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Премиерот Груевски во посета на општина Крива
Паланка
Понеделник, 22 септември 2014
Вчера во општина Крива Паланка свечено беше пуштено во употреба повеќенаменското
игралиште од страна на претседателот на Владата на Р.Македонија г. Никола Груевски,
градоначалникот на општина Крива Палнка г. Арсенчо Алексовски и директорот на Агенцијата
за млади и спорт г. Марјан Спасески. Спортското игралиште е изградено по светски стандарди
за играње на мал фудбал, кошарка и ракомет и се протега на површина од 1.300 метри
квадратни, а нуди можност за користење и во вечерните часови. Игралиштето е дел од
новоизградениот спортски комплекс заедно со спортската сала „Петар Поп Арсов“ и тенискиот
терен.

Премиерот Груевски ги посети и градежните активности за регулација на коритото на Крива
Река, а беше запознат и со останатите тековни и завршени проекти.
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Министерот Јанакиевски во посета на општина
Крива Паланка
Понеделник, 22 септември 2014
Министерот за транспорт и врски г.Миле Јанакиевски и градоначалникот г.Арсенчо Алексовски
беа во посета во населба Скрљава каде неодaмана беше поставен асфалт на патниот правец
н.Скрљава- с.Мартиница. Овој патен правец беше асфалтиран во рамките на програмата на
Владата за реконструкција и рехабилитација на локалната патна инфраструктура со средства
обезбедени од Европската банка за обнова и развој (ЕБОР).
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ДОБРЕДОЈДЕ ЗА ПРВАЧИЊАТА
Понеделник, 01 септември 2014
Денес во општинските основните училишта Илинден и Јоаким Крчовски 160 првачиња ја
започнаа учебната 2014/2015 година
Првачињата беа пречекани од страна на вработените во училиштата, поздравени од
директорите на училиштата, а големо Среќно добредојде им посака градоначалникот на
Општина Крива Паланка, г.Арсенчо Алексовски кој за новиот почеток им подари скромни
подароци. Првачињата беа развеселени и со свечена програма приредена од повозрасните
ученици.
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Санација на оштетените асфалтни површини
Понеделник, 01 септември 2014
Општина Крива Паланка изврши санација на оштетените асфалтни површини и поставување
на нов асфалт на улицата „Свети Јоаким Осоговски“ и на дел од улицата „Јоаким Крчовски“.
Вкупно беа санирано околу 300 м2 оштетен коловоз. Согласно предвидената динамка и
времнските услови во текот на наредната недела планирано е санација на уште неколку
локации на територијата на Општина Крива Паланка. Изведувач на градежните работи е
градежната фирма „Лабино-Трејд“ од Гостивар.
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Општина Крива Паланка
Ул.„Св.Јоаким Осоговски“ 175
opkp@krivapalanka.gov.mk
www.krivapalanka.gov.mk

