Сабрана дела Бранка Миљковића
Поводом изласка из штампе првог тома Сараних дела Бранка
Миљковића, у Каинету председника Скупштине града проф. др
Милета Илића, одржан је пријем за представнике институција
које раде на његовој реализацији.
Како је речено, ово издање је капитални пројекат
за културу и књижевност Ниша и наше земље, а изласком из
штампе првог тома, заокружује се оележавања 80 –те годишњице
Миљковићевог рођења.
Што се самог издања тиче, стручна јавност је

оратио Зоран Перишић, председник СКГО и градоначелник Ниша,
Жељко Сертић, министар привреде и Милош Петровић, в.д.
директора Развојне агенције Срије (РАС).
Иако је поољшање инвестиционог амијента стратешки приоритет
Владе Репулике Срије, ниво инвестиција још увек није на
з
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Према речима предсеника Скупштине града проф. др Милета Илића,
ова идеја је комплементарна са Одлуком о оснивању Фонда за
подршку талентованим ученицима и студентима, која ће ити
усвојена на наредној седници Скупштине града Ниша. Те две
иницијативе свакако заслужују пуну подршку свих градских
институција јер успех наших младих и талентованих ученика и
студената репрезентује и град у коме живе и раде.

Ново возило за нишку хитну
помоћ
Нишка хитна помоћ је, после скоро осам година, почела да
подмлађује свој возни парк. На поклон од компаније „Јура“
стигло је комплетно опремљено амбулантно возило.Вредност
донације је око 35.000 евра и обухвата возило марке Ситроен са
комплетном опремом за интервенције у ургентним медицинским
случајевима.
Ово није прва донација компаније „Јура“ здравственим
установама. Раније је поклонила инкубатор Дечијој клиници у
Нишу и, како каже градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић,
показала друштвену одговорност.
„Ова донација помоћи ће да модернизујемо своје екипе на терену
и да правовремено пружамо помоћ свим грађанима Ниша“ изјавио
је директор Завода Славољуб Живадиновић.
„Посебну захвалност дугујемо градоначелнику Ниша који је
својим сугестијама утицао на наше пријатеље из Јуре да жељу да
грађанима Ниша помогну реализују управо кроз један овакав
поклон, који ће бити од велике користи свим грађанима Ниша“
закључио је Живадиновић приликом примопредаје возила.

Пријем за нишке пливаче са
инвалидитетом
Градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић приредио је у
Градској кући пријем за младе спортисте ,чланове удружења
особа са инвалидитетом „Наис“ .“Град ће наставити да помаже
нишке пливаче са инвалидитетом, који су осветлали образ града
и са турнира у Малмеу донели 11 медаља“,рекао је градоначелник
приликом пријема.
Чланови удружења “Наис” освојили су шест златних медаља,
четири сребра и једну бронзу. Никола Љубисављевић је најмлађи
члан екипе и каже да му две медаље које је освојио
представљају подстрек за даљи рад.
А најуспешнији међу њима Немања Тадић ће за месец данана
турниру у Грчкој покушати да освоји норму за параолимпијске
игре. Јер, Малме је био само загревање.
Остале су неке финесе да се одраде, ако све буде како треба,
спустићу време и приближићу се тој тзв. “А” норми за
олимпијске игре, каже Тадић.
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