ПОЧЕЛА ЗАМЕНА ПАРКЕТА У
ХАЛИ ЧАИР
Градоначелник Дарко Булатовић и већник за спорт Бранислав Качар обишли
су Спортску халу Чаир у којој је у току замена паркета у склопу припрема за
предстојеће Европско првенство у кошарци за жене чији је Ниш један од
домаћина.
”Постојећи паркет је стар више од 8 година. Неколико пута је оштећен у
поплавама у хали, али и од бројних концерата, сајмова и манифестација које
су такође нанеле оштећења, пре свега на конструкцији испод паркета. Ови
радови коштаће око 17 милиона динара, а Ниш ће добити услове за
одржавање врхунских спортских манифестација”, појаснио је већник
Бранислав Качар.
Градоначелник Булатовић је истакао да је ово важан пројекат за нишки
спорт, и да је то само део онога што Град чини и улаже у развој спорта.
”Замена паркета биће завршена до 10. јуна како би све било спремно за
мечеве на Првенству Европе. Ово, међутим, није све. Ускоро завршавамо и
најсавременију стрељану у Чаиру. До краја јуна очекујемо и грађевинску
дозволу за стадион и наставак радова на њему. ПОчеће и друга фаза
сређивања терена у Ровчету и низ других мањих пројеката у свим деловима
Ниша. Велика средства улажемо у спорт и спортску инфраструктуру, и
мислим да све бољи резултати које наши клубови постижу то и оправдавају”,
поручио је Градоначелник Ниша.

ПОЧЕЛА

РЕКОНСТРУКЦИЈА

ШУМАДИЈСКЕ УЛИЦЕ
Градоначелник Дарко Булатовић обишао је данас, са сарадницима,
новоотворено градилиште у Шумадијској улици. Реконструкција ове важне
саобраћајнице у ширем центру града представља заправо логичан наставак,
након што је прошле године реконструисаног Даничићева улица.
Поред замене подлоге и изградње новог коловоза, на деоници од укрштања
са улицом Генерала Лешјанина до раскрснице са улицом Ивана
Милутиновића, пројектом је предвидјена и замена дострајале водоводне
мреже у овој улици, чиме се обезбедјује уредније И стабилније снабдевање
водом овог дела града.
Градоначелник је рекао да је реконструкција Шумадијске важна и због
житеља Медошевца, Поповца и свих других насеља у овом делу Ниша, и да
ће се радови завршити у што краћем року, ако је могуће и брже од
планираних 40 дана.
Иначе, због радова у Шумадијској, јавни градски превоз на линијама ка
Медошевцу и Поповцу преусмерен је на алтернативно правац, кроз Косовску
и Даничићеву улицу.

