Подела новогодишњих пакетића
У присуству градоначелника Дарка Булатовића, заменика градоначелника
Милош Банђура и градске већнице Тијане Ђорђевић Илић ресорно задужене
за социјална питања,данас су у градској кући подељени пакетићи деци са
дауновим синдромом и деци чији су родитељи социјално угрожена
категорија становништва.
Новогодишње пакетиће је обезбедило удружење „Љуби ближњег свога“, а у
холу Градске куће приређен је музичко-забавни програм.
Наступиле су чланице балетског клуба „Марија“ које су извеле део из балета
„Лабудово језеро“,затим је наступио виолиниста Дејан Далиповић и на крају
је свечаност улепшао хор „Грације“ чији су чланови ученици гимназија“
9.мај“ и“ Светозар Марковић“ под диригентском палицом Сузане Петровић.
Неизоставни део био је долазак Деда Мраза који се фотографисао са децом
,а затим и поделио новогодишње пакетиће.
Раније током дана у просторијама НУРДОР-а уручени су новогодишњи
пакетићи деци оболелој од малигних болести.Претходно је приређен програм
који су припремили глумци Позоришта лутака, током којег су деца могла да
уживају у причама Снежане,Пинокиа и наравно Деда Мраза.У име Града
додели пакетића је присуствовао заменик градоначелника Милош Банђур и
градска већница Тијана Ђорђевић Илић.

УЛИЦА
ЦАРА
ДУШАНА
ОТВОРЕНА ЗА САОБРАЋАЈ
И поред тога што је рок за завршетак свих радова у улици цара Душана 18.
фебруар, због велике саобраћајне гужве и растерећења других
саобраћајница у граду, знатно раније је завршено асфалтирање ове улице и
она је од данас опет отворена за саобраћај. Градоначелник Ниша Дарко
Булатовић и члан Градског већа Милош Милошевић обишли су данас ову
улицу и од извођача радова, Предузећа за путеве и надзора, Дирекције за
изградњу града, добили уверевања да је све урађено по прописима. Према
речима градоначелника, да би се завршио комплетан посао остало је још
неких 10-так радних дана. „Надам се да ће нам временске прилике ићи на

руку и да ће читав посао бити завршен на време. Остало је још да се
реконстришу тротоари, пошто је у овом моменту урађен само један слој
асфалта на њима, ради лакшег кретања суграђана, а очекује нас и изградња
кружног тока на раскрсници са улицом Николе Пашића“, истакао је
Булатовић. Он је додао да ће се и саобраћајна сигнализација вратити на своје
место како би се саобраћај у Душановој улици могао несметано да одвија.
Иначе, вредност радова на реконструкцији коловоза са тротоарима и
изградњи кружног тока је 23 милиона динара.

ПЛАКАТОМ ПРОТИВ ДРОГЕ
Креативни ученици нишких основних и средњих школа, који су награђени на
конкурсу за најбоље идејно решење у оквиру кампање Дрога бљак, на тему
„Плакатом против дроге“, награђени су данас у Официрском дому. Циљ ове
активности био је промоција здравих стилова живота и представљање
животних вредности као што су пријатељство, љубав исл.
Члан Градског већа Бранислав Качар који је уручио награде изјавио је овом
приликом да је здравље младих једна од стратешких компоненти у
националној и локалној стратегији за младе и да болести зависности
представаљају озбољан проблем. Он је нагласио да локална самоуправа
улаже напоре да омогући младима да одрастају у здравом окружењу у коме
ће моћи да стварају бољи свет. Он је најавио да ће и у наредној години бити
организоване едукације младих, њихових родитеља и наставника како би
превентивно могли, сви заједно, да делујемо против болести зависности.
Иначе, новчане награде, додељене најбољима, разврстане су у четири
категорије, за основце од 7 до 11 година, основце од 11 до 15 година,
ученике Уметничке школе и ученике осталих средњих школа. Средства су
обезбеђена из градског буџета.

Додељене награде најбољим
спортистима Ниша
Милица Костов и Кристина Петровић, кајакашице “Гусара”, изабране су за
најбоље спортискиње Ниша, док су су спортске личности године Стефан
Јовић и Сава Ранђеловић.Градоначелник Ниша Дарко Булатовић уручио је
признање најбољим спортисткињама Ниша и пожелео пуно успеха свим
спортистима града у периоду који је пред нама са поруком да се радујемо
празницима,али и једни другима.
Кристина и Милица проглашене су најбољима на 38. Избору спортисте Ниша,
а изабрао их је жири који су чинили ранији добитници овог признања и
чланови Секције спортских новинара Ниша.
Оне су освојиле бронзану медаљу на Светском првенству у спусту у
дисциплини Ц2 кану двосед.
Најбољи млади спортиста је Сташа Гејо,којој је признање уручио градски
већник Бранислав Качар ,док је најбољи спортски колектив женски
рукометни клуб “Наиса”, а фудбалски клуб “Филип Филиповић”, Спортско –
рекреативно удружење особа са инвалидитетом “Наис” и тренер “Машинца”
Перица Крстић, добили су специјално признање Секције спортских новинара
Ниша.
Специјална награда “Спортско срце” отишла је у руке џудисти Кинезиса
Игору Нуркићу.
За “Новинара године” по пети пут проглашен је уредник спортске рубрике
“Народних новина” Душан Јоцић.

ОДЛУКА КОМИСИЈЕ ЗА НАГРАДЕ
ГРАДА НИША

Комисија за награде Града Ниша је на седници одржаној 26. децембра 2016.
године донела следећу одлуку:

ПОЧЕЛА
АДАПТАЦИЈА
АЕРОДРОМСКЕ ЗГРАДЕ ПОСЛЕ 30
ГОДИНА
Адаптација зграде аеродрома „Константин Велики“ , старе 30 година, почела
је данас. Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и чланови Градског већа
Милош Милошевић и Игор Војиновић обишли су радове. Овом приликом
градоначелник Булатовић изјавио је да се по први пут, после три деценије,
улаже у сређивање аеродромске зграде и то средствима из градског беџета.
„ Радиће се адаптација крова и кровне конструкције, изолација самог објекта,
светлосне куполе, једном речју аеродромска зграда добиће потпуно нови
изглед и сигуран сам да ће након завршетка радова долазак у Ниш и први
сусрет са градом за сваког бити лепши него што је то у овом моменту“, рекао
је градоначелник. Он је нагласио да је вредност укупних радова који ће се у
овој и наредној години изводити на адаптацији аеродромске зграде,
сређивању шалтера и техничком опремању аеродрома 37 милиона. Од тога
Град је уложио 35 милиона, док су средства самог ЈП Аеродром „ Константин
Велики“ два милиона. „У наредних недељу дана биће завршено уређење
chek- in шалтера. Уместо два биће их четири и на овај начин особље
аеродрома моћи ће да за краће време опслужи већи број путника јер је то
сада, када имамо 9 редовних линија, преко потребно да би се смањиле гужве
и чекање у реду. Ми ћемо и наредне године наставити са улагањима. Биће
купљен нови агрегат за снабдевање авиона електричном енергијом, као и
рендген пролази за прегледање пртљага чиме ће и безбедност на самом
аеродрому бити на много вишем нивоу. Аеродром је значајан, не само за Ниш
већ за развој читаве југоисточне Србије и наше стратешко опредељење је
даљи развој авио-саобраћаја и улагање у модернизацију аеродрома“,
закључио је градоначелник..

