ОТПУТОВАЛИ НА КОПАОНИК
НАГРАЂЕНИ СТУДЕНТИ
Четрдесет четворо најбољих студената Универзитета у Нишу отпутовали су
на Копаоник, где ће, заједно са инструкторима и пратиоцима са Факутета
спорта, провести наредних седам дана на заслуженом одмору и настави
скијања, које су добили као награду за постигнуте изузетне резултате током
школовања.
На пут су их испратили Градоначелник Дарко Булатовић, градски већник за
омладину и спорт Бранислав Качар и декан Факултета спорта проф. Др.
Милован Братић.
”Ниш је поносан на своје студенте. Ово је само мали знак пажње за вас који
сте најбољи. Идите на Копаоник, одморите се, напуните батерије и вратите
се да завршите оно што сте тако добро почели. Завршите факултет овако
успешно како сте то радили до сада, а држава Србија и сам град ће се
постарати да не чекате на посао у струци. Сигуран сам да ће бити још
инвеститора и још радних места у Нишу – једно од њих ће бити и за вас”,
поручио је Градоначелник Булатовић студентима.
Иначе, путовање у наш највећи зимски туристички центар добили су
студенти са највишим просечнимоценама са свих 14 факултета нишког
Универзитета.
Све трошове пута, смештаја, исхране, скијашких карти и школе скијања,
сноси Град, што ће, према речима већника Бранислава Качара, бити пракса и
у наредним годинама, јер је то ”најмање што Ниш може учинити за оне који
представљају његову будућност.

ОТВОРЕНА НОВА ИСПОСТАВА
САОБРАЋАЈНЕ
ПОЛИЦИЈЕ
У
НИШУ ”СТАНИЦА ИСТОК”
”Нове просторије и аутомобили су мало за све оно што ви, наши полицајци
чините сваког дана у борби против криминала. Ниш је био и остаће сигуран
град захваљујући вама. У Ниш туристи долазе у све већем броју не само због
хране и доброг провода – већ и због тога што се осећају сигурно.
Захваљујући вама. Иако то понекад не изгледа, знајте да вам је сваки
грађанин, сваки гост или пролазник захвалан за оно што радите у вашем
свакодневном послу. Ми као градска власт учинићемо све што је у нашој
моћи да вам свакодневно обављање дужности буде лакше јер смо свесни
колико значите за наш град”.
Овим речима обратио се Градоначелник Дарко Булатовић припадницима
полицијске управе у Нишу на церемонији отварања нове испоставе
саобраћајне полиције, станице Исток, у улици Војводе Мишића бр. 50.
Свечаности је присуствао и Министар унутрашњих послова Небојша
Стефановић који је поручио да ће држава Србија учинити све како би услови
за рад и материјални положај припадника свих сектора полиције били што
бољи, јер је, како је рекао, ”безбедност грађана и имовине, али и безбедност
свих учесника у саобраћају на првом месту”.
Градоначелник Булатовић уручио је начелнику Полицијске управе у Нишу
Славиши Виријевићу кључеве четири нова аутомобила, донацију Града, који
ће, истакао је, бити од великог значаја за рад полиције у обављању
свакодневних дужности, а у циљу повећања безбедности свих грађана.

Положени венци поводом Дана
страдалих у Нато бомбардовању
У центру града на спомен обележијима посвећеним страдалима у Нато
бомбардовању одржан је парастос,а затим су и положени венци у знак
сећања на дан када је пре тачно 20.година почела Нато агресија .
Венце су положиле бројне делегације војске,полиције,округа,града и
општина,као и породице погинулих и удружења за неговање традиције
ослободилачких ратова Србије.
У име Града Ниша присутнима се обратио градоначелник Дарко Булатовић
који је евоцирајући сећања на дане српског страдања током агресије рекао
да се жртве никада не смеју заборавити,а затим парафразирао речи српске
химне у којој се помиње брод и рекао да овај брод мора убудуће да плови по
мирном мору и да данас Србија има пријатеље у свету и да се државно
руководство свим силама залаже за мир и просперитет наше земље.
У току бомбардовања у Нишу су уништена бројна индустријска постројења,
главна градска трафо-станица и аеродром, гађане су и касарна „Стеван
Синђелић“ и цивилни објекти, као што је обданиште. Током бомбардовања
Ниш је био мета 40 пута, а погинуло је 56 грађана Ниша а повређено више од
200.
Спомен капела је саграђена у част жртава током ратова с почетка
деведесетих и НАТО бомбадовања из Ниша. На таблама које се налазе унутар
капеле исписано је 134 имена, а на капели се налази натпис: „Чекамо
васкрсење мртвих и живот будућег века,амин”.

