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CENTRUM BEZ PIENIĘDZY

Nowy robot
na lotnisku
w Jasionce

pieniędzy na centrum lekkoatletyczne. – Jesteśmy przekonani, że te 8 mln zł w budżecie
województwa pojawi się i to już niedługo – mówią przedstawiciele Urzędu Miasta Rzeszowa

ARTUR GERNAND

Wydawało się, że jedna z najgłośniejszych inwestycji ostatnich lat
w Rzeszowie – budowa centrum lekkoatletycznego na stadionie Resovii
– jest już na finiszu przygotowań. Prezydent Tadeusz Ferenc i radni miejscy w grudniu zadecydowali o zapisaniu w budżecie Rzeszowa na 2018
rok 8 mln zł z przeznaczeniem na centrum. Także w grudniu miasto zaakceptowało porozumienie w formie
zaproponowanej przez służby marszałka. Kolejnym krokiem miało być
zapisanie w budżecie województwa
kwoty 8 mln zł (budowa centrum lekkoatletycznego ma być wspólnym
przedsięwzięciem miasta i województwa). Niestety, tak się nie stało.
O zapisanie 8 mln zł zawnioskowała

radna PO – Teresa Kubas-Hul. – Odwlekanie tych decyzji w czasie może
spowodować utratę pieniędzy dla
Podkarpacia na ten cel – mówiła Kubas-Hul.
Maria Kurowska, wicemarszałek
województwa, wyjaśniała podczas
sesji budżetowej: – Prawie nic nie stoi
już na przeszkodzie, ale dbamy o finanse województwa. Chcemy wynegocjować jak najlepsze warunki finansowe dla województwa. Na początku roku podpiszemy porozumienie i wprowadzimy do budżetu
pieniądze na ten cel. Proszę być dobrej myśli – mówiła Kurowska.
– Jesteśmy przekonani, że te pieniądze – 8 mln zł w budżecie województwa na 2018 rok zostaną zapisane i to już niedługo. I będziemy mogli wspólnie tę inwestycję na stadionie Resovii realizować – mówią przed-

stawiciele Urzędu Miasta Rzeszowa.
Dyskusja na temat pieniędzy odbędzie się na posiedzeniu sejmiku pod
koniec stycznia.
Radni wojewódzcy zbiorą się
wprawdzie wcześniej, bo już 4 stycznia, ale jak mówi Jerzy Cypryś, przewodniczący sejmiku, ta sesja będzie
miała uroczysty charakter. – Odbywać się będzie w filharmonii. Podczas tego posiedzenia wręczymy ks.
Arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu honorową odznakę Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego – mówi Cypryś.
Jeśli radni wojewódzcy pod koniec stycznia zapiszą 8 mln zł, miasto rozpocznie starania o zdobycie 16
mln zł dofinansowania budowy centrum z Ministerstwa Sportu. – Bo ta
inwestycja, o szacunkowej wartości
32 mln zł, zgodnie z planem ma być

finansowana z pieniędzy dwóch samorządów oraz ministerstwa – przypomina Maciej Chłodnicki, rzecznik
prezydenta Rzeszowa. Jeśli uda się
zdobyć ministerialne dofinansowanie, rozpocznie się kompletowanie
dokumentów, pozwoleń. Miasto, które ma być inwestorem tego przedsięwzięcia, chciałoby, aby budowa
rozpoczęła się pod koniec tego roku.
Zgodnie z planami stadion Resovii ma zostać kompleksowo przebudowany. Powstać ma tam m.in.
kryta bieżnia tartanowa o długości
330 metrów, zaplecze socjalne, dziewięć szatni z sanitariatami, gabinety lekarskie, sale do badań antydopingowych, siłownie, sala treningowa o powierzchni około 4 tys. m
kw. Po przebudowie na trybunach
Resovii będzie mogło zasiąść około 6 tys. widzów. 

MATERIAŁY PRASOWE

u Samorząd województwa przed świętami przyjął uchwałę budżetową. Nie zapisano w niej

Kolęda z budową kościoła w tle
Mieszkańcy osiedla Dąbrowskiego
w Rzeszowie, którzy nie wpuścili
księdza po kolędzie, znaleźli na wycieraczkach kartki z dość nietypową informacją. Proboszcz zawiadamia o obowiązkowej zbiórce pieniędzy na budowę kościoła.

JOANNA PASTERCZYK

AUTO-MOTO
KUPIĘ
Merc.W124,190,Corolla,każdy 516 611 729
Sprintera,Kaczka,Hiace H 100, 516611729

PRACA
DAM PRACĘ
Kierowcę C+E z centralnej Polski
lub Podkarpacia - międzynarodówka,
chłodnie. Rumunia, Bułgaria, Grecja.
Tel. 507 071 199

Osiedle Dąbrowskiego podlega parafii pod wezwaniem bł. ks. Popiełuszki. Kościół parafialny jest w budowie – póki co zastępuje go drewniana kapliczka przewieziona z al.
Rejtana.
Budowa finansowana jest w całości ze środków parafialnych. Teraz parafia postanowiła mocniej
zachęcić mieszkańców do wspar-

BIZNES
SPRZEDAM
Sprzedam spółkę z o.o. z udokumentowaną
5-letnia historia. Zainteresowanych
prosimy o kontakt na adres mailowy:
office@speightfinances.com.cy

USŁUGI
Kredyt 50 tys rata 549 zł tel: 730 809 809

KOMUNIKATY

Operatora koparko ładowarki i monterów
z dośw. branża wod-kan praca okolice
Warszawy 508379900

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w
Warszawie, I Wydział Cywilny w sprawie o
sygn. akt I Ns 186/17 z wniosku Tomasza
Piotra Szulc postanowieniem z dnia 23
listopada 2017 r. zezwolił wnioskodawcy na
OPERATOR ŻURAWI samochodowych.
KIEROWCA C+E; W-wa, zakwat. 602 218 381 złożenie do depozytu sądowego kwoty
35.973,05 zł (trzydzieści pięć tysięcy
dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote i pięć
groszy) tytułem spłaty udziału spadkowego
na rzecz uczestnika postępowania Jana vel
Jankiel Killberg vel Kielberg, wynikającego z
punktu 5 lit. c prawomocnego postanowienia
Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa
w Warszawie z dnia 14 sierpnia 2015 r. wydanego w sprawie o sygn. XVI Ns 669/14, z
zastrzeżeniem, że depozyt ma być wypłacony
Janowi vel Jankiel Killberg vel Kielberg na
jego żądanie lub jego następcom prawnym, o
ile wykażą się poświadczonym notarialnie
aktem poświadczenia dziedziczenia po nim
lub prawomocnym postanowieniem o stwierdzenie nabycia spadku po nim. Sąd wzywa
Jana vel Jankiel Killberg vel Kielberg bądź
jego nastepców prawnych, aby zgłosił (zgłosili
się) celem odbioru przedmiotu depozytu.

W SOBOTĘ
Z WYBORCZĄ

Unieważnia się druki Gothaer TU INP:
363645, 363650
OGŁOSZENIA DROBNE

cia budowy. Zwłaszcza tych, którzy nie przyjęli księży po kolędzie.
Na wycieraczkach pojawiły się kartki o następującej treści: „Decyzją
rady parafialnej, każda rodzina
(bądź pracujący kawaler czy panna) zobowiązani są do comiesięcznego wspierania budowy parafialnego kościoła, składając na
ten cel ofiarę na tacę, w podpisanej kopercie (imię, nazwisko i adres) lub na konto budowy kościoła. Nie ma wyznaczonej wysokości
ofiary. Każdy w sumieniu przekazuje kwotę, na jaką go stać” – czytamy. I dalej: „Wobec swojej parafii wszyscy mamy zobowiązania
natury duchowej, a także materialnej”.
– Trochę uraziła mnie forma tej
prośby. Wynajmuję mieszkanie, nie
włączam się w życie parafii i nie czuję się do niczego zobowiązana – mówi mieszkanka ul. Rymanowskiej.
Ks. proboszcz Robert Mokrzycki wyjaśnia, że ta informacja jest dla
tych, którzy mieszkają tu od nie-

Doskonale pokonuje nierówności terenu, także schody, jest
zwinny i zwrotny, ale przede
wszystkim może prześwietlić
i wywieźć z lotniska każdy podejrzany przedmiot. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej ma nowego robota pirotechnicznego IBIS.

AGATA KULCZYCKA

dawna. Albo wynajmują lokum.
Osiedle Dąbrowskiego – zwłaszcza
tę „nowszą” część w rejonie ulic Architektów czy Rymanowskiej zamieszkuje wielu studentów spoza
Rzeszowa. – To dla nich informacja.
By wiedzieli, gdzie jest nasza świątynia, gdzie się mieści kancelaria.
Zwłaszcza że nasza parafia jest specyficzna. A o przynależności do parafii decyduje nie meldunek, a faktyczne miejsce zamieszkania – mówi ks. Mokrzycki.
Zdaniem proboszcza płacenie
datków na rzecz budowy kościoła
to obowiązek parafian. – Ale podkreślam – to są datki dobrowolne,
każdy sam zadecyduje, ile może się
dołożyć. A po co podpis? Po to, żebyśmy później mogli stworzyć księgę darczyńców, nie zapisywać ich
jako N.N. Ta księga zostanie poświęcona podczas konsekracji kościoła. Pan Bóg wszystko wie, ale
my tu funkcjonujemy na ziemi i musimy posługiwać się ludzkimi zasadami – wyjaśnia ks. Mokrzycki. 

Syndyk masy upadłości Jadwigi Gut-Hakobyan zgodnie z postanowieniem Sędziego
Komisarza z dnia 20 listopada 2017r. zaprasza do składania ofert na sprzedaż
z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, nieruchomości
upadłego w postaci działki nr 419 o pow. 0,25 ha oraz działki nr 4832
o pow. 0,06 ha, położonych w miejscowości Giedlarowa,
gm. Leżajsk, dla których Sąd Rejonowy w Leżajsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą o nr RZ1E/00050832/4, za cenę nie niższą niż łączna suma oszacowania,
tj. 26.967,00 PLN (dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych).
Oferty należy kierować na adres Biura Syndyka ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin
do dnia 31 stycznia 2018r.
Z operatem szacunkowym wraz z wyceną można zapoznać się w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie
V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul.Kustronia 4, 35-303
Rzeszów w aktach sprawy V GUp 9/17 lub w Biurze Syndyka codziennie w dni robocze w godz.
9.00-14.00 (tel. +48 723 34 45 56) ewentualnie na stronie internetowej pod adresem
www:kancelaria-empe.pl w zakładce ogłoszenia sprzedaży/sprzedaż z wolnej ręki.
REKLAMA

Nowy robot pirotechniczny
IBIS

33740785

Robota do pracy w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka kupiła
Straży Granicznej Ewa Leniart,
wojewoda. IBIS, bo tak nazywa
się to urządzenie, kosztował ponad milion złotych. – To urządzenie ułatwi pracę funkcjonariuszom i podniesie poziom bezpieczeństwa pasażerów – mówi
wojewoda.
IBIS może poruszać się z prędkością do 10 km/h i przenosić ładunki ważące nawet 70 kg. Przeznaczony jest do działań pirotechnicznych i rozpoznania. Będzie pracować na lotnisku w Jasionce, służąc Straży Granicznej,
ale może być wykorzystywany
także na innych przejściach granicznych, także drogowych. 

Woda i ścieki
po staremu
– W związku ze zmianą przepisów
na szczeblu krajowym podwyżka
cen wody i ścieków zostanie wprowadzona w czerwcu tego roku – informują przedstawiciele MPWiK.
Od stycznia 2018 r. w Rzeszowie miały wzrosnąć opłaty za wodę (o 13 groszy) i ścieki (17 groszy).
Podwyżka nie weszła w życie
w związku ze zmianą krajowych
przepisów. – Taryfa obowiązująca
w 2017 roku uległa na mocy ustawy przedłużeniu o 180 dni. Będzie
obowiązywać do 10 czerwca 2018
roku” – czytamy w komunikacie
MPWiK.  ART
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