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Инфо-точка на ЕУ во Kрива Паланка
Четврток, 09 мај 2013
Инфо-точка на ЕУ денеска свечено беше пуштена во употреба во Kрива
Паланка по повод Денот на Европа, 9 Мај. Иницијативата е на Општина Kрива
Паланка и Инфо-центарот на ЕУ, а официјално ја пуштија во употреба
градоначалникот Арсенчо Алексовски и амбасадорот на Бугарија во РМ, Иван
Петков.

Со ова Kрива Паланка станува 12-та Инфо-точка на ЕУ во државата, покрај
останатите 11 во други општини, а преку нив граѓаните ќе можат да се
информираат за историјата, функционирањето, структурата и другите вредности на
европската институција.
Истовремено, на градскиот плоштад се одржа голем европски хепенинг со
промотивни пултови на кои беа претставени Европската Унија и земјите-членки
Бугарија, Романија, Полска и Белгија.
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Еко акција „Садница +“
Петок, 10 мај 2013
На ден 13.05.2013 година (понеделник), по иницијатива на ЗГ ,,Ден на дрвото засади ја својата иднина“ и во партнерство со Oпштина Крива Паланка, учениците
од основните училишта и градинките, ќе бидат вклучени во акцијата „САДНИЦА+
ОД ЖЕЛАД ДО ГОООЛЕМ МАКЕДОНСКИ ДАБ“.
Акцијата ќе се реализира на класниот час во училиштата и секое дете ќе треба да
донесе пластичен сад во кој ќе го положи семето. Сите учесници ќе добијат
испечатено упатсво-флаер „Од семче до дрвце“ за својата садница како
своевиден дневник, во кој ќе можат да ги внесуваат податоците за своето ново
еко другарче.
Целта на оваа акција е секое дете да произведе сопствена садница. Да ја негува се
до есенската акција „Денот на дрвото“ кога самиот одгледувач ќе ја засади
садницата во учишниот двор или во непошумената околина. Најдобрите
производители ќе бидат наградени од страна на градоначалникот на општина Крива
Паланка и ЗГ,,Ден на дрвото -засади ја својата иднина“.

Семето за насадите од листопадното дрво даб е обезбедено од страна на ЗГ
„Ден на дрвото -засади ја својата иднина“ и во координација со ЈП за
стопанисување со шуми „Македонски шуми".
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Оваа акција станува традиционална и се одржува по втор пат. Минатата
година учесниците во акцијата го добија семето за садници од дрвото јавор.

Покана за учество на манифестацијата Рели „КАЛИН
КАМЕН 2013“
Вторник, 07 Мај 2013
Почитувани,
Општина Крива Паланка и Здружението на граѓани Авто мото клуб „Офф
Роад Осогово“ имаат чест да Ве поканат на петтата по ред спортска
манифестација Рели „КАЛИН КАМЕН“ 2013. Релито ќе се одржи на 24 мај во
чест на сесловенските просветители Св.Кирил и Методиј.
Манифестацијата има ревијален карактер и се одржува под мотот „Да ги
запознаеме убавините на Осоговските планини“. Должината на патеката е
64 километри, 80 отсто од патеката е неасфалтиран пат, висинската разлика е
1.500 метри со највисока точка Царев Врв (2.085 метри надморска височина).
Патеката започнува на плоштадот во Крива Паланка, поминува низ
прекрасните предели на Осоговските Планини, се до манастирот Св.Јоаким
Осоговски, каде се организира заеднички ручек на сите учесници. На Царев
Врв е договорена средба со рели учесниците од соседните општини.
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Kотизацијата за учество изнесува 600 денари по возило и треба да се уплати
на следнава жиро сметка (уплатата може да се изврши и на самиот старт):
ЗГ „АМК ОФФ РОУД ОСОГОВО“ Крива Паланка
жиро сметка: 240-3500020389-03
депонент на: Уни Банка АД Скопје
со назнака: котизација за Рели Калин Камен 2013 /име на екипа
Ве молиме да го пријавите Вашето учество најдоцна до 20.05.2013 г.

Лице за контакт: Душко Арсовски 031/372-130, 076 236 557 ,
dusko@krivapalanka.gov.mk

Со почит,
Општина Крива Паланка
Градоначалник
Арсенчо Алексовски

Меѓународна планинска трансверзала 4М
Петок, 10 мај 2013
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Општина Крива Паланка
Ул.„Св.Јоаким Осоговски“ 175
opkp@krivapalanka.gov.mk
www.krivapalanka.gov.mk

