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Parkowanie ma być tańsze
A Miasto proponuje, aby w drugiej strefie płatnego A Niższy ma być także miesięczny abonament

postoju opłata spadła z 2 zł do 1,5 zł za godzinę
Bartosz Gubernat
b.gubernat@nowiny24.pl

Strefa płatnego parkowania w centrum Rzeszowa zacznie obowiązywać w styczniu. Zasady i ceny
postoju radni uchwalili podczas
ubiegłotygodniowej sesji, ale już
w przyszły wtorek wprowadzą
istotne zmiany. - Wychodząc naprzeciw postulatom mieszkańców, prezydent proponuje częściowe obniżenie ustalonych stawek oraz zróżnicowanie wysokości abonamentu w poszczególnych podstrefach - tłumaczy
w uzasadnieniu uchwały Jerzy
Tabin, dyrektor Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów.

Im dalej, tym taniej

Jeśli propozycję urzędników zaakceptują radni, w II podstrefie,
rozciągającej się pomiędzy ścisłym centrum a Wisłokiem i torami kolejowymi, godzina postoju
będzie kosztowała 1,5 zł, a nie 2

zł. Miesięczny abonament wyniesie tu natomiast 120 zł, a nie
200 zł, jak zdecydowano w ubiegłym tygodniu. Urzędnicy chcą
wyjść także naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców budynków leżących w strefie. Miesięczny abonament na drugie auto zostanie tu obniżony z 20 zł do 10
zł. Oznacza to, że dana osoba,
parkując na miejskich miejscach
parkingowych w pobliżu swojej
kamienicy, zapłaci po 10 zł
za dwa pierwsze auta. Dopiero
za trzecie abonament wyniesie
100 zł miesięcznie. - Chcemy
jeszcze udoskonalenia zasad,
które dotyczą niepełnosprawnych kierowców. W tej chwili
mogą oni bezpłatnie parkować
tylko na tzw. kopertach. Będziemy wnioskować o umożliwienie
im postoju w całej strefie - zapowiada Grzegorz Koryl, radny PiS.
Niewykluczone, że podczas sesji radni zajmą się jeszcze sprawą
parkowania w strefie przez
przedsiębiorców prowadzących
działalność w centrum. Oni także chcą płacić mniej. a ¹

Dwie podstrefy
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za postój na obrzeżach ścisłego centrum miasta

b Częścią strefy płatnego postoju są tablice elektroniczne, które będą informowały kierowców
o dostępności wolnych miejsc postojowych w centrum. MATiP już rozpoczęła testy tych urządzeń

W ośrodku przy Potockiego
pomoc znajdzie więcej osób
Dzienny ośrodek wsparcia dla
chorych na schizofrenię może
przyjąć więcej osób. Podania
przyjmuje Stowarzyszenie
Rodzin „Otwarty Umysł”.
Ula Sobol
u.sobol@nowiny24.pl

Dzienny Ośrodek Wsparcia Klub Samopomocy „Integra”
powstał na początku roku. O jego utworzenie zabiegało Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty
Umysł”, które od lat pomaga
osobom zmagającym się z chorobą psychiczną.
Ideę wsparło miasto, użyczając budynku przy ul. Potockiego 1 i finansując projekt, dzięki
któremu działa dzienny ośrodek wsparcia dla osób z zespołem paranoidalnym - schizofrenią - i osób niepełnosprawnych
ze sprzężeniami.
Podopieczni przebywają tu
pięć dni w tygodniu - od godz. 9
do 15. Z pomocy korzysta piętnaścioro chorych. - Prowadzimy tam zajęcia w czterech pracowniach. W psychologicznej
odbywają się spotkania indywidualne oraz grupowe, a w kulinarnej nasi klubowicze samodzielnie przygotowują posiłek

i trenują umiejętności kulinarne. Mamy także pracownię terapii zajęciowej i rehabilitacyjną - wylicza Barbara Oleksińska,
prezes Stowarzyszenia Rodzin
„Otwarty Umysł”.
Przy ul. Kraszewskiego 1 proponowane formy terapii dostosowane są do indywidualnych
potrzeb uczestników. Zajęcia
obejmują: terapię zajęciową,
muzykoterapię, zajęcia rehabilitacyjne z fizjoterapeutą, spotkania z psychologiem.
Pobyt uczestników nie ogranicza się tylko do zajęć w placówkach. Wychodzą oni, by
brać udział w wydarzeniach

kulturalnych czy też spotkaniach integracyjnych.
Od grudnia zwiększy się liczba uczestników zajęć przy ul. Potockiego - z 15 do 20. - Osoby zainteresowane zapraszamy do
składania podań w biurze stowarzyszenia przy ul. Kraszewskiego
1, od poniedziałku do piątku,
w godz. od 8 do 16 - zachęca Barbara Oleksińska. Dodatkowe informacje i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie:
www.otwartyumysl.org.
- Można także do nas zadzwonić pod numer telefonu:
664739233 lub 664739232 - dodaje Barbara Oleksińska. a ¹

RZESZÓW

W WSPiA mają klinikę
przedsiębiorczości
Pomoc w zakładaniu własnej
firmy i poszukiwaniu źródeł finansowania działalności gospodarczej, konsultowanie biznesplanów - to główne zadania kliniki. Pracować w niej będą studenci z koła naukowego
prawa gospodarczego. Z ich
porad będzie można korzystać
w niedziele (9.30-11) i poniedziałki (16.30-18) w kampusie
WSPiA (pokój 17).
BETA
RZESZÓW

PIP zaprasza
na konferencję

b Maria Gnap i Barbara Oleksińska ze Stowarzyszenia Rodzin
„Otwarty Umysł” w Rzeszowie

Dwupasmówka do A4
Powiat rzeszowski
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W skrócie

W środę, 2 grudnia, o godz. 11
w urzędzie marszałkowskim
rozpocznie się III Podkarpacka Konferencja Prawa Pracy „Poznaj Zmiany Dotyczące
Zatrudnienia”.
W programie m.in. przedstawienie sytuacji na podkarpackim rynku pracy, omówienie zmian w prawie pracy,
w tym zmian w uprawnieniach rodzicielskich, a także
informacja o elektronicznych
zwolnieniach i umowach terminowych.
MM

A Decyzją rady miasta strefa
parkowania będzie podzielona
na dwie części.
Pierwsza - „niebieska” - będzie
się rozciągać głównie w okolicy
ratusza i starego miasta. Limit
postoju wyniesie tu 4 godziny.
Opłaty to 2 zł za pierwszą
i czwartą godzinę, 2,4 zł za drugą i 2,8 zł za trzecią. Miesięczny
abonament postojowy będzie
kosztował 200 zł.
Druga - „pomarańczowa” strefa - to postój bez limitu czasu.
Początkowo godzina miała tu
kosztować 2 zł, ale radni we
wtorek mają ją obniżyć do 1,5 zł.
Miesięczny abonament ma wynosić 120 zł.
Opłaty w strefie trzeba będzie
wnosić od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. Kierowca
musi opłacić postój w ciągu 10
minut od zaparkowania samochodu. Mapę strefy znajdziesz
na www.nowiny24.pl.

Władze województwa i powiatu wspólnie z gminami
chcą zmodernizować drogę
dojazdową do północnego
węzła autostrady A4.
Bartosz Gubernat
b.gubernat@nowiny24.pl

Pomysł, który zrodził się w urzędzie marszałkowskim, zakłada
budowę dwupasmowej drogi
między ul. Warszawską w Rzeszowie a węzłem A4 Rzeszów-Północ w Rudnej Małej. Część
kosztów budowy trasy marszałek chciałby pokryć pieniędzmi
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Resztę miałyby dołożyć okoliczne gminy i Rzeszów.
Inwestorem ma być powiat rzeszowski. Podczas spotkania
w urzędzie marszałkowskim za-

proponowano, aby pierwszy
etap trasy powstał przed 2018 rokiem między węzłem A4 a mostem na rzece Mrowla. 85 procent z 22,7 mln zł miałby dać
marszałek, a resztę - pozostali
partnerzy: 1 mln zł - Rzeszów,
po 500 tys. zł - samorząd województwa i starosta rzeszowski,
a gminy Głogów Młp. i Trzebownisko - po 125 tys. zł.
Władze Rzeszowa pieniędzy
jednak nie dołożą. - Możemy sfinansować inwestycję tylko wówczas, gdy tereny, przez które
przebiega droga, zostaną włączone do miasta - mówi Maciej
Chłodnicki, rzecznik prezydenta Rzeszowa.
- Biorąc pod uwagę, że to bardzo ważna inwestycja, pozostali uczestnicy spotkania zaproponowali uzupełnienie niezbędnego wkładu za Rzeszów - informuje Tomasz Leyko, rzecznik
marszałka województwa. a
¹
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RZESZOWSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
Oferuje bezpłatne:
- doradztwo i szkolenia
- usługi prawne, księgowe
i marketingowe

- wizyty studyjne i warsztaty
partnerstwa lokalnego
- pomoc w zakładaniu podmiotów
ekonomii społecznej

Rzeszów, ulica Szopena 51, pokój 302
telefon 17 867 62 35, 505 298 436, 505 298 430, www.wsparcie.es
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