ПРИЈЕМ ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ ИЗ
НИША И БЕОГРАДА У ГРАДСКОЈ
КУЋИ
У Градској кући данас је одржан пријем за учинике ЕТШ Мија Станимировић
из Ниша и Гимназије Креативно перо из Београда који су у посети својим
вршњацима из Ниша.
Ученике и њихове наставнике примио је Градоначелник Ниша Дарко
Булатовић који им је пожелео добродошлицу у наш град и поручио да је
повод за ово окупљање прави пример како треба сарађивати са младима и
помагати им у њиховим акцијама.
”Овај Град итекако препознаје младе људе, најбоље ђаке, најбоље студенте…
стипендира их, награђује, промовише, подржава њихове пројекте….јер на
образовању и науци почива свако развијено друштво и без паметних и
школованих младих људи нема будућности за једну заједницу. И то ћемо
радити и у будућности.” – рекао је Булатовић.
Поред дружења, упознавања и размене искустава између ученика и
наставника две пријатељске образовне институције, повод за ову ученичку
размену је и екологија и заштита средине у којој живимо, па су ђаци и једне и
друге школе у дворишту ЕТШ Мија Станимировић засадили и саднице
пријатељства, како би промовисали значај заштите животне средине у сусрет
обележавању Дана планете Земље.
Иначе, ученичка размена две школе организована је на иницијативу
Организација Нађи Раула у сарадњи са Канцеларијом за младе Града Ниша, а
уз подршку и помоћ Града Ниша и Јавно комуналног предузећа Медијана

УСКОРО КРЕЋЕ ИЗГРАДЊА У
МЕЂУРОВУ,
ПОПОВЦУ,
КОМРЕНУ…..
Градоначелник Дарко Булатовић разговарао је данас са
представницима савета грађана са подручја градских општина Палилула и
Црвени Крст о реализацији планираних радова на канализационој мрежи,
водоводу, асфалтирању улица, што су заједнички проблеми мештана
Комрена, Доњег и Горњег Комрена, Поповца и суседних насеља.
На састанку, коме су присуствовали и представници свих надлежних
градских секретаријата и служби, као ЈКП Наисус и Дирекције за изградњу
града, истакнуто је да су у току завршни део процедуре прибављања
неопходне документације и да ће, уколико све буде по плану, радови
отпочети врло брзо.
”Током јесени више пута смо се сусрели са мештанима свих ових
насеља и дефинисали које су највеће потребе мештана. Грађевинска сезона
је почела, документација највећим делом обезбеђена, и по динамици коју смо
данас договорили, радови ће почети пре првомајских празника, или одмах
после њих. Циљ је да се посао заврши што пре, и да грађани добију услове за
живот какве заслужују, као што смо и обећали”, рекао је градоначелник
Булатовић.

