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У посети Правно -пословној школи у Нишу налазе се ученици
средње школе из холандског града Рурмонда.
У Градској кући овим поводом организован је пријем, а госте из
Холандије примио је заменик градоначелника проф. др Милош
Банђур.
Он је ученицима пожелео добродошлицу и укратко их упознао
богатом историјом града.
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Како је рекао директор Правно – пословне школе Милорад
Гавриловић, ова школа годинама уназад реализује овакве
пројекте, где се ученици у неколико дана друже са својим
вршњацима из Европе.
За четвртак је планиран и обилазак главног града, а ученици ће
у оквиру ове посете обићи и зграду Скупштине Србије.

Кампања о безбедности деце у
саобраћају
Агенција за безбедност саобраћаја већ шесту годину спроводи
кампању намењену већој безбедности деце у саобраћају.
Циљ кампање коју спроводи Агенција за безбедност саобраћаја
јесте повећање безбедности деце у саобраћају.
Представници Агенције за безбедност саобраћаја су организовали
састанак са локалним члановима савета и том приликом потписан

je уговор о сарадњи са Високом техничком школом струковних
студија из Ниша.
За децу из Ниша у Луткарском позоришту организоване се и две
представе где je главни лик” Пажљивко” уз презентациjу примене
правила у саобраћају.

ЈА ОСТАЈЕМ У СРБИЈИ-ПОРУКА
МЛАДИХ ИЗ НИША
„Ја кажем-остајем у Србији!“, порука је младих из Ниша који су
учествовали на данашњој конференцији, одржаној у Официрском
дому. Конференцију је организовао Град Ниш, посредством
Канцеларије за младе која је саставни део Службе за послове
градоначелника. У Официрском дому који је био мали да прими
све заинтересоване младе из нишких школа, али и госте из
неколико градова Србије поздравили су члан Градског већа за
омладину и спорт Бранислав Качар и организатори овог скупа, а
конференцију је отворио председник Скупштине града Раде
Рајковић. Почасна председница „Карић фондације“, Миланка Карић
присуствовала је конференцији на тему Ја остајем у Србији и
њој је овом приликом уручена посебна захвалница будући да ова
фондација подржава останак младих у земљи кроз неколико модела
стипендирања. Циљ ове конференције, како се могло чути од
једног од организатора је да млади Ниша пошаљу јасну и
недвосмислену поруку својим вршњацима из Србије, да желе да
остану овде.

„Радост Европе“ у Нишу
За децу из Македоније, Бугарске, Црне Горе и Русије у Градској
кући у Нишу приређен је дочек у оквиру међународног сусрета
деце „Радост Европе“. Сусрете деце већ 10 година организује
Црквено-играчки ансамбл Бранко из Ниша уз помоћ Дечијег
културног центра у Београду.Децу је у Градској кући примио
заменик градоначелника проф.др Милош Банђур.

Ово је 10. јубиларни концерт “Сусрети пријатељства – Радост
Европе” у Нишу, а овогодишњи мото фестивала су стихови песника
Мике Антића – “Свако дете има крила, само мора да се сети где
му расту сакривена, и одмах ће да полети”.

Учесници су ансамбл “Роднички” из Санкт Петербурга, фолклорни
ансамбл “Златна Тракија” из Хаскова и фолклорни ансамбл
“Ђурђевданско коло” из Подгорице.

Децу Србије представљаће Црквени играчки ансамбл “Бранко” који
је и организатор, представник фестивала “Мајска песма” Дечијег
културног центра из Ниша, солисти дечијег хора Дечијег
културног центра из Београда, хор Школе “Цар Константин”,
победници такмичења “Србија у ритму Европе” и балетска група
при установи културе “Ремизијана” из Беле Паланке.

Обилазак радова на вртићима
Градски већници Бојан Крстић и Милош Милошевић у пратњи
директорке предшколске установе „Пчелица“ обишли су данас
вртиће „Црвенкапа“ и „Невен“ који су претходних дана били у
фази реконструкције.
Радови у вртићу „Црвенкапа“ се приводе крају ,реконструисан је
кров,замењен је под и прозори и врата и ускоро ће деца поново
моћи да ораве у овом вртићу рекао је већник Бојан Крстић и
појаснио да је до кашњења у завршетку радова дошло из
процедуралних разлога ,јер се приликом расписвања тенедера и
одаира извођача радова водило рачуна не о рзини ,већ пре
свега о квалитету радова који су или планиарни.
У вртићу „Невен“ ситуација је нешто ила оља ,јер је ојекат
ио делимично у лошем стању ,док су поједини делови или у
употреи па су овај ојекта користила ид еца из „Црвенкапе“.
Очекује се да и тамо радови уду ускоро приведени крају рекао
је већник Крстић.

ПЛАТО ПОРЕД ТВРЂАВСКОГ МОСТАМЕСТО ЗА РАЗМЕНУ ПОЛОВНИХ
КЊИГА
Размена половних уџбеника за основне и средње школе до краја
септембра месеца обављаће се на платоу испред Тврђавског
моста. Град Ниш и Комунална полиција ово место су одредили
како би сви они који желе да размењују књиге на почетку
школске године могли то и да учине без икаквих проблема.
Локација је одређена, потпуно је бесплатна и на овај потез смо
се одлучили како бисмо превазишли проблеме којих је било, а
опет у корист родитеља, рекао је начелник Комуналне полиције
Милан Ђорђевић. Члан Градског већа Бранислав Качар поручио је
да на овај начин родитељи могу значајно да уштеде и најавио да

ће се наредних година Град потрудити да обезбеди још боље
услове, као што су штандови, за све они који желе да размењују
књиге. Излагачи су задовољни што су напокон сви на једном
месту, а не раштркани по граду као раније и поздрављају одлуку
градске власти да се ова област напокон уреди.

ШКОЛСКИ ПРИБОР И ХИГИЈЕНСКИ
ПАКЕТИ ЗА ЂАКЕ СА СЕОСКОГ
ПОДРУЧЈА
Град Ниш у партнерству са Градском организацијом Црвеног крста
обезбедио је више од 500 хигијенских пакета за ђаке од првог
до четвртог разреда који наставу похађају у школама на сеоском
подручју. Осим тога, за ђаке прваке обезбеђен је школски
прибор.
Чланица Градског већа задужена за социјалну политику Тијана
Ђорђевић Илић посетила је малишане и у име Града им уручила
овај скромни дар. Према њеним речима пакети и школски прибор
подељени су у 31 школи на селу. „Деца и млади представљају
најбитнији ресурс друштва и настојаћемо да помогнемо кад год
за то постоје услови, али и потреба“, рекла је овом приликом
Ђорђевић Илић. Она је нагласила да је ове године избор пао на
школе са сеоског подручја, од којих су неке старе и 180
година. „Желели смо да посетимо ове школе и ученике који од
својих учитеља и наставника стичу прва знања управо у средини
која одсликава аутентичност српског села”, рекла је Тијана
Ђорђевић Илић и додала да се нада да ће наредне године, уз
помоћ својих сталних партнера и сарадника из нишког Црвеног
крста, Град успети да обезбеди још већи број пакета за
најмлађе ученике и тиме помогне да им први школски дани

протекну у лепој атмосфери и остану у сећању.
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градоначелник Ниша Дарко Булатовић обишао је основне школе
„Иво Андрић“ и „Цар Константин“,где су приређене свечаности
којима су старији ђаци пожелели добродошлицу првацма ,који
данас започињу своје школовање.
У основној школи „Иво Андрић“
на платоу испред школе
поред
директорке школе и председника општине Црвени
крст,присутне је поздравио и градоначелник.
„Једна дечја песма каже данас нам је диван дан- и заиста данас
је диван дан ,јер у школу креће једна нова генерација на
радост њених родитеља,али и на радост свих нас,јер су нове
генерације увек нови изазов и нова нада за нека боља времена,“
рекао је градоначелник честитајући првацима први школски дан.
Свечано је било и у школи „Цар Константин“ где су маштовитим
програмом уз песму и игру ,старији ученици пожелели пуно
успеха најмлађим школарцима.

ЧЕСТИТКА

ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ЂАЦИМА ПРВАЦИМА
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић свим првацима честита
полазак у школу са жељом да буду вредни, да марљиво уче и
слушају родитеље и учитеље.“Од срца вам упућујем најлепше жеље
за будућност. Да се увек добро осећате у школи и да поставите
чврсте темеље за вашу кућу знања за читаву будућност. Школа
није само образовање него и васпитање. Уверен сам да ћете
израсти у добре дечаке и девојчице, младиће и девојке јер је
то овом граду потребно“.

КОМПЛЕТИ КАРАТА ЗА ФИЛМСКЕ
СУСРЕТЕ НАЈУСПЕШНИЈИМ МЛАДИМА
ИЗ НИША
Чланови Градског већа Јелена Митровски, Бранислав Качар и
Бојан Крстић поделили су данас у Градској кући комплете карата
за Фестивал глумачких остварења – Филмски сусрети
најуспешнијим ученицима, студентима и спортистима који су
освојили једно од прва три места на међународним такмичењима,
као и победницима такмичења Србија у ритму Европе, и члановима
Академског позоришта СКЦ-а.
„Ова пракса је уведена прошле године јер и на овај начин Град
Ниш жели да укаже поштовање, част и признање младима-деци и
младим људима који су достојно репрезентовали своје школе,
факултете, клубове, родитеље, себе и свој град-град Ниш. На
овај начин још једном скрећемо пажњу, овим скромним даром, да
је наша обавеза да у сваком погледу водимо рачуна о онима који
су будући покретачи и носиоци развоја овог дела Србије, а то
сте ви, не само кроз стварање услова де се у Нишу несметано

развијате и унапређујете своја знања и вештине“, рекла је
Јелена Митровски.
Члан већа задужен за образовање Бојан Крстић поручио је: “ви
сте својим понашањем, уложеним трудом и енергијом, успесима
које постижете, и наградама, заслужили да вам се и на овај
начин захвалимо. Желим вам пуно успеха у даљем раду. Не сумњам
да ћете и даље бити вредни и марљиви и унапређивати и
надограђивати таленат који имате“.

