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Отворена изложбата „Долгиот пат на една идеја“
Вторник, 10 декември
Во Градскиот музеј во Крива Паланка, отворена е
изложбата „Долгиот пат на една идеја - Железничка
линија Софија - Ќустендил - Скопје". Изложбата
преставува една ретроспектива на премрежјата при
изградбата на железничката пруга - Софија - Ќустендил Скопје и низ документи и фотографии ни го преставува
нејзиниот историски пат, развој и прекин низ целиот 20
век.

Автор на изложбата е главен асистен Ангел Џонев, историчар, во Регионалниот историски
музеј во Ќустендил. Настанот е дел од манифестацијата Крива Паланка - град на културата
2013 година.
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Се санира улицата „Наско Тамбурков“
Вторник, 10 декември 2013
На ден 06.12.2013 година Општина Крива Паланка започна со асфалтирање на претходно
припремените коловозни површини на улицата „Наско Тамбурков“. Се очекува со
завршувањето на градежните активности на оваа улица да бидат вградени преку 300 м2 нов
асфалт. Градежните активности ќе продолжат согласно временските услови во наредните
денови.

Изведувач на градежните работи е фирмата „Лабино-Трејд“ од Гостивар.

Успешен настап на Марија Спасовска на Државно
првенство за кадети, јуниори и јуниори до 21 година
Вторник, 10 декември 2013
На Државното првенство за кадети, јуниори и јуниори до 21 година,
нашата натпреварувачка Марија Спасовска се пласираше во
финалето во категоријата кадетски борби, категорија +54 кг. со што
избори пласман за настап на Плеј-оф натпреварот (Бергер систем)
што треба да се одржи на 22.12.2013 год. во спортската сала „Петар
Поп Арсов“ во Крива Паланка. Натпреварот ќе биде и последен од
оваа натпреварувачка година, а потоа ќе биде објавен списокот за
состав на државната репрезентација која ќе настапи на Европското
првенство наредната година.
Да и посакаме успех и добар резултат.
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Продолжува изградбата на мостот на Куков Дол
Петок, 13 декември 2013
Продолжува изградбата на армирано –бетонски мост на Куков Дол со димензии на бетонската
плоча 8 Х 8,5 м и дебелина од 50 см. Изградбата на мостот, кој ја поврзува населбата
Лозаново со централното градско подрачје, е дел од проектот за подобрување на
општинските услуги финансиран со кредит од Светска банка, а преку министерство за
финансии на Република Македонија.

Со проектот „Подобрување на општинските услуги“ покрај мостот на Куков Дол се опфатени
уште девет улици меѓу кои и улицата Биљинска во населбата Лозаново, која ќе биде
асфалтирана по завршувањето на изградбата на мостот.
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