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Градоначалникот Арсенчо Алексовски им ја
честиташе матурата на матурантите
Вторник, 20 мај 2014
Денеска, 20 мај 2014 (вторник), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, г. Арсенчо
Алексовски го посети Средното општинско училиште „Ѓорче Петров“. Тој им ја честита
матурата на 50-та генерација матуранти и им посака успех како при полагањето на државната
матура така и при уписите на факултетите.

Во свото обраќање градоначалникот им порача на матурантите да го продолжат своето
образование, истакнувајќи дека само со образование може да се постигне подобар
просперитет како личен така и на целокупното општество.
Градоначалникот Алексовски, традиционално и оваа година, ги почести матурантите со парче
торта и им посака пријатна матурска вечер.
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Одржан натпревар за спасување на жртви од
сообраќајни незгоди
Вторник, 20 мај 2014
На 19 мај за прв пат во Република Македонија и на Балканот се одржа натпревар за
спасување на жртви од сообраќајни несреќи. На натреварот учествуваа 8 екипи составени од
пожарникари - спасители од сите 8 плански региони во Република Македонија.

На натпреварот во екипата од Североисточниот регион учествуваа 6 пожарникари од кои
тројца од ТППЕ Крива Паланка и тоа Иле Коцевски, Сашо Јакимовски и Слаѓан Давитковски,
од ТППЕ Ранковце, Далибор Поповски и од ТППЕ Куманово, Видан Трајковски и Јонче
Илиевски. Први на натпреварот беа пожарникарите од Југоисточниот регион, второто место го
зазедоа пожарникарите од Североисточниот регион, а трети беа пожарникарите од
Пелагонискиот регион. За учеството на пожарникарите им беа доделени признанија, а за
најуспешните и медали за освоените места од страна на организаторот и спонзор на
манифестацијата Тојота Македонија.
Покровител на натпреварот беше Дирекцијата за заштита и спасување со сесрдна помош на
Тојота Македонија, Операција Флоријан од Англија како организатор на целиот настан како и
АМСМ, Републичкиот совет за безбедност на патиштата, Мрежата на пожарникари при ЗЕЛС и
Црвениот крст на Македонија. Спонзор на униформите за натпреварувањето беше ХОРВАТ
ДОО Скопје, а алатот за натпреварот го обезбеди ВИМПЕКС УК.
Волонтери кои помагаа во расчистување на сцената се ДПД Свети Николе од Свети Николе и
ДПД Бајрам Мифтари од општина Чаир, Скопје.
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Крива Паланка обезбеди 5 тони помош за Србија и
БиХ
Четврток, 22 мај 2014
Кривопаланечката Општинската организација на Црвениот крст и општина Крива Паланка во
заедничка собирна акција обезбедија околу 5 тони помош за загрозеното населението во
Србија и БиХ. Граѓаните и фирмите масовно се вклучија во акцијата и донираа конзервирана
храна, вода, средства за хигиена и парични средства. Лични донации обезбедија и
градоначалникот Арсенчо Алексовски, вработените од Здравствениот дом, фирмите „Дине
трејд“, слаткарница „Спорт“, фурна „Вардар“ и општинските ограноци на ВМРО-ДПМНЕ и
СДСМ. Помош е обезбедена и од населението и локалната самоуправа од Ранковце.
Со возила обезбедени од општина Крива Pаланка и бизнис секторот, денеска помошта беше
транспортирана во централниот магацин на ЦК на РМ во Момин поток во Скопје.
Општина Крива Паланка, Центарот за култура и СОУ „Ѓорче Петров“ вечерва организираат и
хуманитарна театарска претстава во изведба на драмската секција од средното училиште, а
собраните парични средства ќе бидат уплатени на сметката на Фондот за солидарност на ЦК
на РМ и ќе бидат наменети за настраданите од поплавите во Србија и БиХ.
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Асфалтиран мостот на Куков Дол
Четврток, 22 мај 2014
Општина Крива Паланка во рамки на своите активности во текот на вчерашниот ден изврши
асфалтирање на новоизградениот мост на Куков Дол со што е завршен проектот
„Подобрување на општинските услуги“. Проектот е финансиран од Светска банка и опфаќа
изградба и реконструкција на девет улици како и мостот на Куков Дол.

Со изградбата на овој мост е решен долгогодишниот проблем на жителите од околните
населби кои во изминатите години во периодот на врнежи имаа нерешлив проблем со
надојдените води од поројот „Куков Дол“ при што беше отежнато користењето на патот кој ги
поврзува околните населби со централното градско подрачје.
Изведувач на градежните работи е градежната фирма А.Д Карпош од Скопје
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