Пријем за амбасадора Словеније
У Градској кући данас је боравила његова екселенција амбасадор Словеније у
Србији Изток Јарц.Амбасадора је примио градоначелник Ниша Дарко
Булатовић , а главне теме састанка биле су привредно-економска и спортска
сарадња Града Ниша и Словеније.
„Словенија је земља чија робна размена са Србијом у просеку расте за по 10
одсто сваке године уз укупну вредност око милијарду и по евра
годишње“,рекао је амбасадор Јарц и нагалсио да се посебно радује
успостваљању авио везе између Љубљане и Ниша која би требало да буде
реализована од 1.јула ове године.
Инвестиције Словеније у Србији су прилично велике,па је око 25 000 наших
грађана запослено у словеначким компанијама које послују у нашој земљи.
Градоначелник Булатовић је истакао важност успостављања ваздушне
линије између Ниша и словеначке престонице и изразио уверење да би ова
саобраћајна веза могла да допринесе доласку већег броја словеначких
туриста у ове крајеве,с обзиром на то да Београд и Нови Сад годишње
туристички посети око 100 хиљада Словенаца.
Ниш је ове године домаћин и једне од група на европском кошаркашком
првенству за жене ,где ће наступити управо Словенија,па се очекује прилив
већег броја гостију из ове некадашње југословенске републике.
О конкретној привредној и туристичкој сарадњи било је речи током састанка
који је организован у Градској кући , а на којем су поред представника
амбасаде учествовали и представници привредног и туристичког сектора
града.
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Градоначелник Дарко Булатовић обишао је радове на реконструкцији
Булевара Цара Константина од Брзог брода, тачније од кружног тока код
Зумтобела, до моста на Кутинског реци у насељу Никола Тесла.
Обилазећи градилиште на коме се, поред реконструкције коловоза, ради и на
изградњи атмосферске канализације и пешачко-бициклистичке стазе,
Градоначелник је рекао да су први дани априла означили и почетак нове
грађевинске сезоне, у коју Ниш улази са више него амбициозним плановима
и више новца него икада намењених за комуналну инфраструктуру.
”Очекујемо да до средине јула овај булевар, који градимо у сарадњи са
Путевима Србије, буде завршен, као и бициклистичка стаза и простор око
кружног тока. Планирамо и наставак изградње бициклистичке стазе, до саме
Нишке бање што ће, сигурни смо, значити свим житељима овог дела града,
али и све бројнијим рекреативцима”, рекао је Булатовић.
Ова фаза радова, како је рекао градоначелник, коштаће око 50 милиона
динара, обезбедјених из републичког буџета, и обухватиће и уређење самог
кружног тока, као и приступних путева до фабрике Цумтобел.

