички домови во државата - рече Кралев.
Тој изрази задоволство од извршената реконструкција во Ученичкиот дом „Боро Менков“ од
Крива Паланка, за која министерството инвестираше околу 2,5 милиони денари. Нагласи дека
е создадена модерна установа со многу подобри услови за сместување, воспитување и
образование на учениците. Вложувањата во оваа област, пак, според него, се процес кој
континуирано ќе трае.
Извор: Дневник
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