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Szykują stadion do sezonu

Ogrzewane
przystanki

A Do kwietnia miasto rozbuduje trybunę, zmodernizuje tor i zamontuje nowy telebim

Rzeszów

Rzeszów
Bartosz Gubernat
b.gubernat@nowiny24.pl

Nowa, wschodnia trybuna
powstała na stadionie przy ul.
Hetmańskiej dzięki wartej 24
miliony złotych unijnej dotacji.
Miasto zbudowało dwupiętrową zadaszoną widownię i sanitariaty.
Na zagospodarowanie powierzchni pod spodem nie wystarczyło wówczas pieniędzy.

b Po rozbudowie nowej trybuny stadion będzie niemal gotowy na uzyskanie ekstraklasowej licencji
piłkarskiej. Modernizacja toru ma sprawić, że będzie on bezpieczniejszy dla żużlowców
Ale ponieważ przetarg na rozbudowę stadionu udało się rozstrzygnąć za niższą kwotę, niż
zakładano, oszczędności można teraz zainwestować w brakującą infrastrukturę.
- Prace już trwają. Do 30
kwietnia na poziomie „0” pow-

Nowe miejsca dla
niepełnosprawnych
Rzeszów
Powstał pierwszy na Podkarpaciu klub samopomocy dla
dorosłych chorujących
na schizofrenię i niepełnosprawnych ze sprzężeniami.
Alina Bosak
a.bosak@nowiny24.pl

Dziś zaczyna się nabór
do Dziennego Ośrodka Wsparcia Klubu Samopomocy „Integra”. To projekt Stowarzyszenia Rodzin „Otwarty Umysł”, finansowany przez miasto. Dzięki niemu w Rzeszowie powstały dwa nowe miejsca dla osób
wymagających wsparcia.
Pierwsze to dom przy ul. Potockiego przeznaczony dla cierpiących na zespół paranoidalny, czyli schizofrenię, a drugie
- lokal w kamienicy przy ul.
Kraszewskiego 1, przystosowany dla niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi,
upośledzeniem umysłowym,
porażeniem mózgowym.
- Domu przy ul. Potockiego
użyczyło nam miasto. Wyremontowaliśmy go, adaptując
na potrzeby chorych. Będzie to
dom dziennego pobytu pomagający wyrwać się chorym psy-

chicznie ze społecznej izolacji tłumaczy Barbara Oleksińska,
prezes Stowarzyszenia Rodzin
„Otwarty Umysł”. - Od godz. 8
do 16 odbywać się tam będą zajęcia z psychologiem i w pracowniach, m.in. kulinarnej.
Przy ul. Kraszewskiego natomiast stworzone zostało
miejsce dla dorosłych niepełnosprawnych ze sprzężeniami.
Prowadzona tu będzie terapia
zajęciowa i rehabilitacja. Ośrodek zapewnia także opiekę psychologa.
Rekrutacja do obu ośrodków prowadzona jest od dzisiaj
do wtorku, 10 marca, w godz.
8-16 w biurze Stowarzyszenia
Rodzin „Otwarty Umysł”
przy ul. Kraszewskiego 1.
- Kandydaci ubiegający się
o przyjęcie do naszego ośrodka
powinni złożyć podanie, kartę
kwalifikacyjną, zaświadczenie
lekarskie o stanie zdrowia
i orzeczenie o niepełnosprawności - informuje Maria Gnap,
wiceprezes Stowarzyszenia Rodzin „Otwarty Umysł”.
- Druki można pobrać ze
strony MOPS w Rzeszowie lub
osobiście w naszym biurze. Informacje pod nr tel.: 664 739
233, 664 739 232 - wyjaśnia wiceprezes. a
ą

staną m.in. szatnie dla zawodników, pomieszczenia dla sędziów, natryski, toalety, gabinety lekarskie i odnowy biologicznej, a także profesjonalne
zaplecze przygotowane do organizacji konferencji prasowych. Poziom wyżej zleciliśmy

budowę dwóch bufetów, które
poprowadzi zewnętrzna firma.
Całość jest warta 5,7 mln zł podkreśla Maciej Chłodnicki.

Nowy telebim
Osobną inwestycją jest modernizacja toru żużlowego, na któ-

RZESZÓW

PODKARPACKIE

Wernisaż Stanisława
Kuci w BWA

Nabór na Politechnikę
Dziecięcą do 8 marca

W czwartek o godz. 18 w Biurze Wystaw Artystycznych odbędzie się wieczór wspomnień i wernisaż prac Stanisława Kuci, nieżyjącego rzeszowskiego artysty. Jest to pierwsza od śmierci artysty tak duża wystawa jego malarstwa,
rzeźby i malarstwa na szkle.
Wernisażowi towarzyszyć będzie prezentacja albumu o artyście. Wystawa potrwa do 5
kwietnia.
AL

Zapisy dzieci w wieku od 6
do 12 lat, czyli ze szkół podstawowych, na darmowe wykłady PD są prowadzone
online (https://dolina-wiedzy.pl). Nabór potrwa
do godz. 23.59
8 marca. W nowym semestrze dzieci będą m.in. programować roboty „Lego”, poznają tajniki pracy detektywa,
zaprojektują lotnisko, wyruszą w podróż po Układzie Słonecznym. Dotąd z zajęć skorzystało ok. 15 tys. dzieci.
BETA

Erotyczna premiera
wSiemaszkowej
W czwartek i piątek Teatr im.
Wandy Siemaszkowej zaprasza na premierę sztuki „Wenus w futrze” Davida Ivesa
w reżyserii Jana Nowary. Dzieło zainspirowane zostało XIX-wieczną powieścią Leopolda
von Sachera-Masocha, od którego nazwiska powstał termin
„masochizm”. Odważną sztukę sfilmował niedawno Roman Polański. W Rzeszowie
główne role zagrają Dagny
Cipora i Michał Chołka.
AL
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Urządzenia będą działać
na przystankach przy al. Piłsudskiego - na wysokości Galerii
Rzeszów i Podkarpackiego
Urzędu Wojewódzkiego. ZTM
wybrał te lokalizacje, ponieważ
to z nich korzysta najwięcej pasażerów. - Początkowo rozważaliśmy zakup urządzeń, które
latem chłodzą, a zimą ogrzewają wiaty. Ale ponieważ przystanki są otwarte, w ciepłe dni
chłodzenie nie zdałoby egzaminu - mówi Maciej Chłodnicki,
rzecznik prezydenta Rzeszowa.
Za dostarczenie i montaż
urządzeń ogrzewających wiaty
miasto zapłaci ok. 10 tys. zł.
Niewykluczone, że w przyszłości w podobny sposób będą
wyposażone kolejne przystanki. Pomysł urzędnicy przywieźli z Dubaju, gdzie przystanki są
klimatyzowane. a

Każdy może pomóc
ratować morświny

W skrócie

RZESZÓW

W przyszłym tygodniu Zarząd
Transportu Miejskiego zakończy montaż ogrzewania
na pierwszych dwóch przystankach autobusowych.

Rzeszów
28 marca o godz. 20.30 będziemy obchodzić Godzinę
dla Ziemi WWF. Ekolodzy połączą ją z pomocą żyjącym
w Bałtyku morświnom.
Bartosz Gubernat
b.gubernat@nowiny24.pl

- Te przepiękne ssaki są gatunkiem zagrożonym. W naszym
morzu żyje ich już tylko 450.
Od 2013 roku w Ministerstwie
Środowiska leży nasz wniosek
o objęcie ich programem pomocy. Liczymy, że dzięki zainteresowaniu ludzi w całej Polsce zbierzemy dużo podpisów

i przekonamy ministra do przyspieszenia działań w tej sprawie
- mówili wczoraj w Rzeszowie
działacze WWF - Gabriela
Danelska i Wojciech Andrearczyk.
Od Podkarpacia zaczęli ogólnopolski przejazd po 28 największych miastach. - Poparcie
dla naszego projektu można
wyrazić,
wpisując
się
na www.godzinadlaziemi.pl dodał Andrearczyk.
Morświny to ssaki będące
europejskimi kuzynami delfinów. Do tej pory nikomu nie
udało się rozmnożyć ich w niewoli. Dorosłe osobniki osiągają
ok. 160 cm i 60 kg wagi. Samice wydają na świat jedno młode raz na dwa lata. a

RZESZÓW

Pamiętamy
o Tadeuszu Nalepie
Dziś mija 8. rocznica śmierci
Tadeusza Nalepy. W samo południe pod jego pomnikiem
przy ul. 3 Maja spotkają się jego najbliżsi, przyjaciele i fani.
Stamtąd przejdą do Radia Rzeszów. W nim odbędzie się minirecital Piotra Nalepy, syna
Tadeusza i Miry Kubasińskiej.
Po występie wszyscy udadzą
się na Stary Cmentarz przy hali targowej.
EMKA

FOT. BARTOSZ GUBERNAT

Odnowa biologiczna
i szatnie

FOT. BARTOSZ FRYDRYCH

- Do tej pory w modernizację
stadionu zainwestowaliśmy
ponad 42 mln zł, a po trwającej
właśnie rozbudowie trybuny
kwota zbliży się do 50 mln zł.
Zależy nam, aby Rzeszów miał
obiekt nowoczesny, na miarę
oczekiwań kibiców. Żużlowcy
wracają do ekstraligi, mecze będą transmitowane w ogólnopolskiej telewizji, nie będziemy
mieć czego się wstydzić - zapewnia Maciej Chłodnicki,
rzecznik prezydenta Rzeszowa.

rą urzędnicy zarezerwowali ok.
200 tysięcy złotych. - Przetarg
jest już w trakcie, w przyszłym
tygodniu zostanie rozstrzygnięty. Firma, która go wygra, będzie musiała zrealizować roboty w trzy tygodnie - dodaje
Chłodnicki.
Do wykonania będzie m.in.
nowy krawężnik między boiskiem piłkarskim a torem. Stary jest już zapadnięty i nie
utrzyma 200 ton sjenitu, jaki
zostanie dowieziony na tor.
W ramach tego samego przetargu wykonawca zamontuje także dwa dodatkowe zegary elektroniczne.
- Jeden w rejonie żużlowego
parku maszyn, drugi - przy starcie. Odnowi także bandy, zarówno te tradycyjne, jak i dmuchane na łukach toru - mówi M.
Chłodnicki.
Między nową trybuną a starym budynkiem klubowym
do końca kwietnia stanie natomiast duży kolorowy telebim.
Jego ekran będzie miał 30 mkw.
powierzchni. - Przetarg ogłosimy w przyszłym tygodniu - zapewniają w ratuszu. a
ą

b - Zachęcamy do pomocy morświnom, to piękne i wyjątkowe
zwierzęta - przekonują Gabriela Danelska i Wojciech Andrearczyk

