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Поттик за уметничкото фотографирање
Вторник, 09 jули 2013
Фотоклубовите „Види“ од Kрива Паланка и „Kозјак“ од Kуманово организираат работилници за
изучување и изработка на уметничка фотографија на која се обучуваат околу 40 лица од
Kрива Паланка и од Kратово. Работилницата има цел да оформи нова екипа на фотографи за
да се врати уметничкиот дел во фотографското творештво.
- Македонија стои многу слабо на полето на уметничката фотографија. Мртвиот период од
аналогна до дигитална фотографија беше катастрофален и излагачкото тело во земјава дури
замре. За околу 6-7 години имаше само 30 излагачи, се развија некои други правци,

уметничката фотографија беше под стандардите, создавањето скапо и бавно. Со овие
работилници шти ги организираме во земјава и пошироко се трудиме да ја вратиме уметноста
во фотографијата и да се оформи нова група фотографи, кои ќе продолжат да творат и да
излагаат во земјава и во странство - вели Владимир Јовановски, претседател на најстариот
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Фотокино-клуб во земјава „Kозјак“ од Kуманово, фотограф со големо искуство и член на
повеќе меѓународни фотографски организации.
Учесниците ја изучуваат историјата, техниките, композицијата и ликовните елементи на
уметничката фотографија, а вклучен е и практичен дел и изработка на фотографиите во
дигитална лабораторија. Фото клубот „Види“ од Kрива Паланка ќе организира и изложба на
создадените дела од оваа фотографска работилница, која е дел од програмата „Kрива
Паланка - град на културата 2013“.
- Нe изненади големиот интерес за оваа
работилница. Иако ние сме млад клуб и
постоиме само две години, имаме голема
поддршка и одлична соработка со искусните и
докажани фотографи од „Kозјак“, со чија помош
успеавме да ја реализираме и Меѓународната
изложба на уметничка фотографија „Душа“ , со
која постигнавме рекорд на најголем број
учесници од разни земји од целиот свет. Во
меѓувреме,
организираме
и
сопствени
работилници, така што и нашиот фотоклуб
станува поброен, а ќе продолжиме со активна
работа и понатаму. Планираме секој поважен настан во Kрива Паланка да го овековечиме со
фотоапаратот и да оставиме трајна вредност во аналите на кривопаланечката историја - вели
Ѓорѓи
Kостовски
од
фотоклубот
„Види“.
Искусните фотографи се категорични дека од уметничката фотографија не може да се живее и
да
се
прави
бизнис,
туку
дека
тоа
се
прави
за
сопствена
душа.
- Често уметничката фотографија ја споредуваме со риболовот. Посветениот рибар не оди за
да заработи, туку си го прави ќефот на душата. Така и ние ја изразуваме својата креативност
со доловувањето на уметничкиот израз во нашите фотографии, што не исполнува како
личности посветени на фотографијата - објаснува Јовановски.

Извор: Дневник

За две години почеток на изградбата на пругата
Бељаковце - Крива Паланка
Четврток, 11 jули 2013
За две години треба да започне изградбата на железничката пруга од
Бељаковце до Крива Паланка долга 36 километри, која е дел од Коридорот
8. Министерството за транспорт и врски го потпиша вчера договорот за
изработка на главниот проект за оваа делница со германската консултантска
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компанија „Обермаер“ од Минхен. Со потпишувањето на договорот се
предвидува во рок од 18 месеци да се изготват сите потребни проекти, а потоа
во рок од 6 месеци да се избере и градежната компанија која ќе ја гради оваа
делница. За целокупната проектна документација е обезбеден грант од ЕБОР
во висина од 2,4 милиони евра.

Пожарникарски натпревар во Велика Британија
Петок, 12 jули 2013
Македонски тим, составен од пожарникари-инструктори од Kрива Паланка,
Тетово, Струмица и од Штип, покажа дека може да се мерат со најискусните и
високообучени противпожарни служби од Велика Британија на Националниот
натпревар за спасување, што се одржа од 4 до 6 јули во Мерсисајд, Ливерпул.
Македонските пожарникари, кои се натпреварувале во категоријата за
интервенции во сообраќајни незгоди, покажале високо ниво на
професионалност и успешно се справиле со дадената ситуација во
конкуренција на 54 екипи.
На овој натпревар, што го организира Организацијата за спасување на
Обединетото Kралство (UKRO), која е дел од Светската спасувачка
организација што ја промовира безбедноста на патиштата, првпат беа
вклучени и 4 противпожарни
тимови од странски држави.
Покрај
Македонија,
на
натпреварот
учествувале
и
екипи од Шпанија, Австрија и
Турција.
- Во нашата категорија ни беше
дадена задача за извлекување
жртва од сообраќајна несреќа.
Нашиот тим беше меѓу 15-те
тима што успеаја да ја извлечат
заглавената жртва за време од 18 минути. Другите не успеаја да се справат со
ситуацијата за која беа одредени максимални 20 минути. Повеќе судии ја
оценуваа нашата интервенција во командниот дел, техничкиот и медицинскиот
дел и освоивме вкупно 408 поени. Во севкупниот пласман од 54 екипи, го
зазедовме 25. место, што за нас е огромен успех, ако се знае дека британските
тимови се далеку пообучени и кадровски и технички многу подобро опремени.
Зад нас ги оставивме не само половина од екипите од Британија, туку и
екипите на Турција, Австрија и Шпанија - вели Иле Kоцевски, командир на
ТППЕ од Kрива Паланка и предводник на македонскиот тим.
Учеството на Националниот британски натпревар на пожарникарите, доаѓа
благодарение на соработката со Операција Флоријан, која лани обучи 30
македонски пожарникари за инструктори при сообраќајни незгоди, за ракување
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со изолациски материјали и за урбано спасување и пребарување жртви при
природни катастрофи. На натпреварот учествуваа инструкторите за спасување
при сообраќајни несреќи, а покрај Иле Kоцевски и Сашо Јакимовски од Kрива
Паланка, тимот го сочинуваа и Фарис Џемаили и Шефајет Емини од Тетово,
Ристо Јанакиев и Илија Kозаров од Струмица и Виктор Додевски од Штип.
- Спонзор на нашата екипа беше фирмата „Вимтекс“, производител на опрема
за спасување, која ја препознава важноста да се има добро обучени
пожарникари за спасување при сообраќајни незгоди и го поддржува развојот
на македонските инструктори за постигнување на таа цел. Благодарение на
нив и на Операција Флоријан, учеството за нас на овој натпревар беше големо
и повеќе од корисно искуство. UKRO е организација која спроведува највисоки
стандарди. Тоа подразбира дека при интервенцијата целта не е само да се
извлечат повредените или жртвите, туку и да се запазат безбедносните
процедури и за извлекување на загрозените учесници во сообраќајната
несреќа и за пожарникарите - нагласува командирот Kоцевски.
Извор: Дневник

Пожарникари од ТППЕ Крива Паланка на
натпревар во Ливерпул
Петок, 12 jули 2013

Двајца пожарникари од Крива Паланка, Иле Коцевски
командир на ТППЕ и Сашо Јакимовски командир на
одделение,
учествуваа
на
натпреварот
во
извлекување на жртви при сообраќајни незгоди, кој се
одржа
од 04-06 јули во Ливерпул Велика
Британија. Тие беа дел од тимот кој се состоеше од 7
пожарникари и тоа по двајца од Крива Паланка, Тетово
и Струмица и еден пожарникар од Штип.
Во натпреварот учествува 44 тима од Велика Британија
и 4 меѓународни тима од Шпанија, Турција, Австрија и
Македонија. Македоскиот тим ја извлече жртвата од
возилото за 18 минути и беше пласиран на 25 место со
вкупно освоени 408 поени. Стандардите за оценување на тимвовите беа едни
од највисоките во светот. Оценувањето се вршеше во три посебни дела, каде
се оценуваа командирот на тимот, техничкиот дел од тимот и медицинскиот
дел на тимот.
За учество на натпреварот македонскиот тим доби плакета за добро
извршената вежба.
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Општина Крива Паланка
Ул.„Св.Јоаким Осоговски“ 175
opkp@krivapalanka.gov.mk
www.krivapalanka.gov.mk

