ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ ОБЕЛЕЖЕНА
19.ГОДИШЊИЦА НАТО АГРЕСИЈЕ НА
СРЈ
Парастосом и полагањем венаца на спомен капелу жртвама ратова
на просторима некадашње Југославије и на споменик страдалима у
бомбардовању 1999.године, обележена је 19.годишњица од НАТО
агресије на СРЈ. Венце су положиле делегације Града Ниша,
Војске Србије, Нишавског управног округа, бројна удружења
бораца као и породице жртава.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић, обраћајући се присутнима,
поручио је да се 19 година са болом и поносом сећамо недужних
жртава, тешко разорених фабрика, мостова, путева и болница. Он
је нагласио да не можемо и не смемо да заборавимо пролеће
1999.године, које није будило живот, већ доносило смрт,
страдања и патње. Булатовић је овом приликом поручио да сви
памтимо страдање и храброст припадника војске и полиције, који
су били дорасли кобном добу у коме су живели.
Иначе, у нападима који су непрекидно трајали 78 дана тешко су
оштећени инфраструктура, привредни објекти, школе, здравствене
установе и др. Град Ниш, уз Приштину и Нови Сад, био је град
на који је НАТО алијанса посејала највише бомби. Ниш је за 78
дана бомбардован чак 40 пута, а на град је испаљено 324
пројектила, од тога 161 авионска бомба и 71 крстарећи
пројектил, бачено је 36 контејнера касетних бомби и 8
стаклених бомби. Ваздушна опасност трајала је у Нишу укупно 52
дана, 5 сати и 56 минута.

Обилазак поплављеног подручја
у насељу 9.мај
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и председник градске
општине Палилула Александар Ждрале обишли су данас поправљено
подручје у насељу 9.мај.
Најтеже су погођене улице Ратарска и др Саве Петровића као и
део индустријске зоне у близини насеља.
Обилне падавине али и подземне воде услед лоше урађених
колекторских извода утицали су на то да буду поплављене околне
парцеле ,али и дворишта кућа .
У разговору са грађанима градоначалник је најавио нови
пројекат атмосферске канализације који би требало да буде
завршен у наредних неколико месеци ,како би следеће године
проблем био у потпуности решен.
У постојећим условима решење је отпушивање постојећих изводних
канала и коришћење пумпи за одвод воде.
Већ сутра у 9 сати градоначелник ће заједно са директором
водовода посетити спорне изводне канале где ће се употребом
механизације санирати стање и у одређеној мери олакшати одлив
воде,која ће додатно нарасти топљењем снега.

