
WYDANIE BEZP£ATNE

LUTY 2022

Codzienne wydanie 
Super Nowoœci 

kupisz w swoim kiosku!

www.supernowosci24.pl

Super Nowoœci - Wolne Media!

PL ISSN 1428-1856 Z RZESZOWAZ RZESZOWA

70 hektarów - tyle powierzchni liczy las, który
znajduje siê na osiedlu S³ocina w Rzeszowie 
i nale¿y do Lasów Pañstwowych. W³adze ratusza
chêtnie przejê³yby teren, aby uczyniæ z niego
przestrzeñ zieleni i rekreacji. Czy tak siê stanie?

Istnieje taki plan, lecz póki co jest to zaledwie
koncepcja, która nie wiadomo czy siê zmateria-
lizuje. We wschodniej czêœci osiedla, w rejonie ul.
œw. Rocha i Jana W¹sacza znajduje siê 70 hekta-
rowy obszar leœny nale¿¹cy do przedsiêbiorstwa
Lasy Pañstwowe. Nie jest on szczególnie zago-
spodarowany, lecz mimo to korzystaj¹ z niego mi-
³oœnicy jazdy na rowerach, biegacze czy zwykli
spacerowicze. W³adze Rzeszowa chcia³yby wy-
korzystaæ tê olbrzymi¹ zielon¹ przestrzeñ, urz¹-
dzaj¹c j¹ jako ró¿ne formy parkowe i rekreacyj-
ne. - Prezydent Konrad Fijo³ek oraz miejskie s³u¿-
by odpowiedzialne za gospodarkê mieniem zapro-
ponowa³y nadleœnictwu, ¿e miasto przejmie teren
i utworzy w nim park, przejmuj¹c na siebie obo-
wi¹zki i koszty utrzymania terenu - informuje nas
w komunikacie Bartosz Gubernat z Kancelarii
Prezydenta Rzeszowa.

To jednak zaledwie pomys³ i aby móg³ siê on
ziœciæ, miasto musia³oby nabyæ tereny od La-
sów Pañstwowych. Tu pojawia siê pewien pro-
blem, bo nie istnieje formu³a prawna, zezwa-
laj¹ca gminie na przejêcie lasów nale¿¹cych
do pañstwa. - Aktualnie Biuro Gospodarki Mie-
niem Miasta Rzeszowa szuka rozwi¹zania praw-
nego, na podstawie którego tak¹ transakcjê
mo¿na zrealizowaæ.  Z naszych informacji wy-
nika, ¿e do tej pory ¿adne miasto w Polsce nie
przejmowa³o w ten sposób terenów leœnych 
- wyjaœnia Gubernat. Miasto ma prowadziæ roz-
mowy z Lasami Pañstwowymi, lecz trudno dziœ
przewidzieæ, kiedy zapadn¹ jakiekolwiek wi¹-
¿¹ce decyzje. 

Ju¿ dziœ jednak wiadomo, ¿e ewentualne prze-
jêcie terenu oznacza³oby zagospodarowanie go pod
zieleñ. - Teren w ca³oœci chcielibyœmy przezna-
czyæ pod rekreacjê, utrzymuj¹c jego leœny charak-
ter - informuje Gubernat. Mowa wiêc prawdopo-
dobnie o: utworzeniu œcie¿ek spacerowych, tras
dla cyklistów, budowie ³awek, si³owni plenerowej
czy tablic edukacyjnych.

kl

Budowa basenu
przy ul. Matuszczaka
w Rzeszowie ruszy³a
w maju 2020 r., a za-
koñczyæ ma siê 
w sierpniu b.r. Po-
twierdzi³y to w³adze
Rzeszowa podczas
wizyty na placu bu-
dowy. W spotkaniu
uczestniczy³a tak¿e
prezes Polskiego
Zwi¹zku P³ywackie-
go, Otylia Jêdrzej-
czak. 
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RZESZÓW. Od kilku lat teren lasu jest chêtnie eksplorowany przez
spacerowiczów oraz wykorzystywany przez mi³oœników biegania

LAS NA SŁOCINIE 
trafi w ręce miasta?

Basen przy 
ul. Matuszczaka
będzie gotowy 
W SIERPNIU

RZESZÓW. - Ten obiekt jest bardzo
potrzebny. Dziêki p³ywalni uda siê

stworzyæ centralny oœrodek skoków 
do wody - t³umaczy³a 

Otylia Jêdrzejczak.
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2 km d³ugoœci - tyle ma mieæ nowa
droga, która po³¹czy al. Krzy¿anow-
skiego i Wieniawskiego w Rzeszo-
wie. Trasa ma lepiej skomunikowaæ
centrum z osiedlami: Bia³a, Zalesie
i S³ocina. Na razie wci¹¿ nie wiado-
mo, kiedy nast¹pi wbicie pierwszej
³opaty.

Niedawno zapad³a decyzja o bu-
dowie trasy ³¹cz¹cej al. Krzy¿a-
nowskiego z ul. Wieniawskiego.
Wybrano projektanta zadania dro-
gowego, które ma up³ynniæ ruch w
rejonie osiedli:  Bia³a, Zalesie czy
S³ocina. Dokumentacja inwestycji
wci¹¿ jednak nie jest gotowa, a
przeciwko zadaniu wielokrotnie
protestowali dzia³kowcy ROD im.
H. Wieniawskiego, którzy maj¹
swoje posesje obok planowanej uli-
cy. W³aœciciele obawiaj¹ siê, ¿e tra-
sa zak³óci ich spokój, spowoduje
ha³as i spotêguje iloœæ smogu, a po-
nadto przewidziano do likwidacji
ponad 65 dzia³ek. Niedawno do-

sz³o do spotkania prezydenta z
dzia³kowcami. Jak dziœ wygl¹da te-
mat inwestycji?

- Wstêpnie do likwidacji przewi-
dziano kilkadziesi¹t ogródków dzia³-
kowych, a dziœ mówimy ju¿ jedynie
o kilkunastu. Prezydentowi uda³o
siê osi¹gn¹æ porozumienie z dzia³-
kowcami. Nowa droga powstanie w
zmienionym przebiegu i teraz zmia-
ny trzeba nanieœæ na projekt. Chce-
my, aby z przebiegu zadowoleni by-
li w³aœciciele ogrodów i mieszkañ-
cy okolicznych domów, ale tak¿e
kierowcy, bo droga ma u³atwiæ im
¿ycie i funkcjonowanie - mówi Ar-

tur Gernand z Kancelarii Prezyden-
ta Rzeszowa.

Droga ma biec od skrzy¿owania
al. Armii Krajowej z Krzy¿anow-
skiego przez okolice ul. Powstañ-
ców Listopadowych, wzd³u¿ rowu
melioracyjnego, a nastêpnie osiedla
domów szeregowych, wpadaj¹c na
koniec do ul. Wieniawskiego. Pre-
cyzyjny przebieg trasy bêdzie zna-
ny w po³owie roku. Ma byæ ona
dwujezdniow¹ publiczn¹ drog¹
gminn¹ klasy „G” o d³ugoœci ponad
2 km wraz ze œcie¿k¹ pieszo-rowe-
row¹. 

kl

Skutery elektryczne oraz ro-
wery elektryczne - tak ma
prezentowaæ siê tegoroczna
miejska wypo¿yczalnia rowe-
rów w Rzeszowie. Ratusz la-
da dzieñ ma skierowaæ do
firm zapytanie ofertowe 
w sprawie pojazdów. Miesz-
kañcy zapewne skorzystaj¹
tak¿e z hulajnóg elektrycz-
nych prywatnych firm.

W 2021 r. rzeszowianie ko-
rzystali z 30 skuterów elek-
trycznych oraz 20 rowerów
elektrycznych w ramach miej-
skiej wypo¿yczalni rowerów.
Ratusz zrezygnowa³ z ofero-
wania hulajnóg elektrycznych,
gdy¿ w miejskiej przestrzeni
pojawi³y siê pojazdy dwóch
prywatnych firm (Blinkee.City
i Bolt). W zwi¹zku z tym, ¿e zi-

ma zbli¿a siê ku koñcowi, wie-
lu rzeszowian zastanawia siê
czy w  tym roku równie¿ na
drogach, chodnikach i œcie¿-
kach rowerowych udostêpnio-
ny zostanie miejski sprzêt? W
ubieg³ych latach szczególnie
hulajnogi i skutery elektryczne
cieszy³y siê du¿¹ popularno-
œci¹. Jak bêdzie teraz?

- Obecnie trwa analiza te-
go, jak w ubieg³ym roku
sprawdzi³ siê sprzêt w ramach

miejskiej wypo¿yczalni rowe-
rów. Oczywiœcie w tym roku
równie¿ chcemy zapewniæ
mieszkañcom mo¿liwoœæ ko-
rzystania z pojazdów. Na po-
cz¹tku marca skierujemy do
firm zapytanie ofertowe w tej
sprawie. W tym momencie
wydaje siê, ¿e postawimy na
skutery i rowery elektryczne.
Dlaczego nie hulajnogi elek-

tryczne? Zapewne w Rzeszo-
wie znowu pojawi¹ siê pry-
watne podmioty, oferuj¹ce te-
go typu pojazdy - mówi Ma-
ciej Ch³odnicki z Kancelarii
Prezydenta Rzeszowa.

Jak s³yszymy, miejska wy-
po¿yczalnia mia³aby funkcjo-
nowaæ od 1 maja, natomiast
hulajnogi elektryczne prywat-
nych podmiotów mog³yby po-
jawiæ siê ju¿ w kwietniu. Teraz
jednak nie wiadomo czy wy-
po¿yczalnia mia³aby charak-
ter ca³oroczny oraz ile liczy³a-
by pojazdów. Wiadomo jed-
nak, ¿e bêdzie mieæ us³ugê
czwartej generacji, dziêki cze-
mu dostêpny w ofercie sprzêt
bêdzie mo¿na obs³ugiwaæ
smartfonem i pozostawiaæ go
w bezpieczny sposób. kl

Od 1 do 15 marca bêdzie
trwaæ rekrutacja do przed-
szkoli i szkó³ podstawowych
na terenie Rzeszowa na no-
wy rok szkolny 2022/2023. 
Za spraw¹ planowanego
oddania do u¿ytku nowej
Szko³y Podstawowej przy 
ul. Kwiatkowskiego, zwiêk-
szy siê liczba dzieci 
w naborze.

W³adze Rzeszowa zaprezen-
towa³y harmonogram rekruta-
cji do przedszkoli i szkó³ pod-
stawowych na terenie miasta.
I tak, 1 marca o godz. 9 rusza
mo¿liwoœæ sk³adania wnio-
sków o przyjêcie do przedszko-
li i szkó³. Rodzice musz¹ pa-
miêtaæ o dokumentacji potwier-
dzaj¹cej spe³nienie przez kan-
dydata warunków lub kryte-
riów branych pod uwagê w po-
stêpowaniu rekrutacyjnym.
Czas na to przewidziano do 15
marca do godz. 15. W obu
przypadkach weryfikacja wnio-
sków potrwa do 18 marca. 

Je¿eli chodzi o przedszko-
la to lista kandydatów za-
kwalifikowanych i kandyda-
tów niezakwalifikowanych
zostanie podana 29 marca o
godz. 9, a w przypadku szkó³
podstawowych - 4 kwietnia o
godz. 9. Rodzice przedszko-
laków bêd¹ mieæ czas do 5
kwietnia na potwierdzenie
woli przyjêcia do placówki,
a ostateczna lista osób przy-
jêtych zostanie opublikowa-
na 8 kwietnia o godz. 9. W
przypadku szkó³, czas na po-
twierdzenie woli przyjêcia
przewidziano do 13 kwiet-
nia, natomiast ostateczna li-
sta osób przyjêtych zostanie

opublikowana 21 kwietnia o
godz. 9.

Warto wspomnieæ tak¿e o
naborze uzupe³niaj¹cym. I
tak, w przypadku przedszko-
li sk³adanie wniosków prze-
widziano na 16 - 27 maja, a
podanie listy z kandydatami
na 7 czerwca o godz. 9. Osta-
teczna lista osób przyjêtych
zostanie opublikowana 21
czerwca o godz. 9. Je¿eli cho-
dzi o szko³y podstawowe to
sk³adanie wniosków w ra-
mach naboru uzupe³niaj¹cego
zaplanowano na 2 - 13 maja,
a podanie listy z kandydata-
mi na 23 maja o godz. 9. Osta-
teczna lista osób przyjêtych
zostanie udostêpniona 1 czerw-
ca o godz. 9.

Przypomnijmy, w tym roku,
za spraw¹ oddania do u¿ytku
nowej Szko³y Podstawowej
przy ul. Kwiatkowskiego,
zwiêkszy siê liczba dzieci,
które bêd¹ uczêszczaæ do
przedszkoli i szkó³ podstawo-
wych. kl

RZESZÓW. Budowê drogi wielokrotnie oprotestowywali w³aœciciele okolicznych ogrodów dzia³kowych. 
Wydaje siê, ¿e teraz miasto dosz³o z dzia³kowcami do porozumienia

£¹cznik al. Krzy¿anowskiego i Wieniawskiego
ODKORKUJE PO£UDNIE RZESZOWA?

Precyzyjny przebieg ³¹cznika dróg
bêdzie znany w po³owie roku.

Fot. Wit Had³o

RZESZÓW. Miejska wypo¿yczalnia rowerów mia³aby funkcjonowaæ od 1 maja, natomiast
hulajnogi elektryczne prywatnych podmiotów pojawi¹ siê ju¿ w kwietniu

W Rzeszowie ponownie zagoœci miejska
wypo¿yczalnia rowerów Skutery elektryczne to jeden z elementów miejskiej 

wypo¿yczalni rowerów.

Fot. Wit Had³o

RZESZÓW. Oprócz rekrutacji podstawowej, jak co roku w Rzeszowie bêdzie odbywaæ siê
rekrutacja uzupe³niaj¹ca, w póŸniejszym terminie

LADA DZIEÑ POCZ¥TEK REKRUTACJI 
do przedszkoli i szkó³ podstawowych

Z roku na rok w Rzeszowie przybywa uczniów, którzy uczêszczaj¹ do szkó³ podstawowych.

Fot. Wit Had³o
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Podstawówka 
przy ul. Miodowej
do modernizacji

RZESZÓW. Coraz bli¿ej do rozbudowy budynku Szko-
³y Podstawowej nr 21 przy ul. Miodowej w Rzeszowie.
O inwestycjê od lat zabiegaj¹ mieszkañcy osiedla Miesz-
ka I i Wilkowyja, a tak¿e miejscy radni klubu PiS. Prze-
targ na wybór firmy, która opracuje dokumentacjê pro-
jektow¹ inwestycji zosta³ ju¿ rozstrzygniêty. Zadaniem
wykonawcy bêdzie zaprojektowanie budowy nowego
trzykondygnacyjnego segmentu budynku, w którym
znajdzie siê m.in.: 10 sal dydaktycznych (9 sal przezna-
czonych dla edukacji wczesnoszkolnej oraz 1 pracow-
nia komputerowa), dwa pomieszczenia œwietlic, biblio-
teka wraz z czytelni¹ oraz pokój nauczycielski.

Drugim elementem inwestycji ma byæ budowa pe³no-
wymiarowej hali sportowej wraz z zapleczem sportowym.
W sali g³ównej bêd¹ boiska do gier zespo³owych. Zo-
stanie ona wyposa¿ona tak¿e w system zas³on, które
pozwol¹ na podzielenie przestrzeni na 4 mniejsze: nie-
zale¿ne miejsca do æwiczeñ. W sali znajd¹ siê trybuny
dla ok. 100 osób, a tak¿e: pomieszczenie do jazdy na rol-
kach, sala do gimnastyki korekcyjnej i fitness, pomiesz-
czenie na si³owniê, 6 szatni z zapleczem sanitarnym. Trze-
cim elementem inwestycji bêdzie rozbudowa sto³ówki
szkolnej. Koszt dokumentacji to blisko 170 tys. z³. Pro-
jekt bêdzie gotowy póŸn¹ jesieni¹ tego roku. kl

Olbrzymi park, ogrody sensoryczne, tor
saneczkowy czy wie¿a widokowa - tak
mo¿e wygl¹daæ w przysz³oœci Kopiec
Konfederatów Barskich na osiedlu Pobit-
no w Rzeszowie. Gotowy jest ju¿ miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzenne-
go dla jego obszaru. 

Kopiec Konfederatów Barskich liczy 58
ha i jest dziœ obszarem niezwykle zaroœniê-
tym, zaœmieconym i trudno dostêpnym. Wnie-
dalekiej przysz³oœci ma siê to zmieniæ. Naj-
pierw jednak ratusz bêdzie musia³ wykupiæ
czêœæ dzia³ek na kopcu, które nale¿¹ do pry-
watnych w³aœcicieli. Wbud¿ecie miasta na ten
rok znalaz³a siê na ten cel kwota 1 mln z³. 

Aby ruszyæ z jakimikolwiek pracami,
trzeba tak¿e uchwaliæ MPZP dla kopca. Je-
go opracowywanie w Biurze Rozwoju Mia-
sta Rzeszowa trwa³o wiele miesiêcy, lecz

dziœ projekt planu jest ju¿ gotowy. - Od 4
do 24 marca zostanie wy³o¿ony do wgl¹du
dla mieszkañców i na 24 marca zaplanowa-
no dyskusjê publiczn¹. Je¿eli wszystko pój-
dzie zgodnie z za³o¿eniami, to chcemy 24
maja na sesji Rady Miasta uchwaliæ plan.
To wa¿ny krok pozwalaj¹cy na stworzenie
w mieœcie wa¿nej przestrzeni rekreacyjnej
- informuje Bartosz Gubernat z Kancelarii
Prezydenta Rzeszowa.

Najwa¿niejsza kwestia ma dotyczyæ tego
jak w przysz³oœci mo¿e wygl¹daæ kopiec.
Zgodnie z dotychczasowymi zapowiedzia-
mi ratusza, plan obejmie 58 ha, z czego 27
ha to ró¿ne formy zieleni. Dokumentacja za-
k³ada m.in. mo¿liwoœæ budowy ogrodów
sensorycznych, które oddzia³uj¹ na zmys³y
(zapach, dotyk, dŸwiêk i smak) czy realiza-
cji przestrzeni ukierunkowanej pod sporty
zimowe, w tym tor saneczkowy. Na p³a-

skiej czêœci terenu wybudowane mog¹ zo-
staæ boiska sportowe do pi³ki no¿nej, siat-
kówki czy koszykówki, a w rejonie przysz³ej
Wis³okostrady pumptruck dla osób doro-
s³ych z wysokim poziomem trudnoœci. 

W planie znajd¹ siê zapisy o mo¿liwoœci
budowy du¿ego parku m.in. z oznakowa-
niem istniej¹cej roœlinnoœci oraz drzewosta-
nu i elementami ma³ej architektury. To ³aw-
ki, alejki, kosze na œmieci czy wiata oraz
wie¿a widokowa, z której bêdzie mo¿na
podziwiaæ panoramê ca³ego Rzeszowa. Pla-
niœci przewidzieli równie¿ ujêcie miejsca
pod budowê przystanku kolejowego Rze-
szów-Pobitno, a tak¿e kompleksowego uk³a-
du komunikacyjnego: drogi dojazdowej,
parkingu i drogi rowerowej. Przypomnijmy,
w s¹siedztwie kopca ma powstaæ wspo-
mniana ju¿ Wis³okostrada, która bêdzie ³¹-
czyæ ul. Dworaka z ul. Ciep³ownicz¹. kl

Fot. Fot. Grzegorz Buka³a/UM Rzeszów

RZESZÓW. 24 maja na sesji Rady Miasta Rzeszowa, radni uchwal¹ plan przestrzenny 
dla terenu kopca zaakceptowany wczeœniej przez mieszkañców miasta

Kopiec Konfederatów Barskich
ZOSTANIE ZAGOSPODAROWANY

W tegorocznym bud¿ecie miasta
znalaz³a siê kwota 1 mln z³ na wykup
prywatnych dzia³ek na terenie kopca. Fot. Archiwum
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Budowa basenu przy ul. Matuszczaka w Rze-
szowie ruszy³a w maju 2020 r., a zakoñczyæ
ma siê w sierpniu br. Potwierdzi³y to w³adze
Rzeszowa podczas wizyty na placu budowy
w towarzystwie prezes Polskiego Zwi¹zku
P³ywackiego Otylii Jêdrzejczak. 

Umowa na budowê basenu przy ul. Matusz-
czaka w Rzeszowie zosta³a podpisana 19 ma-
ja 2020 r. Inwestycjê realizuje firma Texom z
Krakowa, a koszt zadania to blisko 26 mln z³.
Obecnie prace znajduj¹ siê na zaawansowa-
nym poziomie. Koñczy siê budowa s³upów ¿el-
betonowych, na których bêdzie wsparta kon-
strukcja stalowa dachu, a nastêpnie wykonaw-
ca zajmie siê obudow¹ ca³ego obiektu i zada-
szenia, aby móc rozpocz¹æ kolejne etapy robót
wykoñczeniowych. Koniec prac przewidziany
jest na sierpieñ br. 

1 lutego na terenie placu budowy odby³a siê
konferencja prasowa, w której udzia³ wzi¹³
m.in. prezydent Konrad Fijo³ek oraz prezes
Polskiego Zwi¹zku P³ywackiego Otylia Jê-
drzejczak. - Cieszê siê, ¿e bêdziemy mogli
wspó³pracowaæ. Basen przy ul. Matuszczaka bê-
dzie obiektem nowoczesnym i wyj¹tkowym -
deklarowa³ w³odarz.

- Ten obiekt rzeczywiœcie bêdzie spe³nia³
wszystkie wymogi do profesjonalnego skaka-
nia na najwy¿szym poziomie. Skoki do wody
w Rzeszowie to 40 lat historii. Ten obiekt jest
bardzo potrzebny, bo dzisiaj trenuj¹cy zawod-
nicy musz¹ wiêkszoœæ czasu spêdzaæ w £odzi

czy Poznaniu. Dziêki p³ywalni uda siê stworzyæ
centralny oœrodek skoków do wody - t³umaczy-
³a Jêdrzejczak. Jak dodawa³a, w Rzeszowie bê-
d¹ organizowane mistrzostwa Europy, a nawet
œwiata. - Ten basen bêdzie do tego przystoso-
wany - wskazywa³a.

Gigantyczny potencja³
Jak bêdzie prezentowaæ siê basen? P³ywalnia

ma mieæ wymiary 29 m d³ugoœci i 25 m szero-
koœci, natomiast niecka basenu od 1,8 m do 5
m g³êbokoœci. W ramach zadania powstan¹:

suchy basen, trzy wie¿e (5-m, 7,5-m i 10-m) i
infrastruktura towarzysz¹ca - trampoliny i wie-
¿e sêdziowskie. W budynku wyodrêbnione zo-
stan¹ pokoje socjalne czy sanitariaty, a na ze-
wn¹trz pojawi siê kilka miejsc parkingowych,
chodniki oraz nasadzenia roœlin. Kto skorzysta
z basenu? W formie rekreacyjnej mieszkañcy
miasta, a w zakresie sportowym skoczkowie.
Obiekt bêdzie stanowiæ zaplecze treningowe
dla takich dyscyplin sportowych jak: skoki do
wody, p³ywanie, p³ywanie synchroniczne i nur-
kowanie. kl

Na Bulwarach
powstanie
PUMPTRACK

RZESZÓW.Œwietna wiadomoœæ dla miesz-
kañców Rzeszowa lubi¹cych jazdê na rowe-
rze czy rolkach. W³adze Rzeszowa og³osi³y
wyczekiwany przetarg na realizacjê zespo³u
torów rowerowych pumptrack w okolicy bo-
isk pi³karskich Stadionu Miejskiego w Parku
Kultury i Wypoczynku Bulwary w Rzeszowie.
W ub. r. powsta³ projekt sportowo-rekreacyj-
nego zadania, a œrodki na budowê obiektu
znalaz³y siê w tegorocznym bud¿ecie miasta. 

Pumptrack ma sk³adaæ siê m.in. z garbów czy
zakrêtów profilowanych. Ma s³u¿yæ do jazdy
na rowerze, hulajnodze, rolkach i deskorolce.
Jeden tor ma liczyæ 2000 mkw. i zostaæ prze-
znaczony do mniej i bardziej profesjonalnego
treningu dla doros³ych amatorów oraz zaawan-
sowanych rowerzystów. Drugi obiekt ma li-
czyæ 300 mkw. z zaadaptowaniem pod rekre-
acjê dla najm³odszych rowerzystów, w tym
dzieci. Oprócz samych torów powstaæ ma tak-
¿e 100 mkw. placu odpoczynku wkomponowa-
nego w istniej¹ce zadrzewienie. Ma³a archi-
tektura ma sk³adaæ siê z ³awek, stojaków na ro-
wery, oœwietlenia i tablic informacyjnych. Z
pumptracka bêdzie mo¿na korzystaæ 24 godzi-
ny na dobê. Zespó³ torów ma powstaæ do czte-
rech miesiêcy od momentu podpisania umowy. 

Na razie nie jest znana dok³adna kwota in-
westycji. Budowa zespo³u torów rowerowych
pumptrack realizowana bêdzie w ramach Rze-
szowskiego Bud¿etu Obywatelskiego. kl

Fot. Wit Had³o

RZESZÓW. - Ten obiekt jest bardzo potrzebny. Dziêki p³ywalni uda siê stworzyæ
centralny oœrodek skoków do wody - t³umaczy³a niedawno Otylia Jêdrzejczak

Basen przy ul. Matuszczaka
BĘDZIE GOTOWY W SIERPNIU

Koszt 
budowy
basenu 
to blisko
26 mln z³.
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KROK 1: JAK OTRZYMAÆ 

ZLECENIE NA TEST?
Sposób pierwszy: Poradnie podsta-

wowej opieki zdrowotnej.
Skontaktuj siê z poradni¹ Podstawo-

wej Opieki Zdrowotnej (POZ). Poin-
formuj osobê w rejestracji, ¿e: po-
dejrzewasz zaka¿enie koronawirusem,

jesteœ na kwarantannie, lub mia-
³eœ kontakt z osob¹ zaka¿on¹ korona-
wirusem. 

Poradnie POZ przyjmuj¹ od ponie-
dzia³ku do pi¹tku, w godzinach 8 - 18.
W zale¿noœci od Twojego stanu zdro-
wia, konsultacja mo¿e mieæ formê: te-
leporady, wizyty stacjonarnej w gabi-
necie lekarza POZ, lub wizyty medy-
ka w domu chorego. 

Wykaz poradni POZ w województwie
podkarpackim znajdziesz na stronie in-
ternetowej Podkarpackiego Oddzia³u
NFZ oraz na bezp³atnej i czynnej ca³¹
dobê infolinii: 800-190 -590.

Sposób drugi: Nocna i œwi¹teczna
opieka zdrowotna, gdy Twój lekarz ro-
dzinny nie pracuje.

Gdy czujesz siê Ÿle wieczorem (po
godz. 18), w weekend lub w dzieñ œwi¹-
teczny, wtedy skontaktuj siê z najbli¿-
sz¹ placówk¹ nocnej i œwi¹tecznej opie-
ki zdrowotnej (NiŒOZ), gdzie otrzy-
masz niezbêdn¹ pomoc medyczn¹ w
razie nag³ego zachorowania.

Placówki NiŒOZ przyjmuj¹: od po-
niedzia³ku do pi¹tku, w godzinach 18
- 8 rano kolejnego dnia, w soboty, nie-
dziele i œwiêta przez ca³¹ dobê. 

Wzale¿noœci od Twojego stanu zdro-
wia, konsultacja mo¿e mieæ formê: te-
leporady, wizyty stacjonarnej w gabine-
cie NiŒOZ,  lub wizyty medyka w do-
mu chorego. 

Wykaz placówek NiŒOZ w woje-
wództwie Podkarpackim znajdziesz na
stronie internetowej Podkarpackiego
Oddzia³u NFZ oraz na bezp³atnej i czyn-
nej ca³¹ dobê infolinii: 800-190-590.

Sposób trzeci:Podejrzewasz zaka¿e-
nie koronawirusem? Samodzielnie za-
pisz siê na test.

Jeœli podejrzewasz, ¿e Twój z³y stan
zdrowia jest spowodowany zaka¿e-
niem koronawirusem lub jeœli mia³eœ
kontakt z osob¹ zaka¿on¹, zapisz siê na
test w kierunku SARS-CoV-2 przez
Internet. Formularz on-line sk³ada siê
z kilku pytañ dotycz¹cych m.in. kon-
taktów z osobami zaka¿onymi wirusem
SARS-CoV-2 oraz objawów, które mo-
g¹ œwiadczyæ o rozwijaj¹cej siê choro-
bie. Twoje odpowiedzi pomog¹ okre-
œliæ, czy istnieje ryzyko, ¿e zakazi³eœ siê
koronawirusem. Kiedy oka¿e siê, ¿e
powinieneœ wykonaæ test diagnozuj¹-
cy, mo¿esz: zamówiæ rozmowê z kon-
sultantem Domowej Opieki Medycz-
nej (numer telefonu: 22 735-39-40),
który zleci Ci wykonanie testu albo za-
pisaæ siê na wymaz przez Internet. Po-
trzebujesz do tego Profilu Zaufanego. 

Na test w kierunku koronawirusa mo-
¿esz zapisaæ równie¿ swoje dziecko. Z
formularza online mog¹ skorzystaæ rów-
nie¿ wspó³domownicy osoby zaka¿onej
SARS-CoV-2, którzy mimo szczepienia
lub posiadania statusu ozdrowieñca, mu-
sz¹ siê poddaæ testowi na obecnoœæ ko-
ronawirusa. Mo¿esz te¿ wykonaæ szyb-
ki test antygenowy (bez skierowania).
Szczegó³y na stronie: www.gov.pl/web/ko-
ronawirus.

Sposób czwarty: Teleplatforma
Pierwszego Kontaktu. Wystarczy za-
dzwoniæ lub wype³niæ formularz.

W nocy, w weekendy i œwiêta, czyli
poza godzinami pracy poradni Podsta-
wowej Opieki Zdrowotnej, mo¿esz sko-
rzystaæ równie¿ z Teleplatformy Pierw-
szego Kontaktu (TPK). TPK to odpo-
wiednik nocnej i œwi¹tecznej opieki
zdrowotnej, tyle ¿e przez telefon. Wy-
starczy, ¿e zadzwonisz pod bezp³atny nu-
mer: 800 137 200 lub wype³nisz formu-
larz online.

Z Teleplatformy Pierwszego Kontak-
tu skorzystasz: od poniedzia³ku do pi¹t-
ku, w godzinach 18 - 8 rano kolejnego
dnia; w soboty, niedziele i œwiêta przez
ca³¹ dobê. 

Szczegó³y na stronie:
www.gov.pl/web/zdrowie/tpk.

Sposób pi¹ty: Zlecenie na test w ga-
binecie prywatnym.

Na test na koronawirusa mo¿e skie-
rowaæ Ciê te¿ lekarz, który nie ma umo-
wy z NFZ, ale korzysta z aplikacji ga-
binet.gov.pl.

ROK 2: MAM ZLECENIE 
NA TEST I CO DALEJ?

Kwarantanna - w momencie zlecenia
testu na obecnoœæ wirusa SARS-CoV-
-2 zostajesz objêty kwarantann¹. Wcza-
sie kwarantanny nie opuszczaj swojego
miejsca pobytu. Jesteœ zwolniony z kwa-
rantanny na czas przejazdu do punktu po-
brañ i powrotu do miejsca pobytu. Gdy
samodzielnie ze wzglêdu na stan zdro-
wia nie mo¿esz dostaæ siê do punktu
pobrañ wymazów, Twój lekarz POZ
mo¿e wezwaæ do Ciebie karetkê wyma-
zow¹. Wymaz zostanie pobrany w miej-
scu Twojego pobytu.

Wybór punktu pobrañ wymazów
Zosta³eœ skierowany na test wy-

krywaj¹cy koronawirusa? Wykonasz
go bezp³atnie w dowolnym punkcie po-
brañ wymazów. WPolsce takich punk-
tów jest ju¿ ponad 800.

Po zleceniu badania otrzymasz
wiadomoœæ SMS z systemu eKolejka,
kiedy i gdzie powinieneœ siê zg³osiæ,
aby jak najszybciej wykonaæ test bli-
sko miejsca swojego pobytu i unikn¹æ
czekania w du¿ej grupie pacjentów.
Bêdzie to wiadomoœæ, w której znaj-
dziesz link do tzw. Indywidualnej Stro-
ny Pacjenta. Na stronie system zapro-
ponuje Ci termin i miejsce badania.
Mo¿esz je potwierdziæ lub odrzuciæ.
W przypadku odrzucenia zapropono-
wanego terminu i miejsca pobrania
wymazu samodzielnie wyszukujesz
inny, dogodny dla siebie dzieñ, go-
dzinê i miejsce pobrania wymazu. Ma-
pê punktów wymazów znajdziesz na
stronie: pacjent.gov.pl lub na bezp³at-
nej i czynnej ca³¹ dobê infolinii: 989.

Pamiêtaj, aby zabraæ ze sob¹ dowód
to¿samoœci, a 2 godziny przed bada-
niem nie spo¿ywaæ posi³ków, nie piæ,
nie ¿uæ gumy, nie p³ukaæ jamy ustnej
i nosa, nie myæ zêbów, nie przyjmuj-
mowaæ leków oraz nie paliæ papiero-
sów.

Mo¿esz równie¿ wykonaæ bezp³at-
ny test antygenowy w aptece, laborato-
rium diagnostycznym lub w mobilnym
punkcie wymazowym.

Do wykonania testu antygenowego
nie potrzebujesz skierowania. Mapê
punktów szybkich testów antygeno-
wych znajdziesz na stronie: pa-
cjent.gov.pl lub na bezp³atnej i czynnej
ca³¹ dobê infolinii: 989

KROK 3: WYNIK TESTU 
NA KORONAWIRUSA

POZYTYWNY: oznacza, ¿e jesteœ
zaka¿ony koronawirusem. Twoja kwa-
rantanna automatycznie zmienia siê w
izolacjê. Skontaktuj siê ze swoim leka-
rzem POZ, który oceni Twój stan zdro-
wia i ustali leczenie. Umów siê na tele-
poradê. Mo¿esz te¿ skorzystaæ z moni-
toringu Domowej Opieki Medycznej. 

NEGATYWNY: oznacza, ¿e nie je-
steœ zaka¿ony koronawirusem. Gdy
otrzymasz wynik negatywny, zostajesz
zwolniony z kwarantanny. 

KROK 4: SPRAWD• 
WYNIK TESTU

Wynik testu w kierunku koronawi-
rusa mo¿esz sprawdziæ w Interneto-
wym Koncie Pacjenta (IKP). Jeœli nie
masz IKP i profilu zaufanego, wynik
testu otrzymasz online, po wype³nie-
niu krótkiego formularza na stronie:
aplikacje.gov.pl/app/med-test/#/test-
-na-covid. Wgl¹d do wyniku testu na
obecnoœæ wirusa SARS-CoV-2 ma tak-
¿e Twój lekarz POZ i laboratorium,
które przeprowadza³o analizê wyma-
zu. Wynik testu antygenowego po-
znasz na miejscu. Znajdziesz go tak-
¿e, jak w przypadku testu PCR, w In-
ternetowym Koncie Pacjenta i w apli-
kacji - moje.

KROK 5: W TRAKCIE 
CHOROBY

Program DOM - Twoje domowe cen-
trum monitoringu zdrowia.

Program Domowa Opieka Medycz-
na umo¿liwia monitoring Twojego zdro-
wia, gdy jesteœ chory na COVID-19,
ale nie wymagasz leczenia w warun-

kach szpitalnych.  Do kontroli Twoje-
go zdrowia s³u¿y pulsoksymetr, niewiel-
kie urz¹dzenie, które mierzy saturacjê,
czyli poziom natlenienia krwi. Wystar-
czy, ¿e na³o¿ysz go na palec i po³¹czysz
ze specjaln¹ aplikacj¹, któr¹ instalujesz
w swoim telefonie. Mo¿esz te¿ zg³aszaæ
wyniki pomiarów przez infoliniê. Pulsok-
symetr trafia do Ciebie bezp³atnie. Gdy
ukoñczy³eœ 55 lat, automatycznie kwa-
lifikujesz siê do programu i otrzymasz
urz¹dzenie do domu poczt¹. Jeœli jesz-
cze nie masz 55 lat, mo¿esz zamówiæ pul-
soksymetr przez internet lub przez kwa-
lifikacjê przeprowadzon¹ przez lekarza
POZ. W razie niepokoj¹cych wyników
zadzwoni do Ciebie konsultant i jeœli bê-
dzie taka potrzeba, umówi konsultacjê te-
lemedyczn¹ z lekarzem.

KROK 6: PO CHOROBIE
Zaszczep siê przeciw COVID-19. Za-

dbaj o ochronê przeciwko COVID-19.
Szczepienie chroni przed ciê¿kim prze-
biegiem choroby. Od rêki mo¿esz przy-
j¹æ szczepionkê w blisko 8 tysi¹cach
punktów szczepieñ, które dzia³aj¹ w
ró¿nej formie (stacjonarnej, wyjazdo-
wej, mobilnej). Zarejestruj siê na szcze-
pienie przez: Internetowe Konto Pacjen-
ta; bezp³atn¹ i ca³odobow¹ infoliniê pod
numerem: 989; SMS wys³any na numer:
664-908-556 lub: 880-333-333 o treœci:
SzczepimySie; aplikacjê mobiln¹ Mo-
je IKP; wybrany punkt szczepieñ.

Artyku³ partnera

NFZ podpowiada jak sprawdziæ, co Ci dolega krok po kroku? 

Przeziêbienie, grypa 
czy COVID-19? 

Nigdy nie lekcewa¿ objawów choroby. Nawet jeœli wydaje Ci siê, ¿e to zwyk³e przeziêbienie, powinieneœ to sprawdziæ. Byæ mo¿e s¹ to pierwsze symptomy
groŸnych chorób: grypy lub COVID-19? Pamiêtaj! Czêœæ chorób, szczególnie w pierwszym stadium rozwoju, daje podobne objawy, dlatego musisz upewniæ siê,

co Ci dolega. Skorzystaj z praktycznego przewodnika. Doradzimy krok po kroku, co zrobiæ, gdy masz pierwsze objawy infekcji.

Pogotowie ratunkowe
(Ratownictwo medyczne)

Jeœli Twój stan nagle siê pogorszy i
sytuacja bêdzie zagra¿a³a Twojemu ¿y-
ciu lub zdrowiu, zadzwoñ pod numer
alarmowy: 999 lub: 112. Jeœli podejrze-
wasz u siebie zaka¿enie koronawirusem
lub jesteœ zaka¿ony, koniecznie poinfor-
muj o tym dyspozytora, który przyjmuje
Twoje zg³oszenie.

Bezp³atna infolinia NFZ
Pod numerem: 800-190-590, bez-

p³atnie i przez ca³¹ dobê, otrzymasz
wszystkie, niezbêdne informacje o po-
stêpowaniu w przypadku zaka¿enia ko-
ronawirusem. Konsultanci podpowie-
dz¹ m.in., gdzie znajdziesz: najbli¿szy
punkt nocnej i œwi¹tecznej opieki zdro-
wotnej, punkt wymazowy w Twojej oko-
licy oraz doradz¹, jak skontaktowaæ siê
ze szpitalem.



Koncerty gwiazd, otwarta
przestrzeñ oraz barwny koro-
wód - tak maj¹ wygl¹daæ te-
goroczne Rzeszowskie Juwe-
nalia oraz KultURalia w stolicy
Podkarpacia. Po dwóch latach
pandemii i obostrzeñ studenc-
kie œwiêta maj¹ powróciæ 
do tradycyjnej formu³y.

W maju 2020 r. najwiêksze
uczelnie na Podkarpaciu - Uni-
wersytet Rzeszowski, Wy¿sza
Szko³a Informatyki i Zarz¹dza-
nia, WSPiARzeszowska Szko-
³a Wy¿sza oraz Politechnika
Rzeszowska, zrezygnowa³y z
organizacji studenckich œwi¹t.
Mowa o Rzeszowskich Juwena-
liach oraz KultURaliach. W
ubieg³ym roku, wydarzenia w
ramach imprez mia³y mocno
zmodyfikowan¹ formu³ê, a ple-
nerowe koncerty z gwiazdami i
t³umem ludzi by³y jedynie po-
bo¿nym ¿yczeniem. W tym ro-
ku wszystko ma siê zmieniæ.
Rzeszowskie Juwenalia oraz
KultURalia planowane s¹ w tra-
dycyjnej formie, której przez
pandemiê COVID-19 nie do-
œwiadczy³o jeszcze wielu stu-
dentów.

- Wtym roku planujemy Rze-
szowskie Juwenalia na poziomie
sprzed pandemii. Sytuacja jest
co prawda dynamiczna, ale wy-
daje siê, ¿e obostrzenia tym ra-
zem nie wp³yn¹ na nasze przy-
gotowania. Miasteczko Poli-

techniki Rzeszowskiej jest ol-
brzymie, dlatego te¿ jesteœmy
w stanie zapewniæ uczestni-

kom odpowiedni metra¿ i bez-
pieczeñstwo. Termin imprezy
to 5 - 7 maja. W planach s¹ kon-

certy gwiazd o formacie ogól-
nokrajowym, tradycyjny barw-
ny korowód studencki i mnó-
stwo wydarzeñ towarzysz¹cych.
Lada dzieñ og³osimy przetarg na
przygotowanie i obs³ugê ca³ego
wydarzenia - mówi Kamil Cho-
hura, przewodnicz¹cy Samo-
rz¹du Studenckiego PRz.

Optymizm panuje równie¿
w gronie studentów Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego. W tym
przypadku równie¿ planowa-
na jest tradycyjna formu³a
KultURaliów. - Planujemy or-
ganizacjê KultURaliów, bior¹c
oczywiœcie pod uwagê dyna-
miczn¹ sytuacjê z pandemi¹.
Czekamy na oficjalne zgody i
decyzje. Chcielibyœmy przy-
gotowaæ du¿e wydarzenie, z
imprez¹, publicznoœci¹, kon-
certami gwiazd i korowodem.
Trudno jednak teraz mówiæ o

szczegó³ach - t³umaczy z kolei
Kinga Kruczek, przewodnicz¹-
ca Samorz¹du Studentów URz.

Wiêcej informacji w temacie
przygotowañ wydarzeñ oraz
ewentualnych nazwisk arty-
stów, którzy mogliby wyst¹-
piæ na scenie, bêdzie znanych
za kilka tygodni. Do tematu
wrócimy.

kl
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Tu przyjmujemy zlecenia
reklam i og³oszeñ
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RZESZÓW, 35-309, ul. Podwis³ocze 46,
tel. kom. 501-068-299
tel./faks 17 747-07-77
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Druk:Polska Press Sp. z o.o.
Drukarnia w Sosnowcu, 
ul. Baczyñskiego 25A, 41-203 Sosnowiec
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Do Rzeszowa
powróc¹ miejskie
potañcówki

RZESZÓW. Miejskie potañ-
cówki organizowane na rze-
szowskich Bulwarach ciesz¹ siê
ogromnym zainteresowaniem.
Taneczne imprezy dla seniorów
i nie tylko bêd¹ odbywa³y siê
tak¿e w tym roku. Aby móc je
organizowaæ, potrzebna jest no-
wa pod³oga taneczna. I taka
pod³oga, o powierzchni 216
mkw., pojawi siê na Bulwarach.
- Zgodnie z zapisami trwaj¹ce-
go ju¿ przetargu, podest tanecz-
ny ma byæ wykonany z deski ta-
rasowej (jesion termowany), ry-
flowanej. Bêdzie przystosowa-
ny do korzystania przez osoby
niepe³nosprawne - tzn. wyposa-
¿ony w pochylniê z porêczami.
Pod³oga taneczna pojawi siê na
Bulwarach wiosn¹ tego roku -
informuje UM Rzeszowa. kl

RZESZÓW. Juwenalia i KultURalia w Rzeszowie z regu³y odbywaj¹ siê przez
trzy dni, najczêœciej od czwartku do soboty. Podobnie ma byæ w tym roku

Juwenalia i KultURalia 
z koncertami i korowodem

W przesz³oœci olbrzymi¹ popularnoœci¹ wœród
studentów cieszy³ siê korowód.

Fot. Wit Had³o
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Budynek III LO 
do przebudowy

RZESZÓW.Miasto Rzeszów
og³osi³o kolejny przetarg na
zaprojektowanie rozbudowy
budynku III Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego przy ul. Szopena
w Rzeszowie. Ratusz nie by³
zadowolony z wczeœniejszego
wykonawcy i umowê rozwi¹-
zano. Inwestycja ma polegaæ
na zaprojektowaniu m.in.: re-
montu elewacji budynku, wy-
miany stolarki drzwiowej i
okiennej oraz pod³óg, a tak¿e
przebudowy schodów i klatek
schodowych. Wykonawca
zmodernizuje równie¿ wejœcie
do budynku szko³y oraz insta-
lacje elektryczne czy kanali-
zacyjne. Oblicze zmieni tak¿e
kuchnia szko³y oraz kilka klas
lekcyjnych. Prace budowlane
rozpocz¹æ maj¹ siê pod koniec
roku. 

kl

Fot. Wit Had³o

Nowe p³yty granitowe, estetyczne na-
sadzenia roœlin oraz szerokie kom-
fortowe ³awki - tak ma prezentowaæ
siê przebudowana ul. Grunwaldzka 
w Rzeszowie. Ratusz planuje wiosn¹
og³osiæ przetarg na modernizacjê
drogi. Inwestycja ma potrwaæ do
koñca 2023 r.

W³adze Rzeszowa chc¹ zrewitalizo-
waæ ul. Grunwaldzk¹, w zwi¹zku z czym
zgodnie z procedurami najpierw zdecy-
dowa³y siê przeprowadziæ niezbêdne
prace archeologiczne pod ziemi¹. Te za-
koñczy³y siê w wiosn¹ ub.r. i pozwoli³y
odkryæ m.in. pozosta³oœci po s³ynnej
Bramie Sandomierskiej, w której znaj-
dowa³ siê kiedyœ urz¹d celny pobieraj¹-
cy myto, ale tak¿e drewniany bruk z
„kocich ³bów”. Kolejny krok? Rozpoczê-
cie prac budowlanych. Szybko jednak
okaza³o siê, ¿e w gotowym projekcie
trzeba wprowadziæ zmiany m.in. w ob-
szarze odwzorowania historycznej kost-
ki w rejonie ul. Kopernika i Koœciuszki,
a tak¿e wyeksponowania miejsca, gdzie
w przesz³oœci znajdowa³ siê pomnik
Grunwaldzki. Tak¹ decyzj¹ podj¹³ Pod-
karpacki Konserwator Zabytków.

Po kilku miesi¹cach projekt inwesty-
cji zosta³ uaktualniony i przedstawiony
konserwatorowi. - Zmiany zosta³y przed-
stawione konserwatorowi i czekamy te-
raz na opiniê oraz decyzjê. Dysponuj¹c
kompletn¹ dokumentacj¹ og³osimy prze-
targ na wykonawstwo. Liczymy na to, ¿e
uda siê to zrobiæ wiosn¹, a same prace ru-
sz¹ latem lub wczesn¹ jesieni¹ - mówi Ar-

tur Gernand z Kancelarii Prezydenta Rze-
szowa. Inwestycja wpisana jest w bud¿e-
cie miasta na lata 2022 - 2024, lecz jak
s³yszymy, prace powinny zakoñczyæ siê
do koñca 2023 r. Wtegorocznym bud¿e-
cie zapisano na ten cel pierwsze kwoty -
2,4 mln z³. Ca³a inwestycja ma kosztowaæ
oko³o 5 mln z³.

W ramach zadania zniknie brukowa

kostka z nawierzchni ul. Grunwaldzkiej
i zast¹pi¹ j¹ nowe granitowe p³yty, ta-
kie same jak na ul. Koœciuszki czy 3
Maja. Pojawi siê ma³a architektura, w
tym ³awki i kosze. Na deptaku powsta-
nie równie¿ sporo zieleni - krzewów,
ma³ych drzew oraz nasadzeñ kwiatów.
Wyeksponowana zostanie ponadto Bra-
ma Sandomierska. kl

RZESZÓW. Modernizacja historycznego deptaka ma ruszyæ latem lub wczesn¹ jesieni¹ br. 
W tegorocznym bud¿ecie miasta zapisano na ten cel 2,4 mln z³

Ul. Grunwaldzka zyska nowe życie

Dziœ ul. Grunwaldzka nieco odstrasza 
spacerowiczów i nie przyci¹ga estetyk¹.

Fot. Wit Had³o




