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o „zajęcie stanowiska w spra-
wie możliwości skrętu do
Tłoczni Gazu oraz pól upraw-
nych, bez konieczności poko-
nywania trasy do Przemyśla i z
powrotem, ponieważ jest to
bardzo uciążliwe szczególnie
dla rolników”. Z odpowiedzi,
którą otrzymał, wynika, że
skrętów nie będzie. - Wniosko-

wana lokalizacja zjazdu w oko-
licy Tłoczni Gazu nie jest moż-
liwa do realizacji przede
wszystkim z powodu istnieją-
cych w tym miejscu warunków
widoczności. Zjazd usytuowa-
ny jest za wzniesieniem, a więc
z powodu braku wymaganej
widoczności nie ma możliwo-
ści zastosowania tego rozwią-

zania. Ponadto zjazd znajduje
się w rejonie zatok autobuso-
wych i przejścia dla pieszych.
W takiej sytuacji dopuszczenie
zastosowania skrętu w lewo do
zjazdu powodowałoby zasła-
nianie pieszych przez pojazdy
skręcające w lewo - tłumaczy
GDDKiA w Rzeszowie. 
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Nordic walking, czyli nor-
weski spacer lub po prostu
chodzenie z kijkami, podbi-
ja œwiat i Polskê. W Rze-
szowie szybko roœnie licz-
ba zwolenników tej formy
rekreacji. - Nie tylko rekre-
acji - mówi Olgierd Bojke,
wiceprezes Polskiej Federa-
cji Nordic Walking. - Spacer
norweski to równie¿ profi-
laktyka i rehabilitacja. Po-
maga leczyæ schorzenia
krêgos³upa i stawów, a tak-
¿e choroby uk³adu kr¹¿e-
nia. Naukowo udowodniono
ju¿ niezwykle korzystny
wp³yw nordic walking na
zdrowie cz³owieka.

Olgierd Bojke odwiedził
Rzeszów i w poniedziałek,
wspólnie z kilkudziesięcio-
ma spacerowiczami, prze-
wędrował trasę nad zale-
wem. Wcześniej Tadeusz
Ferenc, prezydent Rzeszo-
wa, przyjął w swoim gabi-
necie wiceprezesa Polskiej
Federacji Nordic Walking.

- Rzeszów jest dla federa-
cji bardzo ważnym miej-
scem na mapie Polski 
- twierdzi Olgierd Bojke. 
- Jeszcze pół roku temu
chodziło tu z kijkami zaled-
wie kilkanaście osób. Dziś
tę formę rekreacji aktywnie
uprawia ponad stu ludzi, a
ich liczba rośnie z dnia na
dzień. Jest to zasługa wspa-
niałych rzeszowskich in-
struktorów nordic walking.

Rzeszów ma doskonałe te-
reny do chodzenia z kijka-
mi. Nie jest to tylko ścieżka
nad zalewem, na której naj-
częściej można spotkać
uzbrojonych spacerowi-
czów. Podobne ścieżki moż-
na też wyznaczyć w powsta-
jącym Parku Papieskim, na
wzgórzach na Słocinie, w

parku Sybiraków na Bara-
nówce, a także na leśnych
duktach w Borze koło Gło-
gowa Małopolskiego. Do
stworzenia takiej bazy po-
trzeba jednak pieniędzy.

- Środki można uzyskać z
funduszy europejskich 
- mówi Olgierd Bojke. 
- Działania w tym celu
mógłby podjąć samorząd
miasta.

- Popieram całym sercem
każdą formę uprawiania
sportu, rekreacji i aktywno-
ści fizycznej - deklaruje Ta-
deusz Ferenc. - Cieszę się, że
nordic walking zdobywa taką
popularność wśród miesz-
kańców miasta. Mamy dobre
doświadczenia w zdobywa-
niu środków z pomocy unij-

nej i oczywiście podejmiemy
się zdobycia europejskich
pieniędzy na rozwój nordic
walking w Rzeszowie.

Prezydent powiedział też,
że postara się przyjść w naj-
bliższą niedzielę po połu-
dniu nad rzeszowski zalew
na II Rzeszowski Rajd Nor-
dic Walking. Ufunduje też
upominki dla uczestników
imprezy.

O szczegółach rajdu poin-
formujemy wkrótce na ła-
mach Super Nowości.

RZESZÓW. W kilku dzielnicach miasta zostan¹ urz¹dzone œcie¿ki
do chodzenia z kijkami

Uzbrojeni spacerowicze
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POWIAT PRZEWORSKI. 
Przebudowa prawie 17

kilometrów drogi powia-
towej jest realizowana w
ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpac-
kiego na lata 2007 - 2013.
Prace trwają od miesiąca,
a przedsięwzięcie jest naj-
większą inwestycją drogo-
wą w dziesięcioletniej hi-
storii powiatu przewor-
skiego. Całość będzie
kosztować ponad 8 mln.
zł, z czego 60 proc. finan-
suje Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego,
zaś pozostałą część po-
wiat oraz gminy: miejska

Przeworsk i wiejska Za-
rzecze. Prace mają zostać

zakończone w maju 2010
roku. emka

Ruszy³y prace na drodze 
Przeworsk - Zarzecze - Siennów

Od kkilku ttygodni ttrwa
budowa wwysepek nna ddrodze nnr

77. NNiektórych kkierowców tto mmar-
twi. UUwa¿aj¹, ¿¿e zzamiast zzapewniaæ

bezpieczeñstwo, jjak cchce ddyrekcja ddróg 
i aautostrad, sspowoduje zzagro¿enie ddla
tych, kktórzy cchcieliby uumkn¹æ ww bbok ii
unikn¹æ eewentualnego zzderzenia zz iin-

nym ppojazdem. 


