НЕМА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У
НИШУ-свих 14 котларница су у
функцији и раде
Појачана активност свих нас да решимо проблеме који годинама нису
решавани није никаква ванредна ситуација, рекао је градоначелник Ниша
Дарко Булатовић у разговору са новинарима. Нити је била, нити је ванредна
ситуација, 14 котларница у Нишу су у функцији и раде без икакавих испада
система, а све активности које су предузете биле су усмерене ка
превенирању ситуације да управо не би дошло до испада система. Тако
треба да буде сваког дана јер су интереси грађана на првом месту и
правовремено планирање и предузимање мера не треба схватати као
ванредну ситуацију, поручио је градоначелник..
Градоначелник Ниша је навео да је Ниш од Српско-Руског хуманитарног
центра добио два агрегата која су у функцији обезбеђивања електричне
енергије за евентуални испад који би се могао деситити, као и за рад у
ноћним условима, јер су многе деонице топловода на средини булевара и
улица. Ти агрегати су враћени јуче јер очигледно за њима није било потребе
у тој мери, истакао је Булатовић наводећи да није било кашњења у раду
топлане, те да је изузетак била једна котларница. Булатовић је додао да је
реч о котларници на топлани југ која је била у ремонту до 17. октобра, јер је
на њој била хаварија у претходном периоду, али су предузете све мере да се
проблеми отклоне.
Градоначелник је истакао да су проблеми који постоје мањи у односу на
претходне године, али да он тиме није задовољан јер је битно да сви
корисници услуга топлане буду задовољни. Чињеница је да постоје
појединачни проблеми и да екипе раде на терену како би се они отклонили,
тамо где за то има услова јер станари неких зграда немају потписане уговоре
са топланом. Такође, топлана мора да реагује по листи приоритета, што
значи да ће се прво реаговати по пријави грађана за цурење у стану.
Сви капацитети стављени су у службу решавања проблема са испоруком
топлотне енергије, а налог да помогну са својим машинама и радницима,

добила су и друга комунална предузећа, истакао је градоначелник. Чини се
све како би се ситуација држала под контролом и нити је било, нити има
потребе за ванредним мерама. Грађани морају да знају да ће ангажовање
свих служби и људи 24 часа бити 100 одсто јер су они у средишту свих наших
активности, поручио је градоначелник Ниша.

Уређење Византијског булевараГрадоначелник обишао радове
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић обишао је данас са сарадницима
радове на изградњи тротоара на Византијском булевару, на потезу од
Агрохима до ДИС-а. Радови се изводе по програму „Градимо заједно“, који
заједнички реализују Министарство привреде и Град Ниш. Вредност радова
за изградњу тротоара дужине 220 и ширине шест метара је безмало 4
милиона динара. Рок за завршетак радова је 45 дана, а извођач је фирма АБМ
Путоградња доо Мрамор. Градоначелник је овом приликом изјавио да
изградња тротоара представља наставак уређења овог дела града али и
већу безбедност за мештане овог насеља.
По програму „Градимо заједно“ биће изведени и радови на изградњи
Фрушкогорске улице.
Укупна вредност радова по овом програму, за Византијски булевар и
Фрушкогорску улицу, је 12 милиона динара. Радове заједнички финансирају
Град Ниш и Министарство привреде.

Пријем за шампионе у Пауер
лифтингу
Градски већник ресорно задужен за спорт Бранислав Качар примио је данас
у Градској кући двоструког европског и троструког државног првака у пауер
лифтингу у категорији до 75 килограма Ивана Станковића и светског и
балканског првака у тинејџерској Т2 категорији Николу Станковића.
Током разговора било је речи о досадашњем раду и успесима пауер лифтинг
тима из Ниша ,као и о начинима да се додатно помогне развој такмичара који
остварују запажне резултате на међународној сцени.
Пауер лифтинг представља популарну дисциплину у дизању тегова, а Иван
Станковић је и светски рекордер у дисциплини чучањ у својој категорији.
Током следеће године ове такмичаре очекују нови изазови попут Светског
купа у Сарајеву и Балканског купа,где се такође очекује успешан наступ овог
двојца у пауер лифтингу.

