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Војводине из Новог Сада у претпоследњем 29.колу првенства
Србије, градоначелник Ниша Дарко Булатовић упутио је честитку
следеће садржине:
Рукометашима, стручном штабу и руководству РК Железничар
упућујем срдачне честитке на изузетном успеху у овогодишњем
националном шампионату наше земље. Победом над Војводином
обезбедили сте пласман у СЕХА лигу чиме сте остварили
постављени циљ пред ову сезону и клуб поново вратили на
међународну сцену.
Како је пред клубом још већа и историјска шанса да у последњем
колу плеј офа и првенства на утакмици са Металопластиком у
Шапцу избори победу, која би Железничару донела и титулу
државног првака Србије, прву у богатој клупској историји, али
и историји нишког рукомета, свакако и приликом да се заигра и
у Лиги шампиона Европе, убеђен сам да ће крај ове рукометне
сезоне потпуно бити обележен традиционалном плавим бојама
клуба из Ниша – и пласманом у СЕХА лигу и недавно освојеним
пехаром у Купу Србије и на крају остврањем великог сна и
титулом првака државе.
У свему сте потврдили и успесима у овој сезони доказали да је
Ниш деценијама и од средине прошлог века у правом смислу речи
рукометни град, да је расадник талената и да Нишлије живе за
овај спорт.
Овом приликом захваљујем и свим спортским радницима у Нишу и
суграђанима, љубитељима овог спорта, који су на одлучујућем
мечу против Војводине били уз клуб и својим спортским
навијањем и фер понашањем допринели овом успеху.

Наредне године РК „Железничар“ прославиће 70 година постојања
и рада и чврсто верујем да су овогодишњи успеси, за које се
надамо да ће бити крунисани титулом првака Србије кроз
неколико дана, најбољи увод у годину славља јубилеја рукомета
у Нишу и нашег клуба.
Уз спортски поздрав изражавам и велику наду да ће из Шапца
наредног викенда у Ниш стићи и најлепше спортске вести о још
једном успеху наших рукометаша и нашег Железничара – освајању
прве титуле првака Србије.
27. маја у Нишу
Градоначелник Ниша
Дарко Булатовић

