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Градоначалникот Арсенчо Алексовски подели
новогодишни пакетчиња
Среда, 25 декември 2013
По повод претстојните новогодишни празници, традиционално и оваа година 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 Фриц-Аид каде
престојуваат деца ромчиња, а потоа беше посетено и Одделението за дневен престој на лица
со ментална и физичка попреченост при ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа.
Предновогодишното дружење продолжи во Големата сала на општина Крива Паланка каде им
беа подарени новогодишни пакетчиња на децата до 3 годишна возраст од семејства кои се
корисници на постојана парична помош, деца сместени во згрижувачки семејства, на дечињата
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од семејства кои имаат повеќе од три деца и на децата до 10 годишна возраст на воените
инвалиди и бранители кои ги положија своите животи во воениот конфликтот во 2001 година.
Во знак на благодарност Здружението на воени инвалиди му подари слика на
градоначалникот Арсенчо Алексовски.
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Ученици од трето одделение го посетија
градоначалникот Арсенчо Алексовски
Среда, 25 декември 2013
Учениците од трето одделение со одделенската наставничка Јагода Ангелова, денеска го
посетија кабинетот на градоначалникот Арсенчо Алексовски, во рамки на предметот
„Запознавање на околината“, методска единица за општината, каде се изучуваат основните
функции на општината и задолженијата на вработените во локалната самоуправа.
Градоначалникот Арсенчо Алексовски ги запозна со својата работа, а учениците имаа многу
прашања на кои градоначалникот со задоволство им одговори.
По повод претстојните новогодишни празници, учениците му подарија на градоначалникот
новогодишни украси кои самите ги изработиле, а во иднина ќе ја красат општината.
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Претставници од клубот „Достоинствено живеење“
остварија средба со градоначалникот Алексовски
Среда, 25 декември 2013
Претставници од клубот „Достоинствено живеење“, по повод претстојните празници, денеска
остварија средба со градоначалникот Алексовски во знак на добрата соработка и поддршка
која ја добиваат од Општината. Клубот „Достоинствено живеење“ е формиран при
општинската организација на Црвениот Крст од Крива Паланка, а во рамки на проектот
„Активно стареење“.

На средбата беше поразговарано за тековните и идните активности околу заедничката
соработка, а претставниците од Клубот му подарија на градоначалникот скромни новогодишни
подароци.
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Новогодишно украсување во Крива Паланка
Петок, 27 декември 2013
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Општина Крива Паланка
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