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Се одржа манифестацијата „Паланечка компиријада
2013“
Понеделник, 11 ноември 2013
Во недела на градскиот плоштад во Крива Паланка се одржа манифестацијата „Паланечка
компиријада 2013“ како дел од програмата „Крива Паланка град на културата за
2013“. Манифестацијата ја отвори градоначалникот г.Арсенчо Алексовски, по што следуваше
осветување со желба за поубав род од страна на свештени лица при МПЦ-Крива Паланка.
На градскиот плоштад беа поставени штандови со црвен и бел компир произведен во
Осоговието, беа изложени специјалитети од компир, се читаа текстови за компирот како
амбасадор на Крива Паланка и се одржаа натпревари во брзо лупење компир и лупење
најдолга лушпа од компир. Посетителите имаа можност да слушнат и за благотворните
дејства на компирот, неговото користење како лек и кулинарски трикови за приготвување
јадења од компир. Посебно внимание привлече штандот со креации од компир изработени од
дечињата од детската градинка „Детелинка“.
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Иницијатор за востановување на „Паланечка компиријада“ е паланчанката Весна ЧурчиќВеличковска која се погрижи за интегрирање на што поинтересни содржини, а ја изработи и
маскотата „Паланечко компирче“.
„Паланечка компиријада 2013“ беше збогатена со настапот на фолк-пејачот Круме Спасовски,
а настапија и вокално-инструменталниот состав „Распеани паланчани“, КУД „Фолклористи“ и
хорот при Црвен Крст од Крива Паланка.
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Нови спортски трибини за основното училиште
„Јоаким Крчовски“
Вторник, 12 ноември 2013
ООУ „Јоаким Крчовски“ од Крива Паланка доби нови
алуминиумски спортски трибини кои се донација од
Голден
Алуминиум
Продуктс
Инкорпорејтед застапувани од Максалус ДОО од
Крива Паланка. Трибините се поставени во
кошаркарското игралиште и повеќенаменското
игралиште во дворот на училиштето, а седум
подвижни трибини се наменети за пинг-понг салата
на училиштето.
Вредноста на донацијата е 24.457 долари.
Трибините се наменети за потребите на образовниот
процес, за поттикнување на спортот и останатите
културни и забавни активности на учениците.

Самостојна изложба на Марија Андричук
Вторник, 12 ноември 2013
Вчера во Градската уметничка галерија во Крива
Паланка беше отворена самостојна изложба на
уметничка фотографија на Марија Андричук.
Марија Андричук е родена во 1983 година во
Камијанетц-Подилски, Украина. Денес таа работи и
живее во Киев.
Нејзиниот интерес за фотографијата се појавил
како
неугаслива
и
страсна
желба
на
самоизразување. Нејзиниот омилен жанр е акт. Во
нејзините дела ја пронаоѓаме вистината и
убавината на човечките души и тела и секогаш
постои пунткум, некоја енергија од делата, иако од прв поглед изгледа како целосен статиум
тоа всушност е нејзиниот главен пристап со духовна приказна зад себе. Таа верува дека
најдобар начин да се приближи до душата на една личност е да се одземаат сите маски.
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Марија е активна како професионален фотограф од 2007 година. Нејзината прва самостојна
изложба е „Летечката душа” во 2009 година, каде што таа се претстави со 27 дела, кои сите
беа продадени и сега се во приватни уметнички колекции низ цела Европа. Истата година таа
ја доби својата прва меѓународна награда, сребрениот медал на престижната иаложба на
фотографија “Trierenberg Super Circuit 2009″ и доби признание од PSA (Фотографско друштво
на Америка). Во 2010 таа зема учество на изложбата во Вандергалерија во Салцбург, Австрија
и во Галеријата на уметностите во Киев. Во 2011 година таа го доби златен медал и Првата
награда за „Акт” дел на “Trierenberg Super Circuit 2011″, 3 Фото-URL дела беа објавени во
ограничен “Trierenberg Super Circuit (Луксузно издание) 2011″ и книгата “Post Perestroika”.

Во моментов таа работи како комерцијален фотограф, но продолжува на нејзиниот личен
уметнички проект, односно развој на нејзината лична визија, синтеза на духовноста и
сексуалноста како визуелна поезија.

Нов асфалт во с.Градец
Вторник, 12 ноември 2013
Нов асфалт во должина од 350 метри е поставен
во с.Градец. Новиот асфалт е во продолжение на
постоечкиот асфалтен пат, а врз претходно
поставен тампон, кон испосницата на Свети
Јоаким Осоговски. Изведувач на работите е
фирмата „Лабина -Трејд“.
Финансиските
средства
за
проектот
се
обезбедени од буџетот на Општината и од
Бирото за регионален развој.
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Заврши асфалтирањето на дел од патниот правец
Крива Паланка -с.Мартиница
Четврток, 14 ноември 2013
Заврши асфалтирањето на дел од патниот паравец Крива Паланка - с. Мартиница, преку
населба Скрљава, кој се асфалтира во рамките на програмата на Владата за реконструкција и
рехабилитација на локалната патна инфраструктура со средства обезбедени од Европската
банка за обнова и развој (ЕБОР). Жителите на населбата Скрљава по долги децении
исчекување, конечно деновиве добија нов асфалтен пат.

Асфалтирани се делница 1 – улица „Вера Јоциќ“ и делница 2- улица „Климен Охридски“, во
должина од 1130 м. Ширината на асфалтираниот коловоз е од 3-4 м, зависно од
конфигурацијата на теренот и дебелина на асфалт од 7 см, со поставена атмосферска
канализација.Овој патен правец го поврзува селото Мартиница со централното градско
подрачје.
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Општина Крива Паланка
Ул.„Св.Јоаким Осоговски“ 175
opkp@krivapalanka.gov.mk
www.krivapalanka.gov.mk

