ГАЛЕРИЈА СРБИЈА ПРИВРЕМЕНО У
ОФИЦИРСКОМ ДОМУ
Галерија „Србија“ привремено ће бити пресељена у Официрски
дом, док Град Ниш не пронађе најбоље решења за ову установу
културе, рекао је приликом обиласка радова на сређивању сале у
Официрском дому градоначелник Дарко Булатовић. Депо, за сада,
остаје где је и био, у згради на Тргу Краља Милана, додао је
градоначелник. Ово је било нужно решење јер је Галерија
савремене ликовне уметности 1. јуна остала без изложбеног
простора „Србија“ јер је зграда на Тргу Краља Милана
реституцијом враћена наследницима некадашњих власника. „Ово је
оптимално решење, зграда је климатизована, репрезентативна и
моћи ће да буде адекватна за изложбе које је Галерија
планирала. У наредном периоду донећемо коначну одлуку хоће ли
Град да купи неки нови, адекватни простор за Галерију и депо
или ће то бити неки потпуно нови објекат. Разматрамо и тражимо
најбоље решење,“ рекао је градоначелник. Прва изложба у новом
простору очекује се 27.јуна. То је изложба сликара и професора
из Београда Синише Жикића.
Иначе, Официрски дом реновиран је априла прошле године, а
свечано је отворен изложбом графика славног француског
уметника Анрија Матиса. У овој згради донета је и чувена Нишка
декларација 1914. године. Зграда је под заштитом државе као
историјски споменик, а за њено реновирање Град Ниш и
Министарство привреде Републике Србије издвојили су нешто више
од 100 милиона динара.

ДОДЕЉЕНЕ СТИПЕНДИЈЕ НАЈБОЉИМ
УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА
У Официрском дому у Нишу данас је 17 талентованих ученика
средњих школа и 85 студената добило стипендије Града Ниша, за
које је издвојено 14 милиона динара из градске касе. Износ
месечне рате стипендије је шест хиљада динара.
Уговоре о стипендирању ученицима и студентима уручио је
градоначелник Ниша Дарко Булатовић који је овом приликом рекао
да се у знање мора инвестирати. Он је нагласио да су
стипендије веће него претходне године и да је циљ локалне
самоуправе да њихов износ буде још већи. „ Настојаћемо да
наредних година и више инвестирамо у оно што су стубови
породице, заједнице и друштва у целини, а то је свакако
образовање“, рекао је градоначелник Дарко Булатовић на
свечаности уручења стипендија. Он јуе најавио и уручење
Видовданских награда ученицима и студентима који су освојили
највиша места на републичким и међународним такмичењима.
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Најбољи пилоти из 30 земаља света, са свих континената, дошли
су у Ниш на Светски куп у параглајдингу, у дисциплини прелет,
који се одржава до 24. јуна у Нишу. Најбољи пилоти, њих 130,
такмичиће се у тркама на висининама и до 3 500 метара.
„Овде су најбољи пилоти света, нама драги гости. Част нам је
да можемо да им будемо домаћини. Урадићемо све оно што је
потребно, а већ смо много тога и урадили у припремном периоду

за овај куп, да такмичење може да се одвија на задовољство
свих. Поред утисака које они носе, из угла из кога они
посматрају свет, адреналаина који несумњиво овај спорт пружа,
како сам информисан највећи им је и утисак поглед на прелепу
природу југа Србије. Имамо чиме да се похвалимо и поносимо.
Сигуран сам да ће из Ниша, наши драги гости, понети најлепше
слике наше земље“, рекао је на отварању купа градоначелник
Ниша Дарко Булатовић. Он је додао да је локална самоуправа
урадила све оно што је било неопходно да у наредних седам дана
куп протекне у најбољем могућем реду. „ У последњих годину
дана имали смо много активности, много организација високог
нивоа, светског и европског значаја, организовали смо боравак
Владе у Нишу. И сада је све много лакше. Задовољство нам је да
будемо домаћини и организатори свих оних садржаја који су овом
граду потребни и који су нам деценијама недостајали,“истакао
је Булатовић.
Светски куп у параглајдингу организовао је Ваздухопловни савез
Србије, уз подршку ресорног министарства, Града Ниша и Градске
општине Пантелеј.

КРАЈЕМ
ЈУНА
РЕВИЈА
ПРОФЕСИОНАЛНОГ БОКСА У НИШУ
Репрезентативци Србије бориће се на ревији Naissus boxing
night која ће се одржати на Амфитетатру нишког кеја 30. јуна,
најављено је на конференцији за новинаре, одржаној у Градској
кући. Циљ ове манифестације је да се бокс врати у Србију,
пошто је у последње време запостављен, упркос великој
традицији коју овај спорт има у нашој земљи, рекао је Ненад
Боровчанин, некадашњи шампион Европе. Он је додао да је Ниш
град са великом традицијом када је реч о борилачким спортовима

и након Крушевљана и Зајечараца и Нишлије ће добити прилику да
уживају у врхунским борбама наших репрезентативаца.
Члан Градског већа задужен за спорт Бранислав Качар истакао је
да се очекују неизвесне борбе и да ће Ниш имати сигурна четири
представника у уводним и главним борбама. Иначе, ова
међународна манифестација одржана је и прошле године и кеј је
био мали да прими све оне који су желели да уживају у
врхунском боксу.

