ГРАДОНАЧЕЛНИК:
КАНАЛИЗАЦИЈА
КОНАЧНО
СТИЖЕ И У СЈЕНИЧКУ УЛИЦУ
У градском Буџету за наредну годину биће три пута више новца за
комуналну изградњу, па се надам да ћемо успети да решимо велики број
дугогодишњих проблема грађана са неизграђеном канализацијом,
водоводом, неасфалтираним улицама, изјавио је Градоначелник Дарко
Булатовић у разговору са мештанима Сјеничке улице која спаја насеље
Бранко Бјеговић и Горњи Комрен.
Ова улица једна је од најдужих у овом делу града, и у већем свом делу има
канализацију, али управо на простору између два насеља, у дужини од пар
стотина метара, те две мреже нису спојене, тако да је велики број кућа 21.
Век дочекао са септичким јамама. Проблем комплекснијим чини чињеница да
је већи број објеката изграђен са свим потребним дозволама, што
подразумева и плаћене трошкове за комунално уређење, понеки од њих су то
учинили још у осамдесетим годинама, међутим, осим бројних обећања, до
сада нису добили ништа.
Управо зато, Градоначелник Булатовић је поручио да ће већ у понедељак
почети припрема пројекта и планске документације, а затим и прибављање
свих неопходних дозвола и сагласности, како би већ са почетком нове
грађевинске сезоне, током марта наредне године, машине ушле у Сјеничку
улицу и отпочеле давно очекиване радове.
”Не само ова, још много сличних улица, можда на стотине њих има исте
проблеме, и на њихово решавање чека деценијама. Сада могу да кажем да
смо решили проблем са дуговањима. У буџету има новца, не дугујемо никоме
ништа, и можемо коначно да почнемо те проблеме и да решавамо”, поручио
је Градоначелник и додао да ће у наредној години бити урађено бар три пута
више инфраструктурних објеката него ове.
Договорено је да и мештани буду редовно информисани о реализацији овог
пројекта. Њихови представници ће бити у сталном контакту са
Секретаријатом за инвестиције, Водоводом и свим надлежним градским
службама, како би се све евентуалне потешкоће и спорови што брже
отклонили, и на проблем са отпадним водама у Сјеничкој улици, после више

од четири деценије коначно ставила тачка.

”РАДОСТ ЕВРОПЕ” У НИШУ
У оквиру обележавања Дечје недеље у Клубу војске у Нишу одржан је
концерт ”Сусрети пријатељства – Радост Европе”.
Наступила су деца из Румуније, Македоније, Бугарске, Румуније и наравно
Србије, а по први пут, учествовала су и деца из Кине, као специјални гости.
Манифестација ”Радост Европе” ове године се организује 49. пут у Београду,
док је Ниш ове године по 11 пут домаћин дела учесника чувеног празника
дечје песме и игре.
Организатори овогодишњег концерта су Центар традиционалне културе и
духовности “Вук Стефановић Караџић” из Ниша и Дечији културни центар из
Београда, а покровитељи Град Ниш, Секретаријат за културу и
информисање ,Градска општина Палилула, Градска општина Пантелеј и
Команда копнене војске Србије.

