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Poszerzenie jezdni, budowa chodników, œcie¿ek rowerowych i oœwietlenia
– tak w du¿ym skrócie ma wygl¹daæ modernizacja ul. Warszawskiej
w Rzeszowie. Przebudowa trasy pozwoli lepiej skomunikowaæ Rzeszów
z autostrad¹ A4, lotniskiem w Jasionce oraz stref¹ ekonomiczn¹
w RogoŸnicy. Kiedy rusz¹ prace budowlane? Wiosn¹ 2022 r.

RZESZÓW. - Uda³o siê osi¹gn¹æ porozumienie z kolej¹ w kwestii przebudowy ul. Warszawskiej.
We wrzeœniu z³o¿ymy wniosek o ZRID - mówi Andrzej Maciejko, dyrektor MZD w Rzeszowie

Ul. Warszawska zyska
CZTERY PASY RUCHU

Fot. Archiwum
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W.S.K. House Of Death, Ro-
semerry, 1984, Armia czy
Myslovitz – to artyœci, którzy
wyst¹pi¹ 27 i 28 sierpnia na
bulwarach w Rzeszowie pod-
czas corocznego festiwalu
Rockowa Noc. Wydarzenie
muzyczne to nie tylko kon-
certy gwiazd, ale tak¿e prze-
gl¹d m³odych twórców.

Rockowa Noc to impreza
w dobrym klimacie muzycz-
nym z wieloma ciekawymi
artystami, ale tak¿e konkurs
dla m³odych zespo³ów, które
nie posiadaj¹ kontraktów
z wytwórniami fonograficz-
nymi, a dziêki tej imprezie
maj¹ szansê zaprezentowaæ
siê szerokiej publicznoœci.
Rywalizacja w konkursie to-
czy siê przede wszystkim o
statuetkê Nalepy, jednak na-
grod¹ jest równie¿ mo¿li-
woœæ wystêpu podczas ko-
lejnej edycji Rockowej No-
cy oraz okreœlona liczba go-
dzin w profesjonalnym stu-
diu nagraniowym.

27 sierpnia zaplanowano
wspomniany przegl¹d zespo-
³ów konkursowych, a nastêp-
nie wystêp na scenie zespo³ów
W.S.K. oraz House Of Death.
Drugi dzieñ wydarzenia (28
sierpnia), to z kolei koncert
laureata przegl¹du zespo³ów
konkursowych oraz pozosta-
³ych goœci festiwalu. Rzeszo-
wianie zobacz¹ na scenie rze-
szowski zespó³ Rosemerry,
formacjê 1984 oraz legendê

polskiego rocka – zespó³ Ar-
mia. Najwiêksz¹ gwiazd¹
Rockowej Nocy 2021 bêdzie
znany w ca³ej Polsce zespó³
Myslovitz. 

Grupa zosta³a za³o¿ona
w 1992 r. w Mys³owicach
przez Artura Rojka, Wojtka
Powagê oraz Jacka i Wojtka
Kuderskich. Zespó³ ma na
swoim koncie 10 p³yt, które
rozesz³y siê w ponad pó³
miliona egzemplarzy. Fani z

pewnoœci¹ kojarz¹ jego
twórczoœæ za spraw¹ takich
utworów jak: „Mieæ czy
byæ”, „Nienawiœæ”, „D³u-
goœæ dŸwiêku samotnoœci”,
„Dla ciebie”, „My” czy
„Scenariusz dla moich s¹-
siadów”. Wszystkie koncert
w trakcie Rockowej Nocy
bêd¹ darmowe. Podczas im-
prezy zaplanowano tak¿e
segment foodtrucków oraz
zlot motocyklistów. kl

175 dzieci w przedszkolu
i 178 maluchów w ¿³obku – ty-
le ³¹cznie pomieœci planowa-
na nowa infrastruktura wy-
chowawczo-opiekuñcza, któ-
ra powstaæ ma przy ul. Strzel-
ców na osiedlu Budziwój w
Rzeszowie. Dokumentacja
projektowa inwestycji bêdzie
gotowa w maju 2022 r.

Planowane przedszkole
i ¿³obek na Budziwoju mia³y
powstaæ w technologii modu-
³owej. Ratusz natrafi³ jednak
na problem ze zg³oszonymi
w przetargu firmami. Kilku-
krotnie odwo³ywa³y siê one
do KIO, zaskar¿aj¹c wyniki
postêpowania. Przetarg osta-
tecznie uniewa¿niono i wy³o-
niono wykonawcê dokumen-
tacji projektowej, który zre-
alizuje zadanie w formie tra-

dycyjnej. Z nowych obiektów
skorzystaj¹ dzieci mieszkañ-
ców po³udniowej czêœci Rze-

szowa, w tym m.in. ul.: Miej-
skiej, Senatorskiej, Jana Paw-
³a II, Papieskiej, Strzelców,

Budziwojskiej czy Herbowej.
- W przysz³ym przedszko-

lu przy ul. Strzelców po-

wstanie siedem oddzia³ów,
które bêd¹ mog³y przyj¹æ
³¹cznie 175 dzieci. Sale
przedszkolne bêd¹ mia³y mi-
nimum 70 mkw. powierzch-
ni, w budynku znajd¹ siê
m.in. tak¿e: kuchnia z pe³-
nym zapleczem, sala ruchu,
szatnie, a na zewn¹trz plac
zabaw - informuje Konrad
Fijo³ek, prezydent Rzeszo-
wa. Je¿eli chodzi o ¿³obek,
to ma on liczyæ szeœæ oddzia-
³ów i bêdzie móg³ przyj¹æ
178 maluchów. W budynku
powstan¹ sale wielofunkcyj-

ne o powierzchni oko³o 100
mkw., przy ka¿dej z sal poja-
wi¹ siê: jadalnia, sypialnia
czy ³azienka dla dzieci. Po-
nadto ¿³obek zostanie wypo-
sa¿ony w kuchnie i pralnie.

- Dokumentacja projekto-
wa ¿³obka i przedszkola na
osiedlu Budziwój bêdzie go-
towa w drugiej po³owie maja
przysz³ego roku – wskazuje
prezydent. W tym momencie
nie wiadomo, kiedy rusz¹
prace budowlane i ile mog¹
kosztowaæ. Do sprawy wró-
cimy. kl

Do koñca roku potrwa remont ul.
Matysowskiej w Rzeszowie. G³ów-
nym za³o¿eniem modernizacji
oko³o 2,5-kilometrowego odcinka
drogi jest poszerzenie jezdni do 6
metrów, budowa 2-metrowego
chodnika, odwodnienia oraz
oœwietlenia.

Ul. Matysowska w Rzeszowie od
lat wymaga³a modernizacji, gdy¿ w
wielu miejscach by³a zbyt w¹ska,
brakowa³o przy niej chodników, za-
tok autobusowych czy odwodnienia.
Wszystko to sprawia³o, ¿e traci³a na
tym p³ynnoœæ ruchu, a sama trasa nie
by³a zbyt bezpieczna, szczególnie
dla pieszych, w tym dzieci.

Przebudowa ul. Matysowskiej ru-
szy³a jesieni¹ 2020 r. i mia³a zakoñ-
czyæ siê 31 sierpnia 2021 r. Mimo
jeszcze niedawnych zapowiedzi
Miejskiego Zarz¹du Dróg o tym, ¿e

prace realizowane s¹ zgodnie z pla-
nem, inwestycja napotka³a pewne
problemy. - Okaza³o siê, ¿e wyko-
nawca nie uzyska³ jeszcze pozwole-
nia wodno-prawnego od Wód Pol-
skich, w zwi¹zku z czym nie mo¿na
zrealizowaæ odwodnienia, które znaj-
dzie siê pod planowanym chodni-
kiem. To niezbêdny element prowa-
dzonego zadania. Liczymy na to, ¿e
uda siê uzyskaæ zgodê we wrzeœniu

i do koñca roku zakoñ-
czyæ prace budowlane
- informuje Andrzej Ma-
ciejko, dyrektor MZD
w Rzeszowie.

Inwestycja realizowa-
na jest na odcinku od ul.
Wichrowej do skrzy¿o-
wania z ul. Pieniñsk¹.
Obejmuje ³¹cznie posze-
rzenie jezdni do 6 me-

trów, budowê 2-metro-
wego chodnika, odwod-
nienia i oœwietlenia.
Szczególnie wa¿na jest
kwestia odwodnienia.
W minionych latach
wielokrotnie zdarza³o
siê, ¿e w trakcie gwa³-
townych opadów desz-
czu jezdnia by³a nagle
zalewana. Teraz wresz-
cie ma siê to zmieniæ.
Koszt inwestycji szacu-
je siê na kwotê oko³o
10,6 mln z³. kl

RZESZÓW. Rywalizacja w konkursie dla m³odych zespo³ów toczy siê o statuetkê Nalepy, wystêp
podczas kolejnej edycji Rockowej Nocy oraz nagrania w profesjonalnym studiu nagraniowym

28 sierpnia w ramach Rockowej Nocy 
ZAGRA MYSLOVITZ

Fot. Mwmedia

„Nienawiœæ”, „Dla ciebie”,
„My” - to najwiêksze przeboje

zespo³u Myslovitz.

RZESZÓW. Sale przedszkolne bêd¹ mia³y minimum 70 mkw. powierzchni, w budynku znajd¹ siê m.in. tak¿e:
kuchnia z pe³nym zapleczem, sala ruchu, szatnie, a na zewn¹trz plac zabaw

Na Budziwoju powstanie ¿³obek i przedszkole

Ul. Matysowska zostanie zmodernizowana 

¯³obek i przedszkole na ponad 350 dzieci maj¹ powstaæ przy ul. Strzelców w Rzeszowie.

Fot. UM Rzeszowa

RZESZÓW. Koszt drogowej inwestycji szacuje siê na oko³o 10,6 mln z³. Prace wykonawca rozpocz¹³
jeszcze jesieni¹ ubieg³ego roku

do koñca roku

Inwestycja realizowana jest na odcinku
od ul. Wichrowej do skrzy¿owania z ul. Pieniñsk¹.

Fot. Wit Had³o
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RZESZÓW. Zarz¹d Transportu Miejskiego w Rzeszowie in-
formuje pasa¿erów, ¿e w zwi¹zku z uruchomieniem na osiedlu
Pogwizdów Nowy dwóch dodatkowych przystanków dla komu-
nikacji miejskiej, z dniem 18 sierpnia br. zmianie uleg³y rozk³a-
dy jazdy linii nr 20 i 57, których trasa uwzglêdnia wy¿ej wymie-
nione przystanki. O kolejnych zmianach kursów rzeszowskich
autobusów ZTM bêdzie informowa³ pasa¿erów na bie¿¹co. kl

Zmiana rozk³adu jazdy linii nr 20 i 57

Poszerzenie jezdni, budowa chodników, œcie¿ek
rowerowych i oœwietlenia - tak w du¿ym skrócie
ma wygl¹daæ modernizacja ul. Warszawskiej
w Rzeszowie. Przebudowa trasy ma pozwoliæ
lepiej skomunikowaæ Rzeszów z autostrad¹ A4,
lotniskiem w Jasionce oraz stref¹ ekonomiczn¹
w RogoŸnicy. Kiedy rusz¹ prace budowlane?
Wiosn¹ 2022 r.

Ul. Warszawska oraz dawna droga krajo-
wa nr 9 do wêz³a autostrady A4 w Rudnej
Ma³ej zostan¹ zmodernizowane. Inwestycjê
przeprowadzi Urz¹d Miasta Rzeszowa oraz
Starostwo Powiatowe. Wspólna inicjatywa
wynika z faktu, ¿e jeszcze do niedawna Po-
gwizdów Nowy nie by³ czêœci¹ stolicy regio-
nu, a fragment trasy nadal nie przebiega
przez granice miasta. 

Zmodernizowany ma zostaæ odcinek ul.
Warszawskiej od wysokoœci ul. Ba¿anto-
wej, czyli obszaru osiedla Mi³ocin a¿ do
koñca granic Rzeszowa. Na czym dok³adnie
bêdzie polegaæ zadanie? Jezdnia zostanie
poszerzona z dwóch do czterech pasów ru-
chu. Po stronie wschodniej ulicy powstaæ
ma œcie¿ka rowerowa i chodnik, a po stro-
nie zachodniej (od strony torów kolejo-
wych) sam chodnik. Droga zostanie wypo-
sa¿ona w nowe oœwietlenie, zawrotki, zjaz-
dy czy zatoki autobusowe. Wykonawca wy-
buduje tak¿e chodnik wzd³u¿ torów, nieco
bli¿ej centrum miasta (od ul. Mi³ociñskiej
do przystanku w rejonie ul. Myœliwskiej).
Przebudowane zostan¹ ponadto ³¹cznie trzy
skrzy¿owania, z czego dwa koliduj¹ z tora-
mi kolejowymi. Wa¿ne w tym zakresie by³y

ustalenia z kolej¹, które, jak siê okazuje, za-
koñczy³y siê pomyœlnie.

Coraz bli¿ej inwestycji
- Uda³o siê dojœæ do porozumienia z kole-

j¹ w zakresie modernizacji skrzy¿owañ oraz
budowy chodnika w rejonie ul. Warszaw-
skiej. We wrzeœniu chcemy z³o¿yæ wniosek
o ZRID do wojewody (zezwolenie na reali-
zacjê inwestycji), uzyskaæ pozwolenie do
koñca roku i wiosn¹ 2022 r. rozpocz¹æ pra-
ce budowlane  - wskazuje Andrzej Maciej-
ko, dyrektor MZD w Rzeszowie. Projekt za-
k³ada modernizacjê skrzy¿owania ul. War-
szawskiej z ul. Myœliwsk¹, gdzie powstanie
sygnalizacja œwietlna przy przejeŸdzie kole-
jowym. Przebudowane zostanie tak¿e skrzy-
¿owanie ul. Warszawskiej z Borow¹ poprzez
m.in. dobudowê lewoskrêtu od strony cen-
trum miasta oraz skrzy¿owanie - w rejonie
ul. Warszawskiej i £owieckiej, które zosta-
nie poszerzone. kl

RZESZÓW. W œrodê,
18 sierpnia, w siedzibie
Podkarpackiego Oddzia³u
PFRON w Rzeszowie, pre-
zydent miasta Konrad Fijo-
³ek podpisa³ umowê doty-
cz¹c¹ dofinansowania pro-
jektów, dziêki którym li-
kwidowane bêd¹ bariery
komunikacyjne i architek-
toniczne utrudniaj¹ce ¿y-
cie osobom niepe³no-
sprawnym. - Jeden z pro-
jektów bêdzie realizowany
w budynku Zespo³u Szkó³
nr 2 w Rzeszowie przy al.
Rejtana. Zostanie tam za-
montowana winda ze-
wnêtrzna, która umo¿liwi
uczniom niepe³nospraw-
nym poruszaj¹cym siê na
wózkach inwalidzkich lub
uczniom czasowo niepe³-
nosprawnym kontynuowa-
nie nauki w szkole - dekla-
ruje prezydent Fijo³ek.
Wartoœæ projektu to 387
tysiêcy z³otych. Kolejne
zadanie dotyczy budynku
Urzêdu Miasta Rzeszowa
przy pl. Ofiar Getta 7. Dla
tego obiektu opracowany
ma byæ projekt poprawia-
j¹cy jego dostêpnoœæ ar-
chitektoniczn¹ i komuni-
kacyjn¹. Ponadto wykona-
ny zostanie plan tyflogra-
ficzny budynku oraz ta-
bliczki pomieszczeñ biu-
rowych z opisem w alfabe-
cie Breille’a. Wartoœæ ca-
³ego projektu w ramach in-
westycji wyniesie 54 ty-
si¹ce z³otych. kl

Miasto Rzeszów
pomaga
niepe³nosprawnym

RZESZÓW. - Uda³o siê osi¹gn¹æ porozumienie z kolej¹ w kwestii
przebudowy ul. Warszawskiej. We wrzeœniu z³o¿ymy wniosek o ZRID
- mówi Andrzej Maciejko, dyrektor MZD w Rzeszowie

Ul. Warszawska zyska
CZTERY PASY RUCHU

Dziœ ul. Warszawska ze wzglêdu na tylko
dwa pasy ruchu niekiedy siê korkuje.

Fot. Archiwum
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11 mln z³ - tyle kosztuje budowa
trzech k³adek rowerowych, które
powstaj¹ przy rzeszowskich mo-
stach. Przy moœcie Narutowicza
przeprawa bêdzie mieæ d³ugoœæ
ponad 105 m, a szerokoœæ 3,6 m.
Przy moœcie Karpackim (od stro-
ny Bulwarów) d³ugoœæ wyniesie
blisko 105 m, a szerokoœæ
2,9 m, natomiast przy moœcie
Lwowskim (od strony pó³nocnej)
gotowa ju¿ infrastruktura liczy
ponad 86 m d³ugoœci.

- Œwietna inwestycja - mó-
wi¹ o budowie k³adek rowe-
rowych w Rzeszowie miesz-
kañcy. O nowej przeprawie
rowerowej przy moœcie
Lwowskim informowaliœmy
kilkukrotnie. Stanowi ona
spore u³atwienie dla rowerzy-
stów. Ci, przez wiele lat, aby
przemieœciæ siê z jednego na
drugi brzeg Wis³oka, musieli
poruszaæ siê jezdni¹ mostu
wœród pêdz¹cych pojazdów.
Nie by³o to zbyt komfortowe,

a niekiedy tak¿e i bezpieczne.
Fani jednoœladów czekaj¹ te-
raz na oddanie do u¿ytku po-
zosta³ych dwóch budowa-
nych k³adek: przy moœcie
Karpackim i Narutowicza.
Ich wykonanie przed³u¿y³o
siê, o czym jeszcze w czerw-
cu informowa³ miejski ratusz.

- W czerwcu wykonawca
wyst¹pi³ o mo¿liwoœæ prze-
d³u¿enia prac na moœcie
Karpackim do 11 wrzeœnia, a
na moœcie Narutowicza do 8
paŸdziernika. Problem sta-
nowi³y opóŸnienia dostaw
paneli pomostu z materia³ów
kompozytowych oraz przê-

se³ kompozytowych. Zgo-
dziliœmy siê na takie rozwi¹-
zanie. Dziœ prace id¹ zgod-
nie z planem, i terminy te nie
s¹ zagro¿one - przekonuje
Artur Gernand z Kancelarii
Prezydenta Rzeszowa.

Jak bêd¹ prezentowaæ siê
k³adki? Przy moœcie Naru-
towicza k³adka powstaje na
konstrukcji ciep³oci¹gu
i bêdzie mieæ d³ugoœæ po-
nad 105 m, a szerokoœæ 3,6
m. Przy moœcie Karpackim
(od strony Bulwarów) d³u-
goœæ przeprawy wyniesie
blisko 105 m, a szerokoœæ
2,9 m, natomiast przy mo-
œcie Lwowskim (od strony
pó³nocnej) d³ugoœæ gotowej
k³adki wynosi ponad 86 m,
a szerokoœæ ponad 3 m.
W ka¿dym przypadku nowe
drogi bêd¹ dwukierunkowe
wraz z nowym oœwietle-
niem. Koszt realizacji zada-
nia to 11 mln z³.

kl

RZESZÓW. Z nowego wielopoziomowego parkingu na
Podpromiu w Rzeszowie skorzystaj¹ osoby przejezdne,
okoliczni mieszkañcy, a tak¿e mi³oœnicy wydarzeñ sporto-
wych organizowanych w hali sportowej. Planowana budo-
wa obiektu jest potrzebna, gdy¿ obecny parking liczy zaled-
wie 350 miejsc. Zgodnie z koncepcj¹, nowy obiekt ma po-
mieœciæ ³¹cznie a¿ 1060 samochodów. Na poziomie I (par-
ter) znajdzie siê miejsce na: 93 rowery, 23 autokary i 273 sa-
mochody osobowe. Na poziomie II zaparkuje 279 samocho-
dów osobowych, na poziomie III ju¿ 315, a na poziomie IV
ok. 173. Zjazd z parkingu ma powstaæ od strony mostu
Zamkowego, po jego stronie pó³nocnej. Na jakim obecnie
etapie jest przygotowywanie dokumentacji projektowej?
- Prace dotycz¹ce projektowania wielopoziomowego par-
kingu id¹ zgodnie z planem. Wedle podpisanej umowy, fir-
ma zajmuj¹ca siê inwestycj¹, ma 480 dni na zrealizowanie
zadania. Planujemy wiêc, ¿e dokumentacja bêdzie gotowa
w lipcu 2022 r. - przekonuje Artur Gernand z Kancelarii
Prezydenta Rzeszowa. kl

RZESZÓW. Miasto Rzeszów dofinansuje
prace remontowe zabytkowej Kaplicy pw.
Œw. Huberta, która znajduje siê na jednym
z najm³odszych rzeszowskich osiedli Mi-
³ocin - œw. Huberta. Kaplica wzniesiona w
po³owie XVIII w. jako kaplica myœliwska,
jest z jednym z cenniejszych obiektów ar-
chitektury powsta³ym w okresie dzia³añ
mecenatu Lubomirskich w Rzeszowie. 
- Dotacja miejska w wysokoœci 175 tys. z³.
dofinansuje prace zwi¹zane z wykonaniem

izolacji fundamentów budynku, przebudo-
w¹ schodów zewnêtrznych i remontem
piwnic. Prace te s¹ elementem komplekso-
wego remontu, który realizowany jest
w kaplicy od 2012 r., a swoim zakresem
obejmuje zarówno prace konserwatorskie
zabytkowych polichromii, jak i remont ka-
pitalny budynku wraz z przebudow¹ jej
obejœcia - mówi Konrad Fijo³ek, prezydent
Rzeszowa.

kl

RZESZÓW. Reggae nad Wis³okiem - tym
festiwalem od kilku lat ¿yje muzyczny
Rzeszów. Mowa o plenerowej imprezie,
która istnieje od 2015 r. i odbywa siê w
Parku Kultury i Wypoczynku na Bulwa-
rach. Dotychczas udzia³ w niej bra³o nawet
kilkanaœcie tysiêcy osób, które mog³y us³y-
szeæ na ¿ywo gwiazdy miêdzynarodowej
sceny reggae i dub: m.in. Mesajah, Jamal,
Vavamuffin czy Tabu. Teraz Rzeszowski
Dom Kultury poinformowa³ o tegorocznej
edycji festiwalu, która odbêdzie siê w so-

botê 4 wrzeœnia, tradycyjnie - w³aœnie na
Bulwarach. Przewodnim has³em ma byæ
„Reggae dla Klimatu”, a muzyczn¹ gwiaz-
d¹ wieczoru - Sidney Polak. Kim jest arty-
sta? To polski wokalista, perkusista, autor
tekstów, muzyk i kompozytor znany przede
wszystkim jako perkusista zespo³u T.Love.
Twórca prowadzi tak¿e solow¹ dzia³alnoœæ
artystyczn¹, a jego najwiêksze przeboje ta-
kie jak: „Chomiczówka”, „Otwieram wino”
czy „Peron”, œpiewa³a ca³a Polska.

kl

RZESZÓW. K³adki maj¹ byæ gotowe 11 wrzeœnia (przy moœcie Karpackim)
i 8 paŸdziernika (przy moœcie Narutowicza)

Lada dzieñ pojedziemy k³adkami rowerowymi
przy moœcie Karpackim i Narutowicza 

Fot. Wit Had³o

11 wrzeœnia oddana zostanie do u¿ytku k³adka
rowerowa przy moœcie Karpackim.

Wielopoziomowy
parking na Podpromiu
pomieœci ponad 1000
pojazdów

Na osiedlu Mi³ocin wyremontuj¹
zabytkow¹ kaplicê œw. Huberta

Sidney Polak gwiazd¹ Reggae
nad Wis³okiem

Fot. Wit Had³o
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Odmulanie zalewu na rzece
Wis³ok w Rzeszowie rozpocznie
siê we wrzeœniu.  - Wci¹¿ trwaj¹
rozmowy z Regionaln¹ Dyrekcj¹
Ochrony Œrodowiska w sprawie
przebiegu inwestycji - informuj¹
Wody Polskie w Rzeszowie. Ce-
lem inwestycji jest m.in. oczysz-
czenie dna zbiornika oraz po-
wiêkszenie jego koryta.

Pierwszy etap odmulania
zalewu na rzece Wis³ok
w Rzeszowie zrealizowano
zgodnie z harmonogramem,
lecz jesieni¹ 2020 r. prace
rozpoczê³y siê z opóŸnie-
niem. Wody Polskie zerwa³y
umowê na wykonawstwo
z wczeœniejsz¹ firm¹ i wy³o-
ni³y nowego wykonawcê
(Transpol Lider). Ten realizo-
wa³ swoj¹ czêœæ zadania od
grudnia ub.r. zajmuj¹c siê
wywo¿eniem osadu z geotub

znad Wis³oka i odsysaniem
mu³u z dna zbiornika. Roboty
potrwa³y do koñca lutego, kie-
dy rozpocz¹³ siê sezon lêgowy.

W czerwcu Wody Polskie
informowa³y, ¿e jest pomys³
wznowienia prac nie 15 paŸ-
dziernika po okresie lêgo-
wym, a jeszcze w sierpniu.
Dziœ okazuje siê, ¿e ten ter-
min nie jest ju¿ realny. - Na-
dal trwaj¹ rozmowy z Regio-
naln¹ Dyrekcj¹ Ochrony Œro-
dowiska w zakresie pozwole-
nia na wczeœniejsze rozpo-
czêcie prac dotycz¹cych od-
mulania zalewu w Rzeszo-
wie. Liczymy, ¿e negocjacje

zakoñcz¹ siê nied³ugo sukce-
sem i wykonawca rozpocznie
prace we wrzeœniu. Sprzêt
niezbêdny do pracy zosta³
ju¿ przygotowany - wyjaœnia

Krzysztof Gwizdak, rzecznik
rzeszowskich Wód Polskich.
W tym roku, oprócz refulera,
który standardowo bêdzie
pracowa³ na zalewie, pojawi

siê koparka wieloczerpako-
wa, która pozwoli wydoby-
waæ urobek mniej nas¹czony
wod¹, dziêki czemu bêdzie
on na bie¿¹co wywo¿ony. 

Przypomnijmy; o realizacjê
inwestycji od wielu lat apelo-
wali mieszkañcy Rzeszowa
oraz w³adze miasta.
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- Prezydent Konrad Fijo³ek ab-
solutnie nie zamierza likwido-
waæ buspasów w Rzeszowie i
jednoczeœnie podkreœla, ¿e s¹
one potrzebne w miejskiej ko-
munikacji - deklarowa³ nie-
dawno Artur Gernand z Kan-
celarii Prezydenta Rzeszowa.

Buspasy w Rzeszowie, któ-
re powsta³y w 2015 r., obo-
wi¹zuj¹ w godzinach szczy-
tów komunikacyjnych od
godz. 6.30 do 9.30 i od 14.30
do 17.30. Jaki by³ cel ich
wprowadzenia? Docelowo
up³ynnienie ruchu w mieœcie
oraz u³atwienie poruszania
siê autobusom, a przez to za-
chêcenie mieszkañców do
korzystania z komunikacji
zbiorowej. Czy rzeszowianie
przerzucili siê masowo na
miejskie autobusy, tego nie
wiadomo, lecz wiadomo, ¿e
niedostosowanie siê do zasad

korzystania z pasów mo¿e
byæ surowo karane - nawet
100 z³ mandatem.

Buspasy powsta³y w ra-
mach programu transporto-
wego i miasto, aby nie utraciæ
dotacji, musia³o przez okre-
œlony czas nie rezygnowaæ
z ich funkcjonowania. Ten
okres min¹³ w maju tego ro-
ku, a to oznacza, ¿e teraz
buspasy mo¿na by³oby usu-
n¹æ bezkosztowo. W marcu
Miejski Zarz¹d Dróg w Rze-

szowie wskazywa³, ¿e do roz-
strzygniêcia wyborów prezy-
denckich ¿adne decyzje w
tym zakresie nie zostan¹ pod-
jête. A jak dziœ sytuacjê widzi
nowy prezydent? - Prezydent
Konrad Fijo³ek absolutnie nie
zamierza likwidowaæ buspa-
sów i jednoczeœnie podkreœla,
¿e s¹ one potrzebne w miej-
skiej komunikacji. Bêdziemy
nak³aniaæ Policjê do kontroli
buspasów i tego, czy kierow-
cy korzystaj¹ z nich zgodnie

z przepisami - mówi Artur
Gernand z Kancelarii Prezy-
denta Rzeszowa.

Jak s³yszymy, w ratuszu
pojawi³ siê nawet temat roz-
szerzenia strefy pasów auto-
busowych. - Na ten moment
nie mo¿emy mówiæ o kon-
kretnych lokalizacjach, lecz
rzeczywiœcie nie wyklucza-
my, ¿e w przysz³oœci buspa-
sów bêdzie wiêcej - t³umaczy
Gernand.

kl

- W przysz³oœci chcemy, aby fragment
starego jupitera ze Stadionu Miejskie-
go sta³ siê form¹ rzeŸby lub innej kon-
strukcji upamiêtniaj¹cej spory frag-
ment historii tego obiektu - przekonu-
je Rafa³ Kalisz, prezes Stali Rzeszów.
Przypomnijmy; czêœæ starego masztu
oœwietleniowego zosta³a zachowana
podczas przebudowy stadionu.

Przebudowa Stadionu Miejskiego
przy ul. Hetmañskiej w Rzeszowie
polega³a g³ównie na wymianie
oœwietlenia obiektu oraz zainstalo-
waniu podgrzewanej p³yty murawy.
Wykonawca wczeœniej musia³ usu-
n¹æ stare 46-letnie jupitery. Histo-
ryczne maszty dla sporej grupy
mieszkañców mia³y ogromn¹ war-
toœæ sentymentaln¹. W zwi¹zku z
tym, po negocjacjach oraz interwen-
cji i pomocy w³adz klubu pi³karskie-
go Stal Rzeszów, uda³o siê wypraco-
waæ porozumienie, na mocy którego
miasto zadeklarowa³o, ¿e zachowa
fragment jednego z jupiterów na pa-

mi¹tkê. I rzeczywiœcie, maszt uda³o
siê ocaliæ, a w eter posz³a informacja
o tym, ¿e w przysz³oœci zostanie on
wyeksponowany np. na stadionie lub
w rejonie terenów rekreacyjnych.

Zaraz rozpocznie siê wrzesieñ i
czêœæ mieszkañców Rzeszowa dopy-
tuje, jak obecnie wygl¹da kwestia za-
bezpieczenia wa¿nego dla kibiców
masztu oraz jego ewentualnego za-
gospodarowania jako pami¹tki. W
Urzêdzie Miasta Rzeszowa us³yszeli-
œmy, ¿e temat dalszego losu jupitera
nale¿y do Stali Rzeszów. Co na to

klub? - W tym momencie nie zajmu-
jemy siê kwesti¹ wyeksponowania
jupitera, lecz w przysz³oœci chcemy,
aby sta³ on siê form¹ rzeŸby lub innej
konstrukcji upamiêtniaj¹cej spory
fragment historii tego stadionu - mó-
wi Rafa³ Kalisz, prezes Stali Rze-
szów. - Szacujemy, ¿e inwestycja do-
tycz¹ca zagospodarowania masztu
poch³onie 100 - 120 tys. z³. Zajmie-
my siê tematem za 2 - 3 lata. Obecnie
jupiter znajduje siê na terenie jednej
z firm - dodaje. 

kl

RZESZÓW. Buspasy powsta³y w ramach programu transportowego i miasto, aby nie utraciæ
dotacji, musia³o przez okreœlony czas nie rezygnowaæ z nich. Ten okres min¹³ w maju tego roku

Buspasy w Rzeszowie zostają
Fot. Wit Had³o

Niedostosowanie siê do zasad korzystania z buspasów
karane jest mandatem w kwocie 100 z³.

RZESZÓW. Wys³u¿one jupitery zast¹pi³y dwa nowoczesne maszty oœwietleniowe, które powsta³y na koronie
stadionu, po stronie zachodniej

Jupiter ze Stadionu Miejskiego
zostanie wyeksponowany

Fot. Wit Had³o

Fragment zdemontowanego jupitera
ze Stadionu Miejskiego w Rzeszowie.

RZESZÓW. W tym roku, oprócz refulera, który standardowo bêdzie pracowa³ na zalewie, pojawi siê koparka
wieloczerpakowa, która pozwoli wydobywaæ urobek mniej nas¹czony wod¹

We wrzeœniu ruszy odmulanie zalewu

G³ównym celem odmulania zalewu na rzece Wis³ok jest m.in.
oczyszczenie dna zbiornika oraz powiêkszenie jego koryta.

Fot. Wit Had³o
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