ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
8 април 2013

Доделено уверението на градоначалникот Алексовски
Среда, 03 aприл 2013
Претседателот на Општинската изборна комисија на Крива Паланка, г.Георги
Ристовски денеска му го врачи Уверението за избран градоначалник на
Општина Крива Паланка на г.Арсенчо Алексовски. Ова е втор мандат на
градоначалникот Алексовски, кој беше реизбран на локалните избори одржани на
24.03.2013 година.

На свеченоста покрај претседателот и членовите на ОИК на Крива Паланка
присуствуваше и општинската администрација, која со симболичен поклон, му
посака среќа и успех на градоначалникот во вториот мандат.
За прв пат на градоначалнкот Алексовски му беше врачен и клучот од градот, кој
како традиција ќе се пренесува на секој нареден градоначалник.
Свеченоста беше одбележана со коктел на кој се наздравуваше за успех во
работата на градоначалникот Алексовски.
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Отворена изложбата на карикатура Ха,ха,ха
Среда, 03 Април 2013
Вчера во просториите на Центарот за
култура во Крива Паланка беше отворена
изложбата на карикатура од бугарски
автори Ха,ха,ха. Изложбата е во рамки на
манифестацијата Крива Паланка - Град на
културата 2013, а е во организација на
Општина Крива Паланка, НУ Центар за
култура
и
Културно
информативниот
центар на Р.Бугарија во Р.Македонија.

Продолжуваат градежните активности за санирање на
оштетените асфалтни површини
Среда, 03 Април 2013
Општина Крива Паланка заедно со изведувачот на градежните работи ГП „Гранит“
продолжија со санација на ударните дупки во општината. Беа санирани и
асфалтирани оштетените асфалтни површини на улица „Херој Карпош“ каде беа
вградени 440 м2 асфалт. Исто така е санирана и улицата „Лозановска“ во населба
Лозаново каде беа вградени 338 м2 асфалт. Градежните активности продолжуваат и
во наредните денови.
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Одбележан 1-ви април, Денот на шегата
Понеделник, 01 Април 2013
Највеселиот
ден
во
годината
за
најмалите, 1 АПРИЛ, Денот на шегата
и оваа година беше одбележан од
најмалите, најслатките, најсмешните и
највеселите
дечиња
од
ОЈУДГ
Детелинка, ООУ Илинден и ООУ Јоаким
Крчовски.
Шаренило од костими на принцези и
принцови, арапи, бетмени и спајдери,
кловнови,
магионичари,
пирати,
доктори,
полицајци,
госпоѓици
...
продефилираа
низ
училишните холови. Се беше во знакот
на шегата, се кажуваа досетки и шеги, се слушаше музика, се играше и пееше, а на
крајот бea избрани и најинтересната шега и маски.
Благодарност до сите ученици за учеството на овогодишната АПРИЛИЈАДА 2013 и
се надеваме дека догодина ќе се сретнеме повторно со нови маски, нови шеги,
повесели, порадосни и понасмеани.
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Општина Крива Паланка
Ул.„Св.Јоаким Осоговски“ 175
opkp@krivapalanka.gov.mk
www.krivapalanka.gov.mk

