Награда Нишвилле – а за
животно дело уручена Лазару
Тошићу
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић уручио је данас у Градској кући
награду за животно дело џез музичару бубњару Лазару Тошићу.
Градоначелник је честитао овогодишњем лауреату и истакао да је Нишвилле
бренд града и изузетан међународни фестивал па је самим тим и награда
коју је Тошић добио од посебног значаја. Булатовић је нагласио да за време
Нишвилле-а у Ниш дође велики број туриста и да је фестивалска атмосфера у
граду прелепа. Тошић се захвалио на гостопримству и поручио да су ово за
њега посебни тренуци. У Градској кући боравили су и волонтери Нишвилла,
њих 50 од укупно 303 који на себи својствен начин презентују фестивал. Њих
је поздравила чланица Градског већа Јелена Митровски која им је пожелела
да се лепо друже, а онима који нису из Ниша, да одавде понесу најлепше
успомене.

САРАДЊА НИША И САЛТДАЛА СЕ
НАСТАВЉА-ГРАДОНАЧЕЛНИК
РУНЕ БЕРГ ГОСТ ГРАДА
„Дугогодишњи пријатељски односи и сарадња Града Ниша и норвешког
Града Салтдала који су и озваничени протоколом о братимљењу давне
1985.године, а која је неоправдано заустављена 2006.године, на обострано
задовољство ће се наставити и тим поводом ја сам дошао у Ниш, уверен да у
многим областима можемо да опет успешно сарађујемо и заједно радимо“,
рекао је данас у Градској кући градоначелник норвешког града Салтдала
Руне Берг. На састанку у Нишу представљени су потенцијали оба града и
разматрани аспекти будуће сарадње. Према речима Берга, у области

образовања, културе и омладине можемо одмах да сарађујемо, а норвешки
град отворен је и за сарадњу у области индустрије. Заменик градоначелника
Ниша проф.др Милош Банђур истакао је да му је задовољство што ће гости
Ниша имати прилику да посете и интернационални џез фестивал Нишвил и
што њихов аматерски џез оркестар наступа на овом фестивалу. Банђур је
истакао да је хуманост и добро лице које су Норвежани показивали према
српским интернирцима у прошлости је нешто што се годинама препричава.
„Делегација Града Ниша боравила је у Салтдалу јуна прошле године где је
присуствовала обележавању 75 година од одвођења првих српских
интернираца на принудни рад. Ја сам био задивљен на који начин норвешки
народ брине о српском меморијалном комплексу-сабирном гробљу, где је
сахрањено укупно 1911 српских интернираца, од 2081 колико је боравило
тамо. Град Салтдал и Влада Краљевине Норвешке уложиће додатна средства
да се меморијални комплекс реконстрише. Тада се и јавила идеја и потреба
да опет сарађујемо и тим поводом градоначелник Салтадала је у Нишу“,
поручио је Банђур. Поред градоначелника са сарадницима, у Нишу борави и
аматерски џез оркестар из овог града који је синоћ наступио на Амфитетатру
на Кеју, а наступиће још једном у оквиру Нишвил џез фестивала.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ВЕЛИКЕ РАДОВЕ
ШЉАКА

НАЈАВИО
У НАСЕЉУ

Водоводна мрежа у насељу Шљака биће у потпуности реконструисана у
наредних годину дана, а радови у првих шест улица почеће већ крајем овог
месеца. Поред водовода, насеље ће, у најкраћем року, добити и комплетно
улично осветљење, јавну чесму, биће сређене ударне рупе и оштећења
коловоза, а у програм изградње биће уврштен и наставак реконструкције
Сарајевске улице, и то ће бити један од приоритета за наредну годину.
То је, у најкраћем, закључак са синоћњег састанка Градоначелника Ниша

Дарка Булатовића са мештанима овог нишког насеља, коме су присуствовали
и директори ЈКП Наисус и Паркинг сервиса.
Договорена је и интензивнија сарадња по питању одвоза смећа и уклањања
дивљих депонија, пре свега у Сарајевској улици, а као први корак, већ данас
ће екипе ЈКП Медијана поставити и контејнер за одвоз кабастог отпада из
насеља, на локацији која ће бити одређена у договору са саветом грађана
овог насеља.
Градоначелник је рекао да је ово нови начин функционисања Града, кроз
директне састанке са грађанима и излазак у сусрет њиховим захтевима и
решавању комуналних проблема.
”У Буџету Града за наредну годину биће много више новца за комуналну
изградњу и, након периода консолидације градских финансија, сада коначно
можемо да активније кренемо у решавање нагомиланих проблема. Насеље
Шљака ће, у том смислу, бити једно од првих у коме ће грађани осетити
напредак, а циљ нам је да се то деси и у свим деловима Ниша, и то врло
брзо”, поручио је Градоначелник Булатовић.

