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ООУ„Јоаким Крчовски“ од Крива Паланка на Еко
самитот во Охрид
Среда, 27 февруари 2013
ООУ„Јоаким Крчовски“ присуствуваше на ЕКО Самитот кој се одржа во Охрид на 21
и 22 февруари на кој училиштето се здоби со ЗЕЛЕНО ЗНАМЕ и официјално стана
Еко училиште. На овој начин, училиштето се вклучи во Интернационалната мрежа
на Еко училишта, која програма се работи во 55 држави во светот со вкупно 40.921
воспитно-образовни институции од кои наградени со Зелено знаме се 14.208, а во
програмата се вклучени 11 милиони ученици и деца.

Оваа интернационална мрежа нуди и поврзување со други еко- училишта на
светско ниво, размена на искуства, интернационални проекти, капмањи и
иницијативи, студиски посети, интернационални натпревари, препознатливост и
популарност на училиштето и други можности.

Новоформирано здружение Велосипедски клуб
“Имбуси“
Среда, 27 февруари 2013
Во кабинетот на Градоначалникот на општина Крива Паланка се одржа состанок со
новоформираното здружение Велосипедски клуб “ИМБУСИ“. На состанокот од
страна на претседателот на здружениот Љубомир Маџовски беше презентирана
Програмата за 2012/ 2013 година, а исто така беа презентирани и плановите и
активностите кои ќе бидат реализирани во наредниот период.
Градоначалникот Алексовски го изрази задоволство за формирањето на
здружението, како и подготвеноста на Општината во рамки на своите можности да
даде свој придонес кон унапредување и на овој спорт во општината. Конкретен
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пример за тоа е реализацијата на
проектот за изградба на велосипедска
патека кој е финансиран од Европски
унија.
На состанокот е договорено по целосната
изградба и при официјалното пуштање во
употреба на велосипедската патека да
присуствува и да даде свој придонес и
здружението “ИМБУСИ“ со единствена
цела за поттикнување и развивање на
велосипедизмот како во Крива Паланка
така и на државно ниво.

Редовна средба на
градоначалникот со
пензионерите
Вторник, 26 февруари 2013
Градоначалникот на општина Крива
Паланка, г.Арсенчо Алексовски оствари
редовна средба со претседателството од
Здружението на пензионери од Крива
Паланка. На состанокот се разговараше
за тековните активности и случувања, а
се дадоа и сугестии за понатамошното
работење
и
соработка
помеѓу
градоначалникот и пензионерите.

Меѓународна изложба на уметничка фотографија
Понеделник, 25 февруари 2013
Универзалноста на погледот на душата,
претставен низ уметничката фотографија,
успеа да обедини огромен број на
фотографи
од
целиот
свет,
кои
учествуваат на Меѓународната изложба
„Соул 2013 “, поставена во галерискиот
простор на Центарот за култура од Крива
Паланка. Изложбата е во организација на
Фото кино клубот „Види“ од Крива
Паланка, во соработка со Фото кино
клубот
„Козјак“
од
Куманово
и
кривопаланечкиот Центар за култура, а е
во рамките на манифестацијата Крива
Паланка - Град на културата 2013.
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Оваа фотогалерија на бројни дела, која, впрочем, е прва манифестација на
новоформираниот клуб „Види,“ уште на самиот старт од неговата работа оствари
своевиден рекорд со досега незапамтениот интерес на светските фотографи за овој
меѓународен конкурс, кој успеа да ги добие сите патронати од најпрестрижните
меѓународни асоцијации за фотографија.
- На конкурсот пристигнаа над 5000 фотографии од 520 автори од дури 64 земји,
што е вистинска реткост во светски рамки.Презадоволни сме и горди на овој
огромен успех , кој уште на стартот на самото основање не лансираше на светската
фотографска сцена. На изложбата се поставени околу 80 фотографии, а од
бројните дела наградени се 67, за кои признанијата ги обезбедија светските
фотографски организации, односно FIAP, IAAP, UPI, ISF и Фото сојузот на
Македонија. Селекцијата и изборот, пак, го направи меѓународно жири составено
од мајсторите на фотографија Драгослав Мирковиќ и Зоран Ѓорѓевиќ од Србија и
Бурак Сенбак од Турција, истакнува Горан Цветковски, претседател на „Види“.
На
фотографиите
се
обединети
културните специфики од земјите од
целиот
свет,
кои
го
долувуваат
уметничкиот израз низ фокусот на
душата и преку запрениот миг на
публиката
им
ги
презентираат
животните приказни на различните
животи.
-Без разлика од која земја пристигаат
фотографиите, секоја од нив има своја
светлина на духот, а секој од авторите
има дадено дел од својата душа во нив,
потенцира Ѓорги Костовски, фотограф и
еден
од
соновачите
на
кривопаланечкиот фото кино клуб.
Фотографиите се селектирани во три тематски категории- мажи,жени и деца, а за
наградените се обезбедени златни, сребрени и бронзени медалји и дипломи.
-Иако ова е прва изложба на клубот „Види“, таа е меѓу 10-те најдобри во светот и
по квалитет и по бројност. Ретко која изложба во светот успеала да предизвика
интерес кај авторите од толкав број држави, што е своевиден рекорд не само во
Македонија, туку и многу пошироко. Поточно, ниту една манифестација во нашата
земја од било каков вид не собрала претставници од толку многу земји, нагласува
Владимир Јовановски, претседател на ИААП од Швајцарија.
Јаневски, кој воедно е и претседател на најстариот Фото клуб во Македонија,
„Козјак“ од Куманово,кој досега реализирал бројни изложби и освоил вредни и
високи награди на меѓународната фотографска сцена, а само годинава планира 12
изложби, сепак признава дека кривопаланечката изложба го урнала и нивниот
рекорд. Во своето 65 годишно постоење, тие досега имале фотографски дела од
најмногу 62 земји.Сепак, како фото клуб со огромно искуство во светски рамки,
особено се горди на неодамнешниот успех на нивниот член Марјан Јаневски, кој ја
добил титулата Артист на ФИАП, која досега во Македонија единствено ја има
добиено само покојниот доајен на македонската фотографија Живко Јаневски.
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Општина Крива Паланка
Ул.„Св.Јоаким Осоговски“ 175
opkp@krivapalanka.gov.mk
www.krivapalanka.gov.mk

