наставити да инсистирамо пред републичким органима да се
недовољно добро дефинисана законска решења, на која са
локалног нивоа указујемо, боље регулишу, јер ти проблеми
погађају цео систем – нагласио је градоначелник Милош Вучевић.

ПОЧИЊЕ ПРОДАЈА УЛАЗНИЦА ЗА
МЕЧЕВЕ ТЕНИСКЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
СРБИЈЕ И РУСИЈЕ У ХАЛИ ЧАИР

поводом, у Градској кући је учеснике концерта, солисте из
Италије и Мексика, Марка Фрусонија, Алесандра Фантонија,
Федерика Л㨄〵р㔺а 㠰 ᵀ㔺㠾в㠰 Мар䈺㠾㵀㔺㜰, 㼵ри㱀и㬺а 䜸㬺они䘺а Градско㌬
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Аутор филма Даворин Динић захвалио се градоначелнику на
указаној части да са њим разговара у Градској кући. Он је
нагласио да је Град Ниш њему одувек био најбоља инспирација и
да је из његових лепота увек црпео додатне идеје за оно што
ради. Динић је већ најавио нове пројекте за које верује да ће
бити подједнако интересантни нишкој јавности.

Додељене награде 11.јануар
На данашњи дан пре 139.година Ниш је ослобођен од Турака.
11.јануара 1878 године српски барјак се после скоро пет
стотина година завијорио на бедемима нишке тврђаве.
После вишевековног ропства,стигла је слобода.Српску заставу на
Стамбол капију нишке трвђаве поставио је Тодор Станковић,
члан тајног комитета за ослобођење. Тада је у борби за Ниш
погинуло је 120 српских војника, а 791 је рањено.
Ослободилац нашег града , књаз Милан Обреновић испред тврђаве
је са поносом рекао -„Ова застава за нас је знак, да сваки
грађанин, ма које вере био, може рачунати на благонаклону
заштиту кнеза. Ја вас поздрављам као заступник правде, као
бранилац слободе једнаке за све грађане, за све
вероисповести”.
Србија је већ тада наговестила да ће бити балкански пионир
демократије
и
да ће следити принципе модерних европских
друштава,што је касније
учињено проглашењем Сретењског
устава.
Данас централна улица и трг у Нишу с правом носе име славног
српског књаза,нашег ослободиоца. Али и даље од центра ,готово
на сваком кораку нашег града остало је знамење борбе и жеље
народа да буде слободан.
Поводом овог важног историјског догађаја за Град Ниш одржана
је свечана седница Скупштине Града
на којој су додељена
највиша градска признања награде 11.јануар.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и председник Скупштине

Града мр Раде Рајковић уручили су награде овогодишњим
лауреатима.Награђени су Народна библиот㘨 а⤠ⴶ㘶⠀ „Сот㘲Ннм

ПЛАКАТОМ ПРОТИВ ДРОГЕ

спортистима Ниша
Милица Костов и Кристина Петровић, кајакашице “Гусара”,
изабране су за најбоље спортискиње Ниша, док су су спортске
личности године Стефан Јовић и Сава Ранђеловић.Градоначелник
Ниша Дарко Булатовић уручио је признање најбољим
спортисткињама Ниша и пожелео пуно успеха свим спортистима
града у периоду који је пред нама са поруком да се радујемо
празницима,али и једни другима.
Кристина и Милица проглашене су најбољима на 38. Избору
спортисте Ниша, а изабрао их је жири који су чинили ранији
добитници овог признања и чланови Секције спортских новинара
Ниша.
Оне су освојиле бронзану медаљу на Светском првенству у спусту
у дисциплини Ц2 кану двосед.
Најбољи млади спортиста је Сташа Гејо,којој је признање уручио
градски већник Бранислав Качар ,док је
најбољи спортски
колектив женски рукометни клуб “Наиса”, а фудбалски клуб
“Филип Филиповић”, Спортско – рекреативно удружење особа са
инвалидитетом “Наис” и тренер “Машинца” Перица Крстић, добили
су специјално признање Секције спортских новинара Ниша.
Специјална награда “Спортско срце” отишла је у руке џудисти
Кинезиса Игору Нуркићу.
Звг堄堄ご㌴⠀
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ШТАБ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ АПЕЛУЈЕ НА
ГРАЂАНЕ ДА ОПРЕЗНО ВОЗЕ
На подручју Града Ниша саобраћај се одвија несметано и поред
велике поледице која се ствара на коловозу због ниских
температура и иња кога је било ноћас и у раним јутарњим
часовима на свим јавним површинама.

Према информацијама из Штаба зимске службе, никаквих проблема
нема. Саобраћај се одвија несметано. Пет екипа Јавнокомуналног предузећа Медиана константно су на терену и све
главне улице посуте су сољу. Такође, три екипе „МД градње“
обе䄄㸶吀
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