О информисању и младима у
Официрском дому 20.8.2018.
године
У понедељак 20. августа, 2018.године у Официрском дому биће одржане
едукације и конференција на тему информисања младих. Почетак едукација
заказан је за 10 часова, а завршна конференција почиње у 15.30 чаосва.
Догађај је намењен свим младима Града Ниша, а учешће у било ком сегменту
је бесплатно. Овај догађај се реализује у оквиру пројекта „Информисање без
блокаде за све младе“, који финансира Министарство омладине и спорта, а
спроводи Канцеларија за младе Града Ниша и Омладински едукативни
центар. Догађај је посвећен информисању младих, стварању нових начина за
побољшање информисаности и њихово активно укључивање у сам процес
информисања. Едукације ће се бавити иновативним начинима за пласирање
информација, њиховом проналаску и сортирању, као и како да се млади сами
ангажују у области информисања. Разговараће се и о томе које су то
информације и садржаји битни за младе и како они долазе до њих. На
завршној конференцији обратиће се професионалци из области
информисања или пласирања производа или услуга путем интернета.
У прилогу се налази комплентна агенда догађаја.

ЗАВРШЕТАК ЈУЖНОГ КОЛЕКТОРА
У ОКТОБРУ
Деценијски проблем плављења у реону Зетске улице, Клиничког центра,
Чаира, услед великих падавина, ускоро ће бити решен. Град Ниш финансирао
је, износом од 40 милиона динара, изградњу Јужног колектора. У току је
трећа фаза радова и према речима градоначелника Ниша Дарка Булатовића,

читав посао биће завршен у октобру месецу. „Након изградње Чаирског
колектора, којим смо успели да готово у потпуности санирамо проблем
изливања у овом делу нашег града, ускоро завршавамо и комплетан Јужни
колектор који ће се повезати са колектором ЕИ и водити отпадне воде ка
будућој Фабрици за пречишћавање отпадних вода. Полагањем колекторске
мреже до висине улице Сестре Баковић ставићемо тачку на велике проблеме
са којима су се сусретали житељи овог дела Ниша“, изјавио је
градоначелник. Иначе, радове на изградњи треће фазе Јужног колектора
изводи фирма Пословност и у овој етапи радова, биће изграђен 301 метар
колекторске мреже.

ПОСЛЕ ДВОГОДИШЊЕ ПАУЗЕ,У
НИШУ ПОНОВО „БУРЕГЏИЈАДА“
У организацији Уније пекара и Туристичке организације Ниш, уз подршку
Града Ниша и осталих пријатеља манифестације која окупља велики број
посетилаца, после двогодишње паузе, у Нишу је синоћ отворена популарна
„бурегџијада“. Дани бурека трајаће до 19.августа. Добро познат
специјалитет са ових простора, припремаће за све љубитеље бурека шесторо
нишких мајстора и три пекаре из Грчке, Бугарске и Македоније. Сви
посетиоци, моћи ће да пробају и бурек са неконвенционаљлним састојсцима,
као што је плазма, еурокрем, чоколада, банане, али и највећи бурек кога ће
направити једна од пекара учесница.
На Амфитеатру на Кеју сваке вечери од 20.00 часова припремљен је богат
музички програм, а на самом отварању за све госте „бурегџијаде“ свирао је
Ђорђе Давид са својим бендом „Death Saw“.

