
 

 

 
 

 

 

PROTOKÓŁ 

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z Mieszkańcami osiedla Budziwój, które odbyło się 10 

listopada 2017r. W Rzeszowskim Domu Kultury filia " Country" przy ul. Herbowej 3. 

 

Uczestnicy spotkania: 

– Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc, 

– Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński, 

– Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisław Sienko, 

– Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Andrzej Gutkowski, 

– Sekretarz Miasta Rzeszowa – Marcin Stopa, 

– Radni Rady Miasta Rzeszowa, 

– Radni Rady Osiedla Budziwój, 

– Dyrektorzy i pracownicy wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa oraz jednostek 

organizacyjnych miasta Rzeszowa, 

– Mieszkańcy Osiedla Budziwój. 

 

Porządek spotkania: 

 

1. Prezentacja multimedialna Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa – Pana Stanisława Sienko, 

2. Dyskusja mieszkańców Osiedla Budziwój z Władzami Miasta Rzeszowa na temat bieżących 

problemów osiedla. 

 

Ad. 1 Prezentacja multimedialna przedstawiająca: 

 

– Nasze miasto w liczbach, 

– Najważniejsze projekty inwestycyjne, 

– Poziom życia w mieście, 



– Nagrody i wyróżnienia dla miasta Rzeszowa, 

– Inwestycje na Osiedlu Budziwój. 

1.1. Granice i powierzchnia miasta 

Na przestrzeni minionych lat można było zaobserwować sukcesywne powiększenie terytorium miasta. 

W latach 1354 – 2002 powierzchnia Rzeszowa powiększyła się o 52,2 km² , a 2006r. wzrosła aż                   

o 66,3 km². Obecnie powierzchnia miasta wynosi 120 km², a Rzeszów liczy 220 000 mieszkańców. 

Według raportu Polskiej Fundacji Schumana Europolis, Rzeszów zajmuje 3. miejsce wśród 

najbezpieczniejszych polskich miast. 

1.2. Budżet miasta 

Fitch Ratings to jedna z najbardziej wpływowych agencji ratingowych, która pozytywnie oceniła 

sytuację finansową Rzeszowa oraz potwierdziła międzynarodowe długoterminowe możliwości 

finansowe miasta w walucie zagranicznej i krajowej. Eksperci zwracali uwagę m.in. na stan 

zadłużenia miasta czy skuteczne pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej. 

1.3. Wykorzystanie środków UE 

Według GUS, całkowita wartość podpisanych umów o dofinansowanie projektów unijnych wyniosła 

w Rzeszowie 4,8 mld zł. Miasto Rzeszów z kwotą 21,1 tys. zł na jednego mieszkańca zajęło 2. miejsce 

wśród miast wojewódzkich pod względem wartości zrealizowanych projektów unijnych. 

1.4. Najważniejsze projekty inwestycyjne w mieście 

- Budowa Drogi od węzła komunikacyjnego Rzeszów – Południe na drodze S-19 do ul. Podkarpackiej 

- Koszt inwestycji 72 mln zł, 

- Rozbudowa ul. Podkarpackiej do Granic Miasta - Koszt inwestycji 31 mln zł 

- Przebudowa ul. Sikorskiego od Skrzyżowania z ul. Robotniczą do granicy miasta i Gminy Tyczyn 

- Koszt inwestycji 32 mln zł 

- Otwarcie ul. 3 Maja - Koszt inwestycji   8 598 000 zł, 

- Targowisko przy ul. Dworaka, 

- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko wraz z Infrastrukturą Komunikacyjną - 

150 mln zł, 

-Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej, pompowni wody ze zbiornikami wody oraz infrastrukturą 

towarzyszącą, 

-Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i Okolic. 

Wartość projektu: 415,1 mln zł, w tym dofinansowanie UE: 311,1 mln zł Projekt obejmował: 

• Przebudowę i rozbudowę ulic, 

• Zakup nowoczesnych autobusów, 

• Opracowanie i uruchomienie Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego, 

• Nowe Autobusy - W ramach projektu Gmina Miasto Rzeszów zakupiła 80 nowych autobusów 



miejskich.30 z nich zasilane jest ekologicznym paliwem – sprężonym gazem ziemnym (CNG). 

Tak zasilane pojazdy stanowią teraz ponad 40% całego taboru autobusowego komunikacji 

miejskiej w Rzeszowie. W 2018 roku tabor MPK wzbogaci się o pierwszych 10 autobusów 

elektrycznych. 

-Rzeszowski Inteligentny System Transportowy 

Najbardziej innowacyjnym elementem projektu jest Rzeszowski Inteligentny System Transportowy, 

w ramach którego działają systemy: 

• Zarządzania Transportem Publicznym, 

• Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, 

• Biletu Elektronicznego Komunikacji Miejskiej, 

• Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym. 

Ogólnopolskie media opisały działający w mieście Rzeszowski Inteligentny System Transportowy 

jako przykład, dzięki któremu mieszkańcy przekonują się do pozostawiania aut w garażach                                

i korzystania z komunikacji publicznej. Dzięki niemu, w 2017 roku Rzeszów odnotował 12-

procentowy przyrost liczby pasażerów w komunikacji miejskiej. 

System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (E-info) – wykorzystuje i przetwarza dane                                   

ze wszystkich systemów, a następnie generuje dla podróżnych informacje, pozwalające planować 

podróż i kontrolować jej przebieg. Informacje te wyświetlane są na tablicach przystankowych,                      

na tablicach znajdujących się w autobusach, w biletomatach, gdzie można również sprawdzić układ 

linii oraz aktualny rozkład jazdy. Osoby niewidome i niedowidzące mogą korzystać z systemu dzięki 

zapowiedziom głosowym w autobusach, specjalnym przyciskom  na przystankach autobusowych  

opisanych alfabetem Braille’a oraz pilotom do zdalnego sterowania tablicami przystankowymi. 

 - Regionalne centrum kształcenia zawodowego w zakresie nowoczesnych technologii. 

W ramach projektu powstało 11 pracowni kształcenia praktycznego, które wyposażone są                                 

w nowoczesny sprzęt, maszyny oraz specjalistyczne oprogramowanie (494 szt. zakupionych 

urządzeń i maszyn) zapewniających podniesienie poziomu kształcenia praktycznego i przygotowanie 

do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Wartość projektu – 11,7 mln 

zł, dofinansowanie – 8,5 mln zł. 

-  Budowa parku papieskiego, 

-  Budowa domów  kultury, 

-  120 km ścieżek rowerowych, 

-  poszerzenie granic miasta 

- wsparcie miasta dla rozwoju biznesu (lotnictwo, informatyka, budownictwo, farmaceutyka, 

produkcja sprzętu domowego, centra komercyjno-usługowe, centra usług wspólnych, outsourcing, 

-  powstanie Teleinformatycznego Centrum Obsługi Mieszańców, 



-  punkty obsługi mieszkańców w galeriach handlowych. 

1.5  Rzeszów w wybranych konkursach i rankingach 

• Najwyższa nagroda europejska  na rzecz czystego transportu miejskiego.  

Miasto Rzeszów zdobyło najwyższą nagrodę europejską na rzecz czystego transportu miejskiego - 

nagrodę CIVITAS w kategorii „Innowacje techniczne” – za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie 

transportu miejskiego i aktywne reprezentowanie Inicjatywy CIVITAS. Komisja Europejska                             

w uzasadnieniu wyróżnienia tak scharakteryzowała Miasto Rzeszów:  

• Innowacyjne zarządzanie miastem oraz ciągłe konsultacje z ekspertami  

i lokalnymi interesariuszami, spowodowało bardzo dobre planowanie, wdrożenie                                              

oraz prawidłową  ocenę funkcjonowania polityki transportowej. Komunikacja miejska została 

określona    jako doskonała. 

• Rzeszów po raz kolejny zajął I miejscu w rankingu Miast Atrakcyjnych dla Biznesu magazynu 

„Forbes”, w kategorii miast od 150 tys. do 300 tys. mieszkańców. 

• Rzeszów jako jedyne miasto z Polski i jedno z nielicznych miast Europy otrzymał Europejską 

Nagrodę za Najlepsze Praktyki (European Awards for Best Practices) przyznaną przez Europejskie 

Stowarzyszenie Badań Jakościowych.  Ceremonia wręczenia nagród odbyła się w Wiedniu. Nagrody 

przyznano 76 instytucjom z 59 krajów z całego świata. Wśród nagrodzonych renomowanych firm, 

instytucji organizacji z Europy, Azji, Afryki, Ameryki i Australii znalazł się Rzeszów. 

• Rzeszów na 3. miejscu w Raporcie Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana i Fundacji 

Konrada Adenauera w Polsce „Europolis” Bezpieczne i otwarte miasta. 

• Miasto Rzeszów zdobyło WYRÓŻNIENIE w Konkursie DOM 2016 O KRYSZTAŁOWĄ 

CEGŁĘ NA NAJLEPSZĄ INWESTYCJĘ BUDOWLANĄ PO OBU STRONACH WSCHODNIEJ 

GRANICY UE za inwestycję Budynek mieszkalny przy ul. Granicznej. 

• RZESZÓW WSCHODZĄCĄ GWIAZDĄ OUTSOURCINGU. Miasto Rzeszów otrzymało 

niezwykle prestiżową nagrodę główną Wschodząca Gwiazda Outsourcingu w Polsce przyznawaną 

firmom i miastom szczególnie zaangażowanym w rozwój branży outsourcingowej w Europie. 

Nagroda ta stanowi podsumowanie działań Miasta  w minionym roku dla rozwoju sektora usług 

wspólnych dla biznesu w Rzeszowie. W plebiscycie „Perły Samorządy 2017″ organizowanym przez 

Dziennik Gazeta Prawna, Rzeszów został wyróżniony w kategorii miast powyżej 100 tys. 

mieszkańców. 

• Wyróżnienie przyznano również prezydentowi Tadeuszowi Ferencowi w kategorii „Włodarz 

miasta powyżej 100 tys. mieszkańców”.  

• Nasze miasto zdobyło również tytuł POLSKIEGO LIDERA NISKOEMISYJNEGO 

TRANSPORTU PUBLICZNEGO. Komunikacja miejska została określona jako doskonała. 

• Rzeszów zdobył wyróżnienie  w I edycji ogólnopolskiego rankingu Dziennika Gazety 



Prawnej „Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży”. 

• Portal internetowy Oto-dom przygotował raporty dotyczące: bezpieczeństwa oraz czystej i 

zadbanej okolicy. Badano w nich stan bezpieczeństwa mieszkańców, czystości oraz zadowolenie 

mieszkańców z pracy służb komunalnych. W zestawieniach dużych i średnich miast zwyciężył 

Rzeszów. 

1.6  Wybrane tytuły, nagrody i wyróżnienia przyznawane Prezydentowi Rzeszowa - Tadeuszowi 

Ferencowi. 

• Rektor i Senat Politechniki Rzeszowskiej nadał Panu Tadeuszowi Ferencowi w uznaniu 

wybitnych zasług dla rozwoju Rzeszowa jako ośrodka akademickiego, w tym za wspieranie 

międzynarodowej wymiany studentów i naukowców, a także organizowanie wspólnych akcji 

promujących miasto Rzeszów jako siedzibę ośrodka naukowego wyspecjalizowanego 

w unikatowych kierunkach kształcenia zaszczytny tytuł DOKTORA HONORIS CAUSA 

Politechniki Rzeszowskiej. 

• Tadeusz Ferenc - Prezydent Rzeszowa został wybrany najlepszym prezydentem wśród 

prezydentów miast wojewódzkich w Polsce w rankingu tygodnika „Newsweek” na najlepszych 

polskich prezydentów. Ranking został opracowany na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich 

prezydentów. Swoje oceny wystawiła również kapituła konkursu, która brała pod uwagę m.in.: 

umiejętności pozyskiwania funduszy unijnych, zdolności przywódcze prezydentów oraz dbałość o 

budżety swoich miast. 

• Dziennik Gazeta Prawna opublikował Ranking 50 najbardziej wpływowych ludzi polskiej 

gospodarki. Na 46 miejscu, jako jedyny samorządowiec w zestawieniu, znalazł się Prezydent 

Rzeszowa, Tadeusz Ferenc. Autorzy rankingu podkreślają rolę Prezydenta Rzeszowa w budowie 

mocnej pozycji miasta i całego województwa. Intensywny rozwój Rzeszowa wyróżnia się na tle 

innych polskich miast, jego dynamiczny rozwój wzmacnia konkurencyjność całego regionu, a 

rzeszowskie firmy podbijają rynki międzynarodowe. Podkreślono również rolę Prezydenta w 

polepszeniu rzeszowskiego rynku pracy, nasyconego specjalistami z wielu dziedzin, którzy budują w 

Rzeszowie nowoczesny przemysł. Woj. podkarpackie w tym zestawieniu reprezentowane jest jeszcze 

przez Adama Górala – założyciela i prezesa Asseco Poland (43 miejsce) oraz przez Marka 

Kuchcińskiego - marszałka Sejmu RP (50 miejsce). 

• Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski - nadany za osiągnięcia w pracy zawodowej i 

społecznej. 

• Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski - nadany za wybitne zasługi w działalności 

samorządowej i społecznej. 

• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - nadany za wybitne zasługi w działalności 

samorządowej i służbie państwowej. 



• Kapituła konkursowa Forum Smart City przyznała tytuł CZŁOWIEK ROKU Prezydentowi 

Rzeszowa Tadeuszowi Ferencowi – inicjatorowi dynamicznego rozwoju Rzeszowa, który 

zrealizował projekty umożliwiające wdrożenie inteligentnych rozwiązań dla miasta i jego 

mieszkańców. 

1.7 Najważniejsze inwestycje zrealizowane na Osiedlu Budziwój: 

– Rozbudowa ulicy Jana Pawła II (I i II etap), 

– Rozbudowa ulicy Budziwojskiej, 

– Modernizacja ulicy Herbowej, 

– Budowa Rzeszowskiego Domu Kultury przy ulicy Herbowej, 

– Budowa kompleksu boisk sportowych i zaplecza sportowego przy SP nr 15, 

– Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7, 

– Remonty dróg i chodników, 

– Budowa oświetlenia, 

– Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej. 

1.8 Inwestycje w przygotowaniu: 

– Rozbudowa ulicy Jana Pawła II (etap III), 

– Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy Senatorskiej, 

– Budowa i rozbudowa dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok, łączących Miasto Rzeszów 

z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim 

– Budowa żłobka, 

-        Budowa kanalizacji deszczowej. 

2. Pytania mieszkańców i dyskusja 

Mieszkaniec: Była tu mowa o modernizacji ulicy Herbowej, ale proszę powiedzieć jaka to była 

modernizacja w ostatnich latach? Nasypanie grysu asfaltowego to krótkotrwałe rozwiązanie. 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Szanowni Państwo, jeżdżę często po tej 

dzielnicy i widzę jakie są potrzeby. Proszę przypomnieć sobie jak wiele się zmieniło od kiedy 

Budziwój został przyłączony do Rzeszowa. W tej chwili tą ulicą przejeżdża się w miarę dobrze, 

chociaż rzeczywiście jest wąsko. Na chwilę obecną zrobiliśmy to rozszerzenie sypiąc grys, także 

ulica Herbowa również całkowicie inaczej wygląda. 

Mieszkaniec: Panie Prezydencie, od tygodnia mieszkam tutaj.  Ta ulica jest zbyt wąska i powoli 

zaczynają się robić w niej dołki. Coraz większa liczba mieszkańców naszego osiedla powoduje, że tę 

ulicę trzeba bezsprzecznie poszerzyć. 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Zdecydowanie ma Pan rację. Ta ulica musi 

być poszerzona, ale uważaliśmy, że więcej samochodów jeździ ulicą Budziwojską i w pierwszej 

kolejności to ona musi być zrobiona. Druga ulica, która jest również bardzo obciążona to ul. Jana 



Pawła II i ją realizujemy. Wszystkiego niestety nie zrobimy od razu. Proszę o głos Panią Dyrektor 

Wydziału Finansowego w sprawie podatków. 

Dyrektor Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Rzeszowa: Głównym podatkiem jest podatek              

od nieruchomości, to jest około 3 mln zł. 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Szanowni Państwo, tyle w przybliżeniu 

wynosi pobrany podatek, ale proszę zauważyć, że na utrzymaniu jest jeszcze wiele dróg, szkół, 

żłobków, przedszkoli, są również realizowane inwestycje. Bardzo chcemy, żeby Budziwój był piękną 

dzielnicą, ale niestety wszystkiego nie zrobimy od razu. Natomiast rzeczywiście ulica Herbowa musi 

być rozszerzona. 

Mieszkaniec: Dziękuję Panu Prezydentowi za rozbudowę ulicy Jana Pawła II, ale chciałem zwrócić 

uwagę na nadmierny ruch drogowy powodujący korki. Dla przykładu z ulicy Jagiellońskiej do ulicy 

Herbowej jechałem dziś 40 minut. 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Szanowni Państwo, budujemy zarówno ulicę 

Budziwojską, Jana Pawła II, jak i inne ulice po to, by usprawnić ruch. Proszę zauważyć,                                     

że do Rzeszowa przeprowadzają się kolejne osoby. Jako Prezydentowi zależy mi na tym, żeby nasze 

miasto sukcesywnie zwiększało liczbę mieszkańców oraz żeby osoby kończące studia nie musiały 

wyjeżdżać za granicę w poszukiwaniu pracy.  Obecnie kończymy remontować ul. Sikorskiego, 

będziemy rozpoczynać kolejny etap budowy ul. Jana Pawła II, ul. Herbowa oczywiście też będzie               

w przyszłości przebudowana, wszystko jest kwestią czasu. 

Mieszkaniec: Co z łącznikiem pomiędzy ul. Podkarpacką a Sikorskiego? 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Proszę Państwa, dalej czynimy starania,                  

aby ta inwestycja została zrealizowana, ale zmieniamy nieco jej przebieg. 

Mieszkaniec: Ja jestem za tym, żeby ten łącznik powstał. 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Bardzo dziękuję Panu za to stanowisko. 

Mieszkaniec: Czy ta koncepcja nie będzie już realizowana? 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Szanowni Państwo, obecnie przygotowujemy 

dokumenty i będziemy dalej walczyć, aby ta inwestycja została zrealizowana.   

Mieszkaniec: Jakie są szanse na to, że uda się zrealizować tę inwestycję 

Zastępca Prezydenta – Pan Marek Ustrobiński pokazując na mapie: Planowany przebieg drogi 

S19 Rzeszów Południe, który prowadzi od północy od autostrady A4. Nawiasem mówiąc jesteśmy 

już w końcowej fazie realizowania tego łącznika i chcę go w listopadzie połączyć z S19 od Świlczy. 

Przebieg przewidywał dalszą realizację po trasie, która jest pokazana na mapie planu rozwoju 

województwa. Była ona zarezerwowana pod drogę i zaprojektowana. Niestety w rejonie Ptasiej 

Wyspy są miejsca lęgowe ptaków oraz występująca tam chroniona roślina – kotewka. Z tego powodu 

ta inwestycja nie została zrealizowana. Obecnie szukamy nowego przebiegu drogi. Są pewne 



koncepcje, aby nieco odchylić przebieg drogi na południe i ominąć Ptasią Wyspę. Miejsce włączenia 

w ulicę Sikorskiego byłoby to samo. Teraz projektant z Katowic rozpatruje poszczególne przebiegi i 

myślę, że niedługo będziemy mogli dokończyć ten projekt. Ta inwestycja jest bardzo potrzebna dla 

układu komunikacyjnego miasta Rzeszowa. Chciałbym powiedzieć także, że każda inwestycja 

drogowa składa się z inwestycji towarzyszących, jak np. budowa kanalizacji deszczowej. 

Kanalizacja, która obejmuje cały Budziwój za 90 mln zł umożliwi m.in. rozbudowę ul. Herbowej, 

Senatorskiej, dokończenia rozbudowy Jana Pawła II i to jest niezbędny warunek do tego, aby te ulice 

można było budować. 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Pokażemy również na mapie, co robimy na 

ul. Podkarpackiej. 

Zastępca Prezydenta – Pan Marek Ustrobiński: Ul. Podkarpacka na dzień dzisiejszy jest ulicą 

dwujezdniową, czteropasmową od skrzyżowania z ul. Poznańską do rejonu skrzyżowania z ulicą 9 

Dywizji Piechoty. Za kwotę ponad 30 mln zł trwa przebudowa ul. Podkarpackiej do granic miasta 

Rzeszowa - powstanie dwujezdniowa czteropasmowa arteria prowadząca od ul. Powstańców 

Warszawy do granic Rzeszowa. Do jesieni przyszłego roku myślimy odcinek od węzła do granic 

miasta Rzeszowa przebudować, doprowadzić do ulicy dwujezdniowej czteropasmowej z kanalizacją, 

z oświetleniem, ze ścieżkami rowerowymi, chodnikami i pasami zieleni. Praktycznie wszystkie drogi 

wyjazdowe z miasta Rzeszowa będą ulicami dwujezdniowymi czteropasmowymi. 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Szanowni Państwo, plan budowy S19                       

to przede wszystkim plan Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Łącznik od ul. Podkarpackiej                          

do Kielanówki jest prawie zrealizowany i będziecie mogli Państwo jeździć tą ulicą prawdopodobnie 

pod koniec miesiąca. 

Mieszkaniec: Kiedy Rzeszowski Dom Kultury zostanie odremontowany? Co z oświetleniem                          

i chodnikami na ul. Podleśnej, która jest ulicą bardzo wąską? 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Szanowni Państwo, Budziwój wszedł                          

do miasta niecałe 7 lat temu, porobiono tu wiele inwestycji. Proszę o zabranie głosu Dyrektora 

MPWIK. 

Dyrektor MPWIK: Nie odpowiem na to pytanie, podziękuję mieszkańcowi z ul. Nadziei, który 

wyraził zgodę na umiejscowienie kontenera socjalnego pracowników MPWIK. Rozpoczęliśmy już 

tzw. odwadnianie i rozbudowę kanalizacji. Zakres to 12 km sieci z 5 przepompowniami ścieków                  

i trzema hydroforniami. Grunty pod przepompownie muszą być naszą własnością, w związku z czym 

dziękujemy za zgody wykupienia. Mamy potencjał i środki, aby te prace wykonać, ale czasami 

jesteśmy bezradni, w momencie kiedy potrzebujemy takiej zgody. Rozpoczęliśmy wzdłuż ul. 

Podleśnej budowę kanalizacji grawitacyjnej z 5 przepompowniami, jej zakres to 2 km – aż                              

do Przylasku. Te prace na chwilę obecną zostały podjęte.  się od Przylasku, to był pomysł Pana 



Prezydenta Tadeusza Ferenca oraz Pana Prezydenta Ustrobińskiego.  

Mieszkaniec: Ale ja chciałem dowiedzieć się czegoś więcej na temat oświetlenia. 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Szanowni państwo, ja jeżdżę po tych terenach 

i widzę to, co się dzieje. Jak podkreślał Pan Dyrektor MPWIKu - dziękujemy, że wpuścili nas Państwo 

na tamten teren. Bezwzględnie prosimy o to, żeby nie było oporu w tej kwestii. Każdy chce korzystać 

z wody, kanalizacji, drogi, chodnika, prądu, ale pod te wszystkie inwestycje potrzebny jest teren. 

Mieszkaniec: Chciałem poruszyć temat ul. Senatorskiej. 4 lata temu były rozmowy na temat 

poszerzenia tej ulicy i oświetlenia. Cały Budziwój ma problem z komunikacją, na ul. Senatorskiej 

jest bardzo duży ruch. Ulica ta dodatkowo nie jest oświetlona. Czy są plany związane z tą ulicą?                

Ja widzę tylko dwa plusy przyłączenia Budziwoja  do miasta – odśnieżone drogi i ścięte trawy                        

w rowach. Minusem są natomiast podatki. 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Szanowni Państwo, niektórzy są w stanie 

dostrzec więcej plusów. Odnośnie podatków to nie ma Pan racji, bo ich nie podnosimy. Na teren 

osiedla Budziwój przeznaczono 58 mln zł w stosunkowo krótkim czasie. Odnośnie ul. Senatorskiej - 

najpierw musimy uregulować sprawy gospodarki wodnej i później będą realizowane kolejne 

potrzeby. Ok 90 mln zł chcemy przeznaczyć na to, żeby uregulować sprawy wodne i żeby móc zająć 

się kolejnymi ulicami. Natomiast jeśli teraz da się oświetlić tę ulicę, to oczywiście to zrobimy,                         

ale musimy po kolei wykonywać pewne prace, aby później ich nie niszczyć. 

Mieszkaniec: Panie Prezydencie, ja w to wierzę, ale pewnie moje dzieci skończą studia i się stąd 

wyprowadzą, zanim będzie to zrobione. 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Proszę Państwa, ja bardzo wierzę w młodzież, 

która jest doskonale wykształcona i to jest Państwa zasługa, za to Wam dziękuję. Duża część 

młodzieży zostaje po studiach w Rzeszowie, o czym świadczy chociażby Budziwój. W ostatnim 

czasie wydaliśmy około 270 pozwoleń na budowę. 

Mieszkanka: Panie Prezydencie, czy można na naszej ul. Ładnej postawić wiatę autobusową                           

z ławką? 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Bardzo proszę Pana Dyrektora Łukasza 

Dziągwę, żeby zająć się tą sprawą. 

ZTM Pan Dyrektor Łukasz Dziągwa: Zajmiemy się tym z całą pewnością w przyszłym tygodniu. 

Mamy olbrzymi projekt, w którym finansujemy rozbudowę przystanków, zarówno będziemy stawiać 

nowe wiaty, jak i część z nich odnawiać. Jeżeli jest taki wniosek z Państwa osiedla, to na pewno się 

tym zajmiemy. 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Szanowni Państwo, bardzo mi zależy na tym, 

żebyśmy podyskutowali nad Południową obwodnicą. Chciałbym, żebyście Państwo mnie wzmocnili 

w tym, aby jeszcze bardziej starać się o  realizację tej inwestycji. Osobiście uważam, że ta ulica 



bezwzględnie musi być wybudowana. Ulica Senatorska oczywiście też tego wymaga, ale ważniejsze 

są główne ulice, które po kolei będziemy chcieli realizować. Dodam, że mamy zamiar budować most 

na zniszczonej kładce, chcemy to budować razem z gminą Boguchwała. 

Mieszkaniec: Ja mam uwagi odnośnie ul. Nadziei –  rok po przyłączeniu do Rzeszowa zrobiono  

tu asfalt, ale obecnie wymaga ona remontu, aby utrzymać standard drogi. 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Bardzo proszę Pana Dyrektora Andrzeja 

Świder, żeby zająć się tym tematem. 

Mieszkaniec: Ja z kolei chciałbym poruszyć temat ul. Miejskiej która jest bardzo obciążona                      

przez ruch samochodowy. Kiedy powstanie również chodnik na ul. Strzelców, bo dzieci boją                        

się tamtędy iść do szkoły? 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: To, co Pan powiedział jest miarą rozwoju                   

tej dzielnicy, która była kiedyś osiedlem bardzo spokojnym. Około trzech lat temu chcieliśmy zrobić                

na tej ulicy oświetlenie, ale mieszkańcy nie wyrazili zgody na wejście na teren ich działek. Jeżeli 

Państwo dacie decyzję, że możemy wykonywać prace związane z oświetleniem, to będziemy to robić. 

Ulica Strzelców jest oczywiście bardzo wąska, to wszystko trzeba  przebudowywać, ale potrzeby                  

są ogromne. Inwestycje oczywiście będą realizowane, ale nie wszystko od razu. 

Mieszkaniec: Nawiązując do obwodnicy południowej - jest ona bardzo potrzebna, ponieważ                         

jej budowa rozwiązałaby problem komunikacyjny. Jeżeli jeszcze udałoby się doprowadzić do 

połączenia przez Tyczyn do Matysówki, poprawiłoby to ruch i komunikację na ul. Senatorskiej. Mam 

również uwagi dotyczące odwodnienia wód deszczowych w stosunku do spraw technicznych. 

Realizując ul. Jana Pawła II, została tam włożona rura szczelna, która nie przyjmuje wód z terenu. 

Jeżeli będą roztopy to będzie to dla nas duży problem. Musi być dodatkowa rura, która będzie 

odbierała wodę             z terenu. 

MZD – Pan Dyrektor Andrzej Świder: Przy pomocy kanalizacji wszystko będzie osuszone. Do 

studzienek kanalizacyjnych będzie można zrobić kratki ściekowe, które będą odprowadzać wodę                  

do kanału głównego. Czy może Pan wskazać miejsca, w których obecnie zalega woda? 

Mieszkaniec: Znam ten teren doskonale, na przestrzeni lat były tu podtopienia. Jeżeli nie będzie 

rozwiązań, które pozwolą na ściąganie wody z terenu to woda będzie stała. 

MZD – Pan Dyrektor Andrzej Świder: Może Pan wskazać te miejsca, w których woda będzie się 

zbierać? 

Mieszkaniec: Oczywiście. 

MZD – Pan Dyrektor Andrzej Świder: Dobrze, w takim razie usiądziemy i zastanowimy się jak to 

rozwiązać. 

Mieszkaniec: Dokładnie w którym miejscu będzie przebiegała południowa obwodnica? 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Szanowni Państwo, budowa tej droga była 



planowa jeszcze jak osiedle Budziwój znajdowało się w gminie Tyczyn. Wszystkie drogi                                    

są budowane pod kątem potrzeb. W tej chwili chcę, żebyśmy przeszli pod granice miasta, pod ulicę 

Zwięczycką, pod ujęcie wody. 

Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - Pani Anna Raińczuk: Przebieg trasy był wskazany 

w planach miasta Rzeszowa, Boguchwały oraz gminy Tyczyn. Niemniej jednak są problemy                             

z przejściem przez tereny rozlewiska. Były pewne propozycje z wykorzystaniem ul. Senatorskiej                     

i dolnego odcinka ulicy Zwięczyckiej. Było ponad 100 uwag, 40 uwzględniono w całości, 30 w części 

i tylko kilkanaście nie uwzględniono, gdyż kolidowałyby z trasą. Szukamy możliwego włączenia 

trasy przebiegającej od ul. Zwięczyckiej i fragmentu terenu Boguchwały. Szukamy włączenia                        

do trasy nie na skrzyżowaniu u. Kwiatkowskiego i Jana Pawła II, tylko w dalszym odcinku, 

ewentualnie również ominięcia szerszego rozlewiska i wejścia poniżej. Wymaga to szczegółowych 

analiz z uwagi na zainwestowanie terenu, wydawane pozwolenia i działania właścicieli terenów.   

Mieszkaniec: Ja wierzę w to, że obwodnica południowa powstanie. Mamy drugą szansę, tak jak 

zrozumiałem, walczyć o to. Jest o co walczyć, Panie Prezydencie. 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Szanowni Państwo, mnie interesuje realizacja 

inwestycji, ale z każdej strony są sprzeciwy. Za wszelką cenę chcę realizować także ul. Senatorską,  

Herbową czy Karmelicką. 

Mieszkaniec: Odnośnie budżetu i planu – czy możemy poznać konkretne terminy? Czy jest 

możliwość otwarcia ulicy Chmielnej? 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Szanowni Państwo, szczegółowy 

harmonogram jest dostępny w Miejskim Zarządzie Dróg lub u Pana Prezydenta Marka 

Ustrobińskiego. Czy jest  ktoś z Państwa mieszkańcem ulicy Magicznej?  Chciałem połączyć                         

ul. Magiczną do Herbowej, ale były w tej sprawie sprzeciwy. 

Mieszkaniec: Czy będzie zrobiony chodnik przy ul. Strzelców? 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Rzeczywiście, ta ulica jest bardzo wąska, 

doskonale widzę co się dzieje. Przyjmiemy to do budżetu na przyszły rok, ale ul. Miejska też musi 

być zrobiona. Wszystkiego nie będę obiecywał. 

Mieszkaniec: Czy są w planach na osiedlu Drabinianka przy ulicy Kwiatkowskiego  zatoczki 

autobusowe, żeby auta nie musiały się zatrzymywać na przystankach? Również ścieżka rowerowa  

powinna być przedłużona w stronę ul. Senatorskiej, ponieważ dużo rowerzystów tamtędy jeździ,                   

a ciężko ich wymijać. Czy jest przewidziany jakiś projekt? 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Są decyzje odnośnie zatok autobusowych. 

MZD – Dyrektor Pan Andrzej Świder: Została zakończona procedura przetargowa, w przyszłym 

tygodniu mamy podpisać umowę, prace ruszą na wiosnę. 

Mieszkaniec: Kiedy będzie trzeci etap budowy ulicy Jana Pawła? 



Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Szanowni Państwo, być może już w 2019 

roku. 

Mieszkaniec: Co z ruchem komunikacyjnym? Linia autobusowa nr 12 jest najbardziej obciążoną 

linią w mieście. Czy będzie więcej kursów, aby przynajmniej raz na pół godziny jakiś autobus                            

z  naszego Osiedla wyjechał do centrum miasta? 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Szanowni Państwo, kupiliśmy 80 autobusów, 

które już jeżdżą, jesteśmy po przetargu kolejnych 50. Jeżeli będzie oczywiście taka potrzeba to będzie 

więcej kursów. Prowadzimy działania, aby ludzie przesiedli się z samochodów do autobusów. 

Mieszkaniec: Do autobusów ciężko teraz nawet wsiąść, nie ma wolnych miejsc. 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: A o których godzinach? 

Mieszkaniec: Chodzi o kursy, które są po najdłuższych przerwach, wynoszących około 70 minut. 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Mamy urządzenia, które sprawdzają ile osób 

jeździ daną linią. Sprawdzimy to i dołożymy kolejne kursy. 

Mieszkaniec: A czy jest możliwość, aby zmienić trasę jazdy autobusu z ul. Targowej na ul. Lisa-

Kuli? 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Zrobimy analizę i na próbę pojedzie autobus 

przez ulicę Lisa-Kuli.  Bardzo dziękuję za informacje. 

Mieszkaniec: Czy jest możliwe położenie chodnika przy połączeniu ul. Miejskiej do Jana Pawła? 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Jeżeli zgodzą się Państwo na wydzielenie 

terenu, to chodnik będzie położony. 

Mieszkaniec: Mieszkańcy chcieli te tereny odsprzedać. 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Proszę  Dyrektora Biura Gospodarki Mieniem 

Pana Grzegorza Tarnowskiego  o wysłanie pracowników do właścicieli działek w celu 

przeprowadzenia rozmów. 

Biuro Gospodarki Mieniem – Pan Dyrektor Grzegorz Tarnowski: Wszyscy właściciele zgodzili 

się, ale tylko na sprzedaż, nie na wydzielenie, natomiast jeszcze raz będziemy prowadzić rozmowy 

w tej sprawie. 

Mieszkaniec: Nie zgodziliśmy się na 4 metry. 

Biuro Gospodarki Mieniem – Pan Dyrektor Grzegorz Tarnowski: Jeszcze raz się spotkamy, będę 

kontynuował z Państwem rozmowy dotyczące 1,5 m. 

Mieszkanka: Czy będzie jakaś inwestycja dotycząca żłobko-przedszkola? 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Trwają prace nad zakupem działki, która 

znajduje się obok działki szkolnej. Trwają rozmowy i myślę, że za 1-2 miesiące będziemy 

właścicielami tej działki. 

Mieszkaniec: Budziwój jest coraz piękniejszy i coraz bardziej bogaty. Miałem duże wątpliwości                 



co do włączenia Budziwoja do Rzeszowa, ale szybko zostały zrealizowane wszystkie obiecane 

inwestycje, np. budowa sali gimnastycznej. Skala inwestycji na osiedlu Budziwój jest ogromna. 

Chciałem także podziękować Radnym, którzy są zaangażowani w sprawy naszego Osiedla.                              

Ja również ubolewam, że obwodnica południowa została odłożona w czasie z uwagi na protesty. 

Bardzo się cieszę, że nie zmienia się władza w mieście Rzeszowie i tak szybko rozwija się nasze 

miasto. 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Bardzo dziękuję. 

Mieszkanka: Dla mieszkańców droga, która została wytyczona jako obwodnica południowa                        

jest wariantem najgorszym z możliwych. Po pierwsze - przez Projekt Natura 2000, a drugim aspektem 

jest wchodzenie na teren naszych działek. My w 90% jesteśmy Pana wyborcami i czujemy                               

się oszukani, bo przy przyłączeniu do Rzeszowa padały konkretne pytania o to, czy nie będą takie 

inwestycje powstawać. Nikt z Państwa nie brał pod uwagę alternatywnego przebiegu drogi.                           

Nie jesteśmy temu całkowicie przeciwni, ale dlaczego przez tyle lat pracownicy Urzędu Miasta                    

nie wzięli pod uwagę najbardziej rozsądnego rozwiązania? 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Szanowni Państwo, w 2002r. nikt nie myślał, 

że tereny Budziwoja zostaną włączone do Rzeszowa, a już wtedy planowano drogi. 

 Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - Pani Anna Raińczuk: Projekt Studium                                  

był opracowany przez ówczesne Wojewódzkie  Biuro Planowania Przestrzennego pod kierunkiem 

pana architekta i urbanisty ś.p. prof. Woźniaka. Z zespołem drogowców i inżynierów                                       

były analizowane różne warianty i przede wszystkim to w tym terenie ten korytarz był rezerwowany. 

Korytarz wyznaczony w Studium jest wiążący dla kolejnych etapów opracowań. Oczywiście 

wyszczególnia się parametry techniczne, które są potem opracowywane w bardziej szczegółowych 

projektach budowlanych. Bierze się pod uwagę te obiekty, które znajdują się w pobliżu. Są analizy, 

powiedzmy co do możliwości rekompensaty, za ich przejęcie na cele budowy tej ulicy. 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Szanowni Państwo, na cały przebieg drogi               

od ul. Podkarpackiej do ul. Sikorskiego, problem dotyczy odcinka o długości 500 m.  Studium                     

jest podstawowym dokumentem tworzonym po to, aby prawidłowo zaplanować zagospodarowanie 

terenu, umieścić odpowiednie powiązania z układem komunikacyjnym, zaplanować i zorganizować 

teren. Co do wariantów przebiegu drogi, to byliśmy zobowiązani do tego, aby w toku dokumentacji 

w decyzji środowiskowej przedstawić trzy warianty przebiegu i wybrać wariant optymalny.                      

Taki wariant został wybrany, dokumenty są do wglądu, można się z tym zapoznać. Co do kwestii 

dyskusji w sprawie drogi, taka dyskusja odbywa się dopiero od momentu aż nastąpi wszczęcie 

procedury zezwolenia realizacji inwestycji drogowej. Do takich dyskusji nie doszło, nie można było 

więc uwzględniać ewentualnych wniosków, bo nie nastąpiło wszczęcie procedury, które                                  

jest początkiem dyskusji, składania wniosków i dalszych ewentualnych modyfikacji projektu. Ten 



czas wynosi trzy miesiące, w trakcie których dyskutujemy, składamy ewentualne uwagi. 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Proszę o zabranie głosu Dyrektora Wydziału 

Architektury Pana Andrzeja Skotnickiego. Kiedy wydawano pozwolenia na budowę tych domów? 

Dyrektor Wydziału Architektury – Pan Andrzej Skotnicki: Pozwolenia na budowę w pobliżu tego 

pasa wydawane były do 2006r. zarówno przez Tyczyn, jak i starostwo powiatu rzeszowskiego. 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Czy w tym czasie wiadome było planowanie 

drogi? 

Dyrektor Wydziału Architektury – Pan Andrzej Skotnicki: Tak, od wielu lat, ale nie było planu 

obowiązującego jako zakaz. Po prostu każdy, kto był właścicielem, potencjalnym nabywcą 

nieruchomości albo inwestorem budowy wiedział, że od lat jest planowany pas pod umieszczenie 

drogi. 

Mieszkaniec: Chciałbym rozładować napięcie i podziękować Panu Prezydentowi Ustrobińskiemu, 

który zawsze nas mile przyjmował. Dziękujemy za przychylną decyzję wykupu działki,  myślę                     

że zrealizuje Pan plan i będzie nowa remiza, plan ma Pan Dyrektor Tarnowski, któremu też bardzo 

dziękujemy. 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Bardzo dziękuję. 

Mieszkaniec: W imieniu OSP chciałem podziękować Panu Prezydentowi i Panu Prezydentowi 

Ustrobińskiemu za wsparcie przy remoncie remizy w ciągu ostatnich lat, a były to poważne kwoty. 

Jednocześnie chciałbym podziękować dyrektorowi Kryzysowego Zarządzania za pomoc i wsparcie 

przy realizacji naszych zadań, dziękuję w imieniu strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Bardzo dziękuję. Zależy nam na tym, żeby 

Ochotnicze Straże Pożarne były mocne, kupujemy potrzebny sprzęt i samochody. W razie zagrożenia  

to są osoby, które gotowe są do podjęcia wszelkich działa. To ja dziękuję. 

Mieszkaniec: Prośba o założenie progów zwalniających z kostki. 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc:  Proszę Państwa, zakładane są plastikowe 

progi zwalniające specjalnie pod koła autobusów. 

Mieszkaniec: Dla Pana Prezydenta należy się medal za to, co robi dla Budziwoja. Poszerzenie ul. 

Budziwojskiej, w okolicy pomnika Grunwaldu – czy będzie realizowane? Samochody ciężarowe                 

nie przestrzegają znaków drogowych, trzeba zwiększyć patrole. Czy będzie przebudowa ulicy koło 

Pomnika - ulica Sportowców i Kowalskiego? 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Szanowni Państwo, wiem, że wyjazd z ul. 

Sportowców i z ul. Kowalskiego nie jest łatwy.  Na chwilę obecną nie przychodzi mi na myśl,                        

co można tam teraz zrobić, ale trzeba się nad tym zastanowić. Nawiasem mówiąc dodam, że                                 

w przyszłości myślę o sygnalizacji świetlnej na ulicy Jana Pawła II, Sportowców i Budziwojskiej 

przy pomniku. 



Mieszkaniec: Ja mam dwa wnioski, jeden aby przypilnować deweloperów, bo wywożą błoto na ulice. 

Robią to, a te ulice są przez to bardzo zanieczyszczane. Drugi wniosek, aby wydłużyć czas działania 

świateł na skrzyżowaniu ul. Kwiatkowskiego z ul. Strażacką. 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Jeżeli chodzi o deweloperów, to wydałem 

polecenie Wydziałowi Architektury, że mają oni mieć urządzenia do mycia kół. Ulice muszą być 

czyste. Zwracam uwagę Straży Miejskiej, aby chodzili po budowach i sprawdzali czy                                           

są te urządzenia. Wydałem polecenie, żeby pozwolenie na budowę zawierało takie postanowienie. 

Dyrektor Wydziału Architektury – Pan Andrzej Skotnicki: Zgodnie z poleceniem Pana 

Prezydenta, w każdym pozwoleniu na budowę, które ktokolwiek dostaje  - nieważne czy wydane jest 

deweloperowi, jest zawarty warunek, że przed wyjazdem z budowy koła pojazdów muszą                              

być oczyszczone z błota i brudu. 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Jeżeli są takie sytuacje to proszę o telefon                

do Straży Miejskiej lub do mnie, podejmę właściwe działania. 

Mieszkaniec: Czy będzie połączenie ulicy Karmelickiej do Tarnopolskiej? 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Przy połączeniu ul. Karmelickiej z Herbową  

tylko jedni właściciele gruntów zgodzili się je sprzedać, reszta nie. Będziemy kontynuować                              

te rozmowy. Odnośnie ul. Księdza Guzego to jest to droga prywatna.  

Mieszkaniec: Mamy ścieżki rowerowe na ul. Strażackiej na ul. Jana Pawła II, ale ludzie                                    

nie korzystają z tych ścieżek. 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Rozmawiałem z Zastępcą Komendanta Policji 

o rowerzystach. Prawdziwi kolarze jeżdżą po jezdniach, ale jadą z prędkością 40 km/h i nie ma 

możliwości, żeby jechali z taką prędkością chodnikiem. Amatorzy natomiast powinni korzystać                    

ze ścieżek. 

Dziękuję za spotkanie i dyskusję. 

 

 

Protokołowała Maja Morawska-Dębiec 


