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RZESZÓW. Uk³ad S³oneczny dzia³a, 
wszystkie planety s¹ ju¿ na orbitach

ZIEMIA
W RZESZOWIE
MA 5,8 MILIMETRA

S³oñce stoi dok³adnie naprze-
ciwko wejœcia do ratusza i ma
œrednicê 60 centymetrów. Mi-
niaturow¹ Ziemiê znajdziecie 
w odleg³oœci 70 metrów, po
drugiej stronie budynku. ¯eby
sprawdziæ, jak w tej skali pre-
zentuje siê Pluton, trzeba udaæ
siê na skrzy¿owanie Kroœnieñ-
skiej i Sanockiej - pieszo to
prawie 4 kilometry.
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RZESZÓW. Ruszy³a wspólna akcja Urzêdu Mia-
sta  Rzeszowa i Centrum Medycznego Medyk pod
has³em „Jazda profilaktyczna”.

Specjalny autobus od poniedzia³ku jeŸdzi po rze-
szowskich osiedlach. Mieszkañcy mog¹ w nim
bezp³atnie wykonaæ badania profilaktyczne 40+.
Akcja skierowana jest przede wszystkim do osób,
które s¹ zabiegane i na co dzieñ nie maj¹ czasu na
wizytê w przychodni. W autobusie pobierana jest
krew i przyjmowane s¹ próbki moczu. Mierzone jest
te¿ ciœnienie oraz BMI. W celu usprawnienia ob-
s³ugi, mo¿na siê wczeœniej zarejestrowaæ telefonicz-
nie pod nr.  517 194 743.  Ale jeœli ktoœ tego nie
zrobi, te¿ zostanie przyjêty w autobusie. 

- Bazujemy na krajowym programie badañ pro-
filaktycznych 40 plus, który jest w pewnym sen-
sie inspirowany dzia³aniami prowadzonymi w Rze-
szowie. Chcemy zbli¿yæ mieszkañcom mo¿liwo-
œci zrobienia badañ z krwi, moczu, ka³u, kontroli
parametrów takich metaboliczno-kardiologiczno 
- onkologicznych. Co ciekawe, do tej pory w Pol-
sce wykonano w ramach tego programu 600 tysiê-
cy badañ, z czego Rzeszów wykona³ a¿ 7,5 procent
z tej liczby. To rekord Polski, jestem dumny z
mieszkañców Rzeszowa, z ich œwiadomoœci i chcia-
³em podziêkowaæ w³adzom wojewódzkim i miej-
skim za to, ¿e jest tutaj dobra wspó³praca w tym
aspekcie, bo dbanie o zdrowie i profilaktyka œwiad-
czy o m¹droœci spo³eczeñstwa - mówi³ podczas in-
auguracji programu  lek. med. Stanis³aw Mazur, pre-
zes zarz¹du CM Medyk.

Badania s¹ bezp³atne, autobus do tej pory odwie-
dzi³ m.in.: Staromieœcie, Drabiniankê i S³ocinê, w
sumie zatrzyma siê na 21 rzeszowskich osiedlach.
Bêdzie tam w wyznaczone dni, przez cztery godzi-
ny, od 6 do 10.

Harmonogram kolejnych przystanków 
„Jazdy profilaktycznej”:

Wrzesieñ: 16 - Krakowska P³d., 19 - Zalesie, 20 - Zwiê-
czyca, 21 -  Staroniwa, 22 - Pu³askiego, 23 -  Wilkowy-
ja, 25 - Kmity, 26 - Pobitno, 27 - Pogwizdów Nowy.

PaŸdziernik: 10 - Króla Augusta, 11 - Mi³ocin, 12 -
Przybyszówka, 13 - Mieszka 1, 14 - Œródmieœcie, 15 -
Baranówka oraz gen. Andersa.

am

Autobus pe³en zdrowia

Grzegorz Król
gkrol@supernowosci.pl

Specjalne, wysuwane zapory blokowaæ bêd¹
wjazd na ul. 3 Maja. W tym tygodniu obni¿o-
no te¿ wysokie krawê¿niki na ul. Jagielloñ-
skiej. Cel jest ten sam - zablokowaæ ruch sa-
mochodowy na g³ównym miejskim deptaku.

Prowadz¹ca do 3 Maja ulica Jagielloñska jest w¹-
ska, po obu stronach parkuj¹ samochody, a ¿eby z
niej bezpiecznie wyjechaæ, najproœciej zawróciæ. 

- W³aœnie po to obni¿amy wysokie krawê¿-
niki i chodniki - chcemy stworzyæ kierowcom
wiêcej przestrzeni do zawracania. W tej chwi-
li nagminnie zdarza siê, ¿e aby to zrobiæ, wje¿-
d¿aj¹ na ul. 3 Maja. Nie doœæ, ¿e powoduje to
zagro¿enie dla pieszych, to pojazdy niszcz¹
granitowe p³yty, które po przebudowie zast¹pi-
³y star¹ kostkê - t³umaczy Artur Gernand z Kan-
celarii Prezydenta Rzeszowa.

Wjazd zablokuj¹ wysuwane zapory
To nie jest jedyny pomys³ na dalsze ogranicze-

nie samochodowego ruchu na reprezentacyjnym dep-
taku. Drugim maj¹ byæ specjalne, wysuwane zapo-
ry, które zablokuj¹ wjazd. S³upki maj¹ pojawiæ siê
na Jagielloñskiej - na wysokoœci Miejskiego Oœrod-
ka Pomocy Spo³ecznej, oraz na ul. Dymnickiego
za wjazdem na parking Grand Hotelu.

- Zale¿y nam na tym, ¿eby poza pojazdami
uprzywilejowanymi, nikt inny nie wje¿d¿a³ na
3 Maja. Niestety, co chwilê mieszkañcy sygna-
lizuj¹ nam, ¿e auta wje¿d¿aj¹ miêdzy pieszych.
Niektóre w³aœnie po to, ¿eby zawróciæ, zdarza-
j¹ siê jednak i tacy kierowcy, którzy robi¹ so-
bie skrót miêdzy Jagielloñsk¹ a Dymnickiego
- wyjaœnia rzecznik prezydenta.

Miasto ju¿ szuka firmy, która wykona zapo-
ry i zamontuje je we wskazanych miejscach.

S³upki o œrednicy 20 cm maj¹ byæ zrobione z
nierdzewnej stali. Bêd¹ rozstawione co 1,2 me-
tra i wysuwaæ siê do wysokoœci pó³ metra.

Zapory maj¹ posiadaæ sygnalizacjê œwietln¹,
podczas wysuwania uruchamiana bêdzie te¿  sy-
gnalizacja dŸwiêkowa. Zainstalowane po obu
stronach detektory w przypadku wykrycia prze-
szkody w trakcie podnoszenia s³upków auto-
matycznie zablokuj¹ ich wysuwanie siê i ca³ko-
wicie je opuszcz¹, a specjalny modu³ SOS roz-
poznaj¹cy syreny alarmowe ma sprawiæ, ¿e w
przypadku zbli¿ania siê samochodów uprzywi-
lejowanych, bariery automatycznie bêd¹ opadaæ.

Parking przy ratuszu dla urzêdu
Jest jeszcze jedno miejsce, w którym poja-

wiæ siê maj¹ nowe blokady. To parking przy
ul. S³owackiego, obok ratusza. Mieszkañcy

wykorzystuj¹ to, ¿e jest bezp³atny i czêsto od
niego zaczynaj¹ poszukiwania wolnych
miejsc.  - I nie chodzi tylko o to, ¿eby za³a-
twiæ sprawê w urzêdzie. S¹ tacy, którzy za-
trzymuj¹ siê tu na ca³y dzieñ. Zdarza siê, ¿e
przyje¿d¿a do nas jakaœ delegacja i nie ma
gdzie zaparkowaæ. Dlatego chcemy ten par-
king zarezerwowaæ dla urzêdu, wzorem urzê-
dów - marsza³kowskiego i wojewódzkiego.
Te s³upki oczywiœcie po godz. 15.30 bêd¹ siê
chowa³y i parking bêdzie ogólnodostêpny 
- mówi Artur Gernand.

Przetarg na wysuwane barierki odbywa siê ju¿
po raz drugi, za pierwszym razem nie zg³o-
si³ siê ¿aden wykonawca. Miasto czeka na
oferty do 20 wrzeœnia, na inwestycjê prze-
znaczy³o 239 tys. z³. 

RZESZÓW. Wysuwane zapory pojawi¹ siê w centrum miasta. Z Jagielloñskiej
znikaj¹ wysokie krawê¿niki

3 Maja nie dla samochodów
Wysuwane zapory to kolejny 

pomys³ na ograniczenie ruchu 
samochodowego na ul. 3 Maja.

Fot. Wit Had³o
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Bêdzie drugi 
pumptrack 
w mieœcie 
RZESZÓW. Na bulwarach

powstaje drugi pumptrack.
Specjalne tory do rowerowej
jazdy gotowe bêd¹ ju¿ jesie-
ni¹.

Pierwszy pumptrack zosta³
otwarty w ub. r. na osiedlu
Baranówka. Nowy powstaje
na bulwarach, w s¹siedztwie
Stadionu Miejskiego. Zajmie
powierzchniê ok. 2 tys. m.kw.
i sk³ada³ siê bêdzie z dwóch
torów. Minipumptrack przy-
gotowywany jest z myœl¹ o
najm³odszych, bardziej do-
œwiadczeni rowerzyœci bêd¹
mogli korzystaæ z toru g³ów-
nego. Ich ³¹czna d³ugoœæ wy-
niesie 375 metrów.

Inwestycja kosztowaæ ma
ok. 1,3 mln z³. Na miejscu
wykonano ju¿ pod³o¿e i kon-
strukcjê torów, czêœciowo u³o-
¿ona jest bitumiczna na-
wierzchnia jezdna. Gotowa
jest te¿ instalacja deszczowa
i elektryczna. Trzeba jeszcze
dokoñczyæ warstwê bitumicz-
n¹, zamontowaæ oœwietlenie i
elementy ma³ej architektury,
takie jak ³awki i kosze na
œmieci. 

krl

Nie wy³oniono jeszcze firmy,
która w 2023 roku bêdzie do-
starcza³a pr¹d potrzebny do
oœwietlenia miasta. Jednak
ju¿ teraz wiadomo, ¿e bêdzie
znacznie dro¿ej ni¿ dot¹d.
Wed³ug wyliczeñ urzêdników,
rachunki za energiê dla Rze-
szowa bêd¹ ponad trzy razy
wy¿sze. S¹ ju¿ plany, ¿eby 
w mieœcie wprowadziæ
oszczêdnoœci i w nocy 
wy³¹czaæ latarnie. 

Do koñca roku miasto za-
p³aci za dostawê pr¹du „po sta-
remu”, wed³ug wczeœniej za-
wartej umowy, czyli bez pod-
wy¿ki. Ale ju¿ na pocz¹tku
2023 roku ratusz otrzyma wy¿-
sz¹ taryfê. W³adze miasta pla-
nuj¹ podpisaæ trzyletni kon-
trakt z firm¹, która dostarczy
energiê elektryczn¹. Szacuje
siê, ¿e uœredniona cena za me-
gawatogodzinê (MWh) wynie-
sie ok. 1200 z³, teraz, jeszcze
do koñca 2022 roku, obowi¹-
zuje stawka 380 z³ za MWh.
Tak wiêc w przysz³ym roku
cena za pr¹d dla miasta Rze-
szowa by³aby ponadtrzykrotnie
wy¿sza ni¿ w tej chwili. 

- Nie wiemy, ile dok³adnie
wyniesie, na razie analizuje-
my z³o¿one oferty - informu-
je Artur Gernand z Kancela-
rii Prezydenta Rzeszowa. -
Do przetargu zg³osi³y siê trzy

firmy. Zaproponowane ceny
mocno przewy¿szaj¹ obowi¹-
zuj¹ce do koñca 2022 roku
stawki.      

W 2023 roku 
pr¹d znacznie dro¿szy  

Z wyliczeñ Andrzeja Bo³da-
ka, g³ównego specjalisty ds.

energetyki miasta Rzeszowa,
wynika, ¿e ceny zawieranego
kontraktu na 2023 rok bêd¹
wahaæ siê w granicach od 1500
do 1800 z³ za MWh. Na 2024
rok wynios¹ od 1200 do 1300
z³, a na 2025 rok od 900 do
1200 z³ za MWh. 

W 2022 roku oœwietlenie ulic
Rzeszowa kosztuje 15,2 mln
z³ i jest pokrywane z bud¿etu
miasta. W 2023 roku bêdzie
jednak znacznie dro¿ej. Dlate-
go ju¿ teraz postanowiono
wprowadziæ oszczêdnoœci. Bê-
d¹ one polegaæ na wy³¹czaniu
6 tysiêcy latarni w godzinach
nocnych od 23 do 4 rano.  Na
razie jednak nie wiadomo, któ-
re bêd¹ wygaszane, i od kiedy. 

W stolicy Podkarpacia jest
19 813 punktów œwietlnych,
czyli latarni, lamp i m.in. pod-
œwietlanych budynków. Zna-
leziono jednak ju¿ wczeœniej
sposób, ¿eby sporo zaoszczê-
dziæ. W tym celu wymienia-
ne s¹ lampy sodowe na ener-
gooszczêdne LED-y. Tak dzie-
je siê przy realizacji inwesty-
cji drogowych oraz przy re-
montach dróg. Dziêki temu
miasto rocznie mo¿e zaosz-
czêdziæ 2 mln 80 tys. z³, czy-
li ponad 170 tys. z³ miesiêcz-
nie. Na samym wy³¹czaniu w
nocy lamp ulicznych mo¿na
by³oby w skali roku zaoszczê-
dziæ 250 tys. z³. 

and

Czy w zwi¹zku 
z przysz³oroczny-
mi podwy¿kami
za pr¹d i planem
wygaszania ulicz-
nych latarni,
urzêdnicy zrezy-
gnuj¹ z oœwietla-
nia noc¹ ratusza? 

Fot. Wit Had³o

RZESZÓW. Pr¹d dla miasta w przysz³ym roku mo¿e zdro¿eæ ponad 
trzy razy i bêd¹ wy³¹czane latarnie  

W Rzeszowie będą 
egipskie ciemności?
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RZESZÓW. 
To w tej chwili najwiêk-

sza z trwaj¹cych w mieœcie
inwestycji. Budowa potrwa
jeszcze rok. Efektem bê-
dzie przebudowany dwo-
rzec kolejowy i Rzeszow-
skie Centrum Komunika-
cyjne.

Za inwestycjê odpowie-
dzialny jest Budimex. Fir-
ma najpierw opracowa³a
dokumentacje projektow¹,
a wiosn¹ przyst¹pi³a do bu-
dowy. Na terenie pomiêdzy
ul. Grottgera, placem przed
dworcem PKS a wejœciem

do tunelu pod torami po-
wsta³ ogromny wykop, w
k tó rym p racu j e  c i ê ¿k i
sprzêt. 

- To tak naprawdê dopie-
ro po³owa terenu, którym bê-
dziemy siê zajmowaæ przed
dworcem. Trwa tu m.in. pa-
lowanie, wkrótce rozpoczy-
namy zbrojenie, a po wyla-
niu p³yt fundamentowej i
stropowej przeniesiemy siê
na drug¹ czêœæ placu - mó-
wi¹ przedstawiciele wyko-
nawcy. - W miejscu, gdzie
teraz pracujemy, powstanie
tymczasowy dworzec zbu-

dowany z kontenerów. Wte-
dy bêdzie mo¿na rozpocz¹æ
przebudowê kolejnych po-
mieszczeñ dworca kolejo-
wego.  

Wielki wykop na placu
dworcowym zwi¹zany jest
z budow¹ parkingu pod-
ziemnego. Zaparkuje tu po-
nad 100 samochodów, znaj-
d¹ siê te¿ miejsca postojo-
we dla taksówek i rowerów.
Z dworcem po³¹czy go pod-
ziemne przejœcie. Drugi ele-
ment inwestycji to przebu-
dowa uk³adu drogowego,
która obejmie ul. Grottgera

na odcinku od skrzy¿owa-
nia z ul. Asnyka do ul. Bar-
dowskiego, a trzeci - prze-
budowa budynku g³ównego
dworca kolejowego. Swoje
oblicze zmieni te¿ teren przy
ul. Bardowskiego, gdzie za-
trzymywa³y siê autobusy
MPK. 

Budowa RCK jest dofi-
nansowana z funduszy Unii
Europejskiej. Koszt tego za-
dania to ponad 74 mln z³.
Zakoñczenie inwestycji pla-
nowane jest na drug¹ po³o-
wê przysz³ego roku. 

krl

Trwa wielka budowa w okolicach dworca PKP

Fot. Grzegorz Buka³a/Urz¹d Miasta Rzeszowa 

Do koñca paŸdziernika ma zostaæ
zakoñczona przebudowa kilku ulic
w centrum, m.in.: Fredry, Orzeszko-
wej, Styki, Batorego, ¯ó³kiewskiego
i Siemieñskiego. W ostatnich mie-
si¹cach roboty budowlane obejmo-
wa³y m.in. budowê ronda u zbiegu
ulic G³owackiego i Fredry tu¿ przy
siedzibie ZUS-u. Inwestycja ma po-
prawiæ komunikacjê w centrum
Rzeszowa, w koñcu uruchomiony
zostanie przejazd pod torami przy
ul. Batorego. 

Dziêki tej inwestycji, sk³adaj¹cej
siê z wielu czêœci, kierowcy bêd¹ mo-
gli przejechaæ od skrzy¿owania w re-
jonie ZUS (ul. G³owackiego z alej¹
Pi³sudskiego i ul. Targow¹) a¿ do ul.
gen. Maczka i dalej w kierunku al.
Wyzwolenia czy ul. Lubelskiej omi-
jaj¹c al. Pi³sudskiego, wiadukt Tarno-
brzeski i ul. Marsza³kowsk¹. 

Wa¿n¹ czêœci¹ jest nowa droga pod
wiaduktem kolejowym przy ul. Ba-
torego. Wprawdzie nowy wiadukt
powsta³ jeszcze dwa lata temu w ra-
mach przebudowy stacji kolejowej
Rzeszów G³ówny, ale miasto nadal
przebudowuje drogê pod torami. Od-
cinek ten dla ruchu zamkniêto jesz-
cze we wrzeœniu 2019 r. Ratusz pod-
pisa³ jednak umowê na przebudowê
drogi po tym, gdy kolej ju¿ odda³a do
u¿ytku wiadukt. 

Przed remontem przejazd pod sta-
rym wiaduktem stanowi³ du¿y pro-
blem dla kierowców. By³ za w¹ski i

odbywa³ siê tam ruch wahad³owy.
By³ te¿ za niski dla wy¿szych pojaz-
dów. Teraz dla aut bêdzie wiêcej miej-
sca i ruch bêdzie siê odbywa³ w obu
kierunkach. 

Ulica Batorego ma staæ siê ulic¹ œle-
p¹, a ruch od ronda oko³o budynku
ZUS-u w kierunku wiaduktu przy ul.
Batorego bêdzie siê odbywa³ now¹
jezdni¹, która budowana jest w rejo-
nie ZOZ nr 2 oraz przebudowan¹ uli-
c¹ Styki. 

Koszt tej inwestycji wyniesie 52
mln z³. Wykonawc¹ jest firma Stra-
bag. Zdaniem w³adz miasta wszyst-
kie prace powinny siê zakoñczyæ pod
koniec paŸdziernika. - Jeœli bêdzie
opóŸnienie, to tylko o kilkanaœcie dni
- zapewni³ nas Artur Gernand. 

and

RZESZÓW. Jeszcze pó³tora  miesi¹ca potrwaj¹ prace przy przebudowie kilku ulic 
w centrum miasta  

Przejedziemy pod wiaduktem 
PRZY UL. BATOREGO

Fot. Wit Had³o 
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RZESZÓW. Pracownie przed-
miotów zawodowych powstan¹
w nowym budynku Zespo³u
Szkó³ Elektronicznych. Szko³a
Podstawowa nr 13 zyska nato-
miast nowe skrzyd³o. Bêdzie w
nim m.in. nowa hala sportowa i
przedszkole.

W „elektroniku” uczy siê w tej
chwili 1020 osób, a 250 korzysta
ze szkolnego internatu. Szko³a jest
tak popularna, ¿e w ostatnim na-
borze o jedno miejsce walczy³o
trzech kandydatów.  - Dlatego za-
le¿y nam na jej szybkiej rozbudo-
wie. Chcemy, aby uczniowie
kszta³cili siê w jak najlepszych wa-
runkach -  mówi Stanis³aw Sien-
ko, dyrektor ZSE w Rzeszowie.

W planach jest budowa trzy-
kondygnacyjnego budynku, któ-
ry zostanie po³¹czony z obecnym
przewi¹zk¹. W nowej czêœci za-
planowano szeœæ nowych pra-
cowni do przedmiotów zawodo-
wych, powstan¹ tu dwie sale do
nauki jêzyków i trzy ogólno-
kszta³c¹ce .

Nowa czêœæ ZSE ma byæ goto-
wa w 2024 roku, podobnie jak no-
we skrzyd³o SPnr 13 przy ul. Skraj-
nej, którego budowa powinna roz-
pocz¹æ siê ju¿ jesieni¹. Znajdzie siê
w nim przede wszystkim nowa ha-
la sportowa z widowni¹, zaple-
czem sanitarnym i si³owni¹. Po-
wstan¹ dwie sale lekcyjne, œwie-

tlica, sto³ówka i kuchnia. Bêdzie te¿
miejsce na przedszkole z 5 oddzia-
³ami. - Przetarg na wykonanie prac
budowlanych chcemy rozstrzy-
gn¹æ jeszcze we wrzeœniu, anali-
zujemy ju¿ oferty od wykonawców
- mówi Bartosz Gubernat z Kan-
celarii Prezydenta Rzeszowa. 

krl 

RZESZÓW. 5,5 mln z³ kosztowaæ bê-
dzie przebudowa skrzy¿owania ulic Lwow-
skiej i Mieszka I. Teren pod realizacjê in-
westycji zosta³ w³aœnie przekazany wy-
konawcy.

G³ównym problemem jest w tym miej-
scu brak sygnalizacji œwietlnej. Mieszkañ-
cy od lat skar¿¹ siê, ¿e ciê¿ko przez to
skrêciæ w lewo z ul. Mieszka I w ul. Lwow-
sk¹. ̄ eby poprawiæ sytuacjê, zdecydowa-
no siê nie tylko na budowê œwiate³, ale
te¿ na zmianê geometrii ca³ego skrzy¿o-
wania. Lwowska zostanie przebudowana

na odcinku o d³ugoœci 270 m. Powstan¹
tu nowe chodniki i œcie¿ki rowerowe, za-
planowano przebudowê zatok autobuso-
wych i koliduj¹cych z inwestycj¹ sieci
podziemnych. - Z kolei przebudowa ul.
Mieszka I obejmie odcinek o d³ugoœci
120 m. Podbudowa drogi zostanie wzmoc-
niona, powstan¹ chodnik i œcie¿ka pieszo-
-rowerowa.

Inwestycja potrwa do przysz³ego lata.
Dofinansowana bêdzie z funduszy Unii
Europejskiej. 

krl

RZESZÓW. Na prze³omie
wrzeœnia i paŸdziernika na
bulwarach ma byæ gotowy
nowy odcinek œcie¿ki biego-
wej.  Po po³¹czeniu z ju¿ ist-
niej¹cym, ca³oœæ bêdzie mieæ
1,2 kilometra.

Na nowym odcinku u³o¿o-
na zosta³a ju¿ warstwa beto-
nu, gotowa jest te¿ instalacja
elektryczna, która zasilaæ bê-
dzie 91 latarni. W najbli¿-
szych dniach wykonawca
rozpocznie ostatnie prace 
-uk³adanie warstwy na-
wierzchni u¿ytkowej z po-
liuretanu oraz monta¿ opraw
oœwietleniowych. Powstaj¹-
ca nad Wis³okiem nowa
czêœæ trasy biegowej ma

prawie 650 metrów d³ugo-
œci i 2,5 metra szerokoœci.
Po³¹czy siê z odcinkiem
wybudowanym w 2017 ro-

ku, a ca³oœæ utworzy pêtlê
o d³ugoœci 1,2 km. Koszt
nowego odcinka to 1,22
mln z³. krl

Powstan¹ œwiat³a na skrzy¿owaniu Lwowskiej i Mieszka I 

Bêdzie pêtla biegowa na bulwarach  

Fot. Grzegorz Buka³a/Urz¹d Miasta Rzeszowa

„Elektronik” i SP nr 13 
BĘDĄ ROZBUDOWANE  

Po rozbudowie w „elektroniku” 
przybêdzie m.in. 6 nowych pracowni

do przedmiotów zawodowych.

Fot. Wit Had³o
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Rzeszów uruchomi³ now¹ miejsk¹ aplika-
cjê. Mo¿na poczytaæ aktualnoœci, wejœæ na
mapê utrudnieñ drogowych albo za³atwiæ
zdalnie sprawy w urzêdzie. Najciekaw-
szym rozwi¹zaniem ma byæ opcja „Moje
zg³oszenia”. Wystarczy kilka klikniêæ, ¿eby
poinformowaæ urzêdników o dziurze w
drodze, zepsutym parkomacie albo œmie-
ciach w parkowej alejce.

- Oddajemy mieszkañcom narzêdzie, któ-
re poprawi ich kontakt z administracj¹, po-
mo¿e w³¹czyæ ich do procesów decyzyj-
nych - mówi³ prezydent Konrad Fijo³ek, w
trakcie prezentacji aplikacji.

Marcin Stopa, sekretarz miasta wyjaœnia,

jak bêd¹ dzia³aæ zg³oszenia od mieszkañców:
- To od nich bêdzie zale¿a³o, kogo przez tê
aplikacjê uruchomimy - czy to bêdzie dy-
rektor Miejskiego Zarz¹du Dróg, czy stra¿
miejska, czy inna osoba, która dany pro-
blem mo¿e rozwi¹zaæ. W ci¹gu trzech dni
urzêdnicy ustal¹, kto zajmie siê dan¹ spra-
w¹, w ci¹gu kolejnych dziesiêciu zg³asza-
j¹cy otrzyma informacjê zwrotn¹, a odpo-
wiednie s³u¿by zajm¹ siê rozwi¹zaniem pro-
blemu.

Modu³ „Moje zg³oszenia” podzielony jest
na kilka kategorii. Dotycz¹ m.in. infrastruk-
tury drogowej, czystoœci w mieœcie, sygna-
lizacji œwietlnej, przystanków i miejskiej
zieleni. Wystarczy kilka klikniêæ, wykona-

ne telefonem zdjêcie i krótki opis, by zg³o-
siæ awariê. 

#RzeszowToMy to tak¿e szybki dostêp do
aktualnoœci i kalendarza imprez odbywaj¹-
cych siê w mieœcie. Mo¿na tu znaleŸæ infor-
macje o miejskiej edukacji, podatkach, se-
sjach Rady Miasta czy wejœæ na mapê ak-
tualizowanych w czasie rzeczywistym utrud-
nieñ na drogach. - Aplikacja zintegrowana
jest te¿ z internetowym kontem mieszkañ-
ca, które umo¿liwia zdalne za³atwienie wy-
branych spraw urzêdowych. Dziêki takiemu
rozwi¹zaniu mieszkaniec bêdzie mia³ dostêp
do urzêdu z ka¿dego miejsca i o dowolnej
porze - zapowiadaj¹ w ratuszu.

Krl

#RzeszowToMy. 
MAMY NOW¥ 

APLIKACJÊ MIEJSK¥

S³oñce stoi dok³adnie naprzeciwko wejœcia
do ratusza i ma œrednicê 60 centymetrów.
Miniaturow¹ Ziemiê znajdziecie w odleg³o-
œci 70 metrów, po drugiej stronie budynku.
¯eby sprawdziæ, jak w tej skali prezentuje
siê Pluton, trzeba udaæ siê na skrzy¿owa-
nie Kroœnieñskiej i Sanockiej - pieszo to
prawie 4 kilometry.

„Gniezno ma Króliki, Wroc³aw - Krasna-
le. Rzeszów - jak przysta³o na Stolicê Inno-
wacji - bêdzie mia³ planety Uk³adu S³onecz-
nego” - tym has³em od miesiêcy miasto re-
klamuje now¹ rzeszowsk¹ atrakcjê. Ostatnie
planety zosta³y w³aœnie zamontowane. La-
da moment, pod adresem www.planety.rze-
szow.pl dzia³aæ bêdzie strona projektu.

S³oñce œwieci obok ratusza
- Wszystkie planety s¹ ju¿ na orbitach 

- mówi szczêœliwy Pawe³ Pasterz, populary-
zator nauki z Rzeszowa. - Chcieliœmy, ¿eby
by³o to coœ nowego i przy okazji zwi¹zane-
go z nauk¹. Instalacjê zaprojektowaliœmy w
takiej skali, ¿eby jak najlepiej wykorzystaæ
jej walory edukacyjne. W ci¹gu go-
dziny lekcyjnej, w centrum Rze-
szowa, uczniowie mog¹ bez
problemu obejrzeæ przynaj-
mniej wszystkie planety
wewnêtrzne, wyrobiæ so-
bie pojêcie o ich wielko-
œciach i odleg³oœciach, ja-
kie dziel¹ je od S³oñca.

Model wykonany zosta³
dok³adnie w skali 1:2 200
000 000, co nawi¹zuje do
przebiegaj¹cego przez miasto
22 po³udnika d³ugoœci geogra-

ficznej wschodniej. S³oñce
ma w tym przypadku œredni-

cê 60 cm. Znajduje siê naprze-
ciwko wejœcia do ratusza. Ziemia

w Rzeszowie skurczy³a siê do 5,8 mm i od-
dalona jest o 70 metrów. Najwiêksza plane-
ta, gigantyczny Jowisz, ma nieca³e 6 cm, a
Pluton, który jest najdalej oddalonym od

S³oñca obiektem w
Uk³adzie S³onecz-
nym, znajduje siê
prawie 4 km od ratu-

sza.
- To naprawdê robi

wra¿enie. Ktoœ spyta³ mnie
kiedyœ dlaczego ta nasza Ziemia

jest taka ma³a, dlaczego nie zrobiliœmy jej wiel-
koœci chocia¿by ma³ego globusa. OdpowiedŸ
jest prosta - S³oñce musia³oby byæ wtedy ku-
l¹ wiêksz¹ od wie¿owca - mówi Pawe³ Pa-
sterz.

Pojawi siê Gwiazda Œmierci
Choæ podobne uk³ady planet znajduj¹ siê

w wielu miejscach na œwiecie, zazwyczaj
umieszcza siê je w linii prostej. W Rzeszo-
wie planety rozlokowane s¹ na orbitach elip-
tycznych, a ich rozmieszczenie odpowiada
uk³adowi planet w dniu lokacji Rzeszowa,
czyli w po³udnie 19 stycznia 1354 roku. 

W ratuszu i Podziemiach Rzeszowskich
znajdziecie ju¿ ulotki z map¹ planet i cieka-
wostkami dotycz¹cymi projektu. Wszystkie
informacje znajd¹ siê te¿ na stronie interneto-
wej, która ma zacz¹æ dzia³aæ ju¿ w tym tygo-
dniu. Pawe³ Pasterz tymczasem myœli nad ko-
lejn¹ atrakcj¹: - To co zrobiliœmy do tej pory
ca³y czas bêdzie mo¿na rozwijaæ. A poniewa¿
jestem fanatykiem „Gwiezdnych wojen”, 4
maja, który jest ich œwiatowym œwiêtem, chcia³-
bym wmontowaæ w ten nasz uk³ad Gwiazdê
Œmierci...

krl

S³oñce w Rzeszowie
œwieci obok ratusza.

Wenus znajduje siê 
na œrodku Rynku.

RZESZÓW. Uk³ad S³oneczny dzia³a, wszystkie planety s¹ ju¿ na orbitach

ZIEMIA W RZESZOWIE MA 5,8 MILIMETRA 

Fot. Wit Had³o

Fot. Wit Had³o



PODKARPACIE. We wtorko-
wy wieczór w Wojewódzkim
Domu Kultury w Rzeszowie od-
by³ siê Koncert Inauguracyjny
VIII Podkarpackiej Jesieni Jaz-
zowej. Wyst¹pi³a nowa formacja
kierowana przez niestrudzone-
go propagatora jazzu i rapera
Bart³omieja „Eskaubei” Skubi-
sza oraz basistê Piotra Lemañ-
czyka. Sk³adu dope³nili trêbacz
Tomasz Nowak, perkusista Grze-
gorz Pa³ka i klawiszowiec Woj-
ciech D³ugosz. Muzycy promo-
wali swoj¹ najnowsz¹ p³ytê „Sto-
ries about life and love”, któr¹
ka¿dy z widzów otrzyma³ za dar-
mo wraz z wejœciówk¹. Sama
muzyka by³a bardzo energety-
zuj¹ca i pobudza³a widowniê do
rytmicznego ko³ysania siê wraz
z melodeklamacjami rapera
„Eskaubei”, który ³¹czy³ œwiat
jazzowej muzyki ze s³owem.
Podczas wystêpu muzycy od-
wo³ywali siê te¿ do twórczoœci
najwybitniejszego jazzmana po-
chodz¹cego z Rzeszowa - To-
masza Stañki. 

Tegoroczny program koncer-
towy Podkarpackiej Jesieni Jaz-
zowej jest bardzo rozbudowa-
ny. 
 9 paŸdziernika na Rynku w

Le¿ajsku wyst¹pi Kris Chlipa-
³a Quintet.

 21 paŸdziernika w Oœrodku
Kultury w Wiœniowej program
„W stronê jazzu” przedstawi
Slavia Dixieland Band.

23 paŸdziernika w Dzielnico-
wym Domu Ludowym Bia-
³obrzegi w Kroœnie koncert
poœwiêcony pamiêci Romana
Syrka zagra Slavia Dixieland
Band.

 23 paŸdziernika w Jaros³aw-
skim Oœrodku Kultury i Sztu-
ki wyst¹pi RB Dixie Five.

 28 paŸdziernika w rzeszow-
skim WDK w ramach Festi-
walu Wolnoœci Twórczej 2022
da koncert Bernard Maseli  z
zespo³em Drifter Live. 

 2 listopada w Domu Kultury

SCK w Mielcu wyst¹pi¹ Big-
-Mielec-Band i RB Dixie Five.

3 listopada w WDK w Rzeszo-
wie w ramach „Czwartków
Jazzowych” zaprezentuje siê
Jazz dla ducha.

 6 listopada w MGOK w Ty-
czynie zagra The FoxCats.

 18 listopada w GOK w Nie-
bylcu wyst¹pi Slavia Niebylec
Band i Przyjaciele.

 19 listopada w GCKSiR w
Œwilczy z siedzib¹ w Trzcia-
nie Projekt Rio zaprezentuje
Dominika Kindrat.

 27 listopada w WDK w Rze-
szowie odbêdzie siê Koncert
Fina³owy VIII Podkarpac-
kiej Jesieni Jazzowej i pro-
gram „Tribute to Tenor Le-
gends” zagra S³awek Pezda
Quartet. 

 15 grudnia w Jasionce odbê-
dzie siê Koncert Inaugura-
cyjny Podkarpackiego Cen-
trum Nauki „£ukasiewicz”
pt. „Sounds of Carpatia” ze
specjalnym udzia³em Vitol-
da Reka.

wit
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reklam i og³oszeñ

Biuro Og³oszeñ i Reklam, Dzia³ Marketingu:
RZESZÓW, 35-309, ul. Podwis³ocze 46,
tel. kom. 501-068-299
tel./faks 17 747-07-77
e-mail: biuro@supernowosci24.pl
Druk:Polska Press Sp. z o.o.
Drukarnia w Sosnowcu, 
ul. Baczyñskiego 25A, 41-203 Sosnowiec

Redaktor naczelny: 
Tomasz Górnicki
Wydawca:
Grzegorz Król

www.supernowosci24.pl

Fot. Wit Had³o

BREAKOUT DAYS W RZESZOWIE
RZESZÓW. W mieœcie ponownie zagoœci³ festiwal fanów blu-

esa. Breakout Days 2022 oficjalnie rozpocz¹³ siê w czwartek od
koncertu zespo³u Nie-Bo. Wkinie Zorza wyst¹pili m.in.: Piotr Na-
lepa, Robert Lubera oraz walijski artysta John Porter. Wpi¹tek Por-
tera zobaczyæ bêdzie mo¿na po raz drugi. Tym razem w towarzy-
stwie Agaty Karczewskiej, warszawskiej songwriterki, której g³os
jest porównywany do g³osu Amy Winehouse. Bilety kosztuj¹ 55
z³, mo¿na je kupiæ w Rzeszowskich Podziemiach lub przez stro-
nê bilety.estrada.rzeszow.pl. 

Pozosta³e koncerty odbêd¹ siê w plenerze i s¹ darmowe. W pi¹-
tek, 16 wrzeœnia, o godz. 18 na Rynku startuje Piotr Nalepa Bre-
akout Tour Symfonicznie.  Bêdzie mo¿na us³yszeæ to, co by³o naj-
lepsze w repertuarze zespo³u Breakout i Tadeusza Nalepy oraz Mi-
ry Kubasiñskiej. 

Trzeci dzieñ Breakout Days (17 wrzeœnia) rozpocznie mu-
zyczna akcja „Gramy dla Nalepy” przy pomniku na ul. 3 Maja.
Jak co roku, zgromadz¹ siê tam gitarzyœci, by o godz. 16 ode-
graæ wspólnie jeden z najbardziej znanych utworów, czyli „Kie-
dy by³em ma³ym ch³opcem”. Potem, w parku Jednoœci Polonii
z Macierz¹, zagraj¹: amerykañski wokalista bluesowy i jazzowy
Daryl Strodes oraz Nocna Zmiana Bluesa, której za³o¿ycielem
jest S³awek Wierzcholski. Wyst¹pi te¿ Kinga Siewierska, zwy-
ciê¿czyni tegorocznego Festiwalu Polskiej Twórczoœci Blueso-
wej „Ziemia Dzieciñstwa”. ks

Super Nowoœci - Wolne Media!

Rozpoczęła się VIII Podkarpacka 
Jesień Jazzowa 2022
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