
  

Strona 1 z 14 

 
PROTOKÓŁ 

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z Mieszkańcami Osiedla 
Przybyszówka, które odbyło się w dniu 21 września 2018 r. 
 

Uczestnicy spotkania: 

• Prezydent Miasta Rzeszowa  - Tadeusz Ferenc 
• Zastępca Prezydenta – Marek Ustrobiński 
• Zastępca Prezydenta – Stanisław Sienko 
• Zastępca Prezydenta – Andrzej Gutkowski 
• Sekretarz Miasta Rzeszowa – Marcin Stopa 
• Dyrektorzy i pracownicy wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa oraz jednostek 

organizacyjnych miasta Rzeszowa 
• Radni Rady Miasta Rzeszowa 
• Mieszkańcy Osiedla Przybyszówka 

 

Porządek spotkania: 
1. Prezentacja multimedialna Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa 

prowadzona przez P. Stanisława Sienko, 
2. Dyskusja mieszkańców Osiedla Przybyszówka z Władzami Miasta 

Rzeszowa na temat bieżących problemów osiedla. 
 
 
AD. 1 PREZENTACJA MULTIMEDIALNA 
1.1. Miasto w liczbach 
Od 1354 roku, czyli od powstania miasta do 2002 roku powierzchnia Rzeszowa 
powiększyła się o 52,2 km kw., natomiast w latach 2006 – 2018 o 66,3 km kw.                       
i wynosi obecnie 120 km kw. 
Od 1 stycznia 2019 roku Rzeszów powiększy się o dwa sołectwa - Miłocin (z gminy 
Głogów Młp.) i Matysówkę (z gminy Tyczyn) i będzie mieć powierzchnię 126 km kw. 
 
1.2 Budżet Rzeszowa 
Majątek Miasta Rzeszowa wynosi ponad 3,7 mld zł. 
2003 r. – budżet ogółem 378 mln zł, 54 mln zł wydatki inwestycyjne 
2018 r. – budżet ogółem 1 550 mln zł, 700 mln zł wydatki inwestycyjne 
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1.3 Najważniejsze projekty inwestycyjne w mieście 

− droga od ul. Podkarpackiej do węzła komunikacyjnego Rzeszów – Południe, 
− łącznik do autostrady, 
− ul. Lubelska, 
− ul. Sikorskiego, 
− ul. Podkarpacka, 
− budowa połączenia ulic: Lubelskiej i Warszawskiej, 
− fontanna Multimedialna, 
− okrągła kładka nad al. Piłsudskiego, 
− Park Papieski, 
− budowa Dworca Lokalnego przy ul. Towarnickiego, 
− budowa ronda im. Tomasza Stańki na skrzyżowaniu ulic: Wiktora                                      

i Pleśniarowicza. 
 

1.4 System integrujący transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic 
Rzeszowski Program Transportowy jest przedsięwzięciem innowacyjnym zarówno 
pod względem skali, kompleksowości, jak i nowoczesności rozwiązań problemów 
transportu publicznego realizowanych w obrębie całego miasta, realizującym ideę 
zrównoważonej mobilności miejskiej. 
Gmina Miasto Rzeszów na realizację projektów z zakresu transportu publicznego 
przeznaczyła ok. 1 mld zł. Na realizację projektów składają się: zakup 
nowoczesnego, ekologicznego i przystosowanego dla osób niepełnosprawnych 
taboru autobusowego: z napędem elektrycznym, z silnikiem wysokoprężnym                         
i napędem CNG  (razem 130 szt.), budowa infrastruktury do ładowania energii 
elektrycznej, rozbudowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym, 
Systemu Zarządzania Transportem Publicznym, Platformy Teleinformatycznej dla 
Systemu ITS, Systemu Strefy Płatnego Parkowania oraz  utworzenie Rzeszowskiego 
Centrum Komunikacyjnego (RCK). 
W najbliższym czasie uruchomiona zostanie sieć stacji ładowania energią 
samochodów elektrycznych, w tym z odnawialnych źródeł energii (5 pierwszych 
stacji). 
 
1.5 Inwestycje na osiedlu Przybyszówka 

- budowa ul. Bł. Karoliny, 
- przebudowa ul. Krakowskiej wraz z budową ekranów dźwiękochłonnych, 
- przebudowa ul. Dębickiej, 
- budowa ul. Krośnieńskiej, 
- budowa ul. Bieckiej, 
- budowa ul. L. Chmury, 
- budowa ul. Korczyńskiej, 
- budowa ul. Iwonickiej, 
- budowa ul. Brzozowskiej, 
- budowa ul. Żmigrodzkiej, 
- budowa ul. Leskiej, 
- budowa ul. Baligrodzkiej, 
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- budowa ul. Wołyńskiej, 
- przebudowa ul. Ustrzyckiej wraz z budową przepustu, 
- remont ul. Magnackiej, 
- remont ul. Leśne Wzgórze, 
- remont ul. Zielone Wzgórze, 
- remont ul. Ceramicznej, 
- budowa chodnika z oświetleniem pomiędzy ul. Odrzykońską, Biecką, 

Iwonicką i Nowosądecką, przy ul. Błękitne Wzgórze oraz łączącego                          
ul. Baligrodzką z Biecką, 

- budowa Zespołu Oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny, 
- budowa Przedszkola przy ul. Bł. Karoliny, 
- budowa Żłobka przy ul. Bł. Karoliny, 
- przebudowa Osiedlowego Domu Kultury, 
- urządzenie terenów rekreacyjnych pomiędzy ul. Odrzykońską, Biecką, 

Iwonicką  i Nowosądecką oraz rejonie ROWU RP3 i ul. Bł. Karoliny, 
- budowa placu zabaw przy ul. Dębickiej, 
- modernizacja Zespołu Szkół Nr 4. 

 

Ad. 2. Dyskusja, pytania dotyczące problemów osiedli: 

 

Mieszkanka: 
1) Od 2016 r. staram się o to, aby bezpiecznie przekroczyć rzekę Przyrwę do 

przystanku MPK, który umiejscowiony jest pomiędzy nowym mostem drogi S19. 
Jest to odcinek od Świdrówki do ul. Dębickiej (około 300 m). Mówię o tym dlatego, 
że pisałam od 2016 r. kilkakrotnie do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad po to, 
żeby zbudowali nam stały most lub kładkę. Na moje pismo dostałam taką 
odpowiedź: „zarówno Świdrówka jak i ul. Dębicka są w zarządzie Prezydenta 
Miasta Rzeszowa dlatego właściwym adresatem w przedmiotowej sprawie są 
Urząd Miasta Rzeszowa lub Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie.” Napisałam 
kolejne pismo do Prezydenta, które trafiło do Dyrektora Wydziału Dróg, który 
przekazał go Generalnej Dyrekcji Dróg i koło się zamyka. Moje pytanie jest takie: 
Dlaczego Urząd Miasta nie zbuduje nam tej kładki. 

2) Kiedy zostanie zbudowany plac zabaw dla dzieci z górnej Przybyszówki? 

Odpowiedź Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Marek Ustrobiński:                    
W odpowiedzi z Generalnej Dyrekcji jest tylko część prawdy, bo faktycznie ulica 
Dębicka jest w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg. Natomiast kładka znajduje się              
w pasie drogowym S19. Nasze spotkania w tej sprawie były dwukrotnie 
organizowane z Generalną Dyrekcją Dróg. Deklarowaliśmy naszą współpracę 
finansową, jednak potrzebujemy ich zgody na to, żeby tam tę kładkę wybudować. 
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg - Andrzej Świder:  Obszar ten znajduje się  
w pasie drogowym drogi S19. Odbyło się spotkanie z Generalna Dyrekcją Dróg, która 
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obiecała przenieść konstrukcję z Leska. Prowadzimy z nimi rozmowy i chcemy 
wspólnie to połączenie zrobić.   

Mieszkaniec: 

1) W planowanych inwestycjach nie zauważyłem przebudowy ulicy Sanockiej od 
ulicy Dębickiej w kierunku południowym i rozjazdu później w ulicę Ustrzycką                   
w kierunku zachodnim. Zostało złożone pismo poparte przez radę osiedla. Jest to 
droga, która prowadzi do kościoła, na cmentarz, chodzą dzieci do szkoły. 

2) W tej chwili są dwie ulice Ustrzyckie. Jedna normalna ulica Ustrzycka, która 
prowadzi od ul. Kotuli do ul. Krakowskiej, natomiast druga jest to taki łącznik 
zrobiony od ul. Sanockiej w kierunku zachodnim i to również jest ul. Ustrzycka. 
Siostra wyrabiała plan na budowę domu to dostawała projekty na ul. Sanocką                  
a jak poszedł się zameldować syn to jest ulica Ustrzycka.  

3) Prosimy o nowy samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Mamy stary 
samochód, który po wielu akcjach nie nadaje się do użytku. 

4) Ostatnio słyszałem, że nie udało się wynegocjować niższej ceny za śmieci. Nie 
wiem dlaczego my tyle płacimy za śmieci.  Może warto skontaktować się                         
z Prezydentem Stalowej Woli gdzie płacą 6 zł od osoby. Myśmy nie segregowali                 
i płaciliśmy taniej jak teraz gdy segregujemy i płacimy 15 zł od osoby. Jest to 
troszeczkę dużo. 

5) Mam działkę na ul. Słonecznej. Deweloper rozpoczął tam budowę 
prawdopodobnie jakiegoś hipermarketu. Stawia to na drodze dojazdowej do mojej 
działki. Gdy próbowałem się dowiedzieć coś więcej o inwestycji powiedziano mi 
żeby oddać sprawę do sądu. Ja nie jestem w stanie wygrać z takim deweloperem. 
Zostało wydane zezwolenie na budowę, ale ja nie otrzymałem żadnego 
powiadomienia. 

6)  Dlaczego Pan Prezydent nie przystąpił do budowy mieszkań w ramach programu 
mieszkanie plus? 

7)  Czy można by było złagodzić skrętu z ul. Dębickiej w ul. Ustrzycką, żeby nie był 
pod kątem ostrym tylko pod kątem 90 stopni. Wówczas zakręt byłby lepszy dla 
kierowców osobowych i ciężarowych aut. 

8) Problem przepustów w ciągu ul. Ustrzyckiej od Słonecznego Stoku - gdy spadną 
większe opady, jest tam zagrożenie. Podobno jest tam zbiornik retencyjny. Zbiornik 
ten w ogóle nie zdaje swojej roli, bo przepust jest tam o wiele większy jak przepust 
pod ul. Ustrzycką. Niegdyś przed przebudową ul. Ustrzyckiej był most okularowy 
czyli dwa kręgi o średnicy chyba 700 mm. Jak przebudowywali ul. Ustrzycką to tak 
zaprojektowano most, że wody mają się pomieścić, jednak ten most jest za mały. 
Trzeba go przebudować i zrobić most okularowy. 

Ad. 6 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: W tej chwili budując 
mieszkania plus, gmina bierze kredyt na wykonanie tych mieszkań. Później trzeba 
szukać ludzi, którzy będą płacić po 17 zł od jednego metra kwadratowego. Koszt 
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50 metrowego mieszkania wychodzi 1100 zł plus media, prąd, gaz, ogrzewanie, 
woda, wywóz śmieci. Są to dość spore kwoty.  
Odpowiedź Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Andrzej Gutkowski: 
Miasto buduje mieszkania. Pan Prezydent przeznaczył dwie działki na budowę 
mieszkań komunalnych, które będą rozdysponowane dla najuboższych 
mieszkańców. Byłem w Białej Podlaskiej, gdzie było realizowane mieszkanie plus. 
Rozmawialiśmy z Panem Prezydentem i z inwestorem, który był wykonawcą. 
Wybudowali te mieszkania tylko dlatego, że to był pilotaż i mieli 100%finansowanie  
z budżetu Państwa. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Przyznam się, że 
jak był temat mieszkania plus to wyobrażałem sobie, że mieszkanie wybuduje się 
z budżetu Państwa. Chociaż to też nasze podatki i przekaże się tym osobom, 
które są w trudnej sytuacji finansowej. Bardzo interesuje mnie budowa kolejnych 
mieszkań i budujemy mieszkania komunalne. 
Ad. 4 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: PGE, która 
wybudowała spalarnie śmieci chciała za odbiór tony śmieci 380 złotych. My 
zaproponowaliśmy kwotę 225 złotych. W dniu dzisiejszym miałem spotkanie 
odnośnie wywozu śmieci. Nie mamy gdzie śmieci wywieźć. Spalarnia nie działa,                  
a miała działać od lipca. Były rozmowy w Urzędzie Marszałkowskim, który również 
był odpowiedzialny za gospodarkę śmieciami w całym województwie. 
Ad. 7 
Co do zjazdu z ulicy Dębickiej do Ustrzyckiej proszę zadanie umieścić w budżecie 
na rok następny. 
Ad. 5 
Odpowiedź Dyrektor Wydziału Architektury - Andrzej Skotnicki: Jeżeli 
inwestor  bądź budowniczy tego przedsięwzięcia zagarnął Pana nieruchomość               
i buduje na Pana nieruchomości lub naruszył Pana uprawnienia na tej 
nieruchomości uniemożliwiając korzystanie z niej, ma Pan jej służebność,  to nie 
ma przeszkód, żeby sąd przyznał Panu racje. 
Ad. 3 
Odpowiedź: Chciałam poinformować, że zabezpieczyliśmy na 2019 r. w planie 
finansowym 400 tyś. na zakup dwóch samochodów dla OSP Przybyszówka i OSP 
Dębina. W marcu przyszłego roku ma ruszyć projekt Komendy Wojewódzkiej                     
i Państwowej Straży Pożarnej, która ma możliwość dofinansowania tych zakupów. 
Ad. 1   
Odpowiedź Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg - Andrzej Świder: Jeśli chodzi 
ulicę Ustrzycką to kończone jest jej projektowanie. Jezdnia ma mieć 6 metrów,  
chodnik 2 – metrowy, oczywiście nowoczesne oświetlenie ledowe. W tej chwili 
kończymy projektowanie i będziemy przystępować do przetargu na jej realizacje. 
Przewodniczący Rady osiedla: Rada osiedla zwróciła się z propozycją wpisania 
remontu ulicy Sanockiej do budżetu miasta na przyszły rok. Natomiast są dwa 
tematy, bo ulica Sanocka biegnie od ulicy Dębickiej i potem w lewo w kierunku 
Ustrzyckiej natomiast jak jest rozwidlenie w lewo biegnie Sanocka a w prawo 
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biegnie droga w kierunku ulicy Ustrzyckiej, która jest nazwana Ustrzycka,                          
a z Ustrzycką ma niewiele wspólnego. Wystąpiliśmy z propozycją przebudowy tej 
ulicy oraz o to, żeby tej ulicy nadać nazwę. Zarząd Dróg przesłał pismo do Komisji 
Porządku Publicznego z propozycją, żeby tej drodze biegnącej od Sanockiej do 
Ustrzyckiej dołem przy łąkach nadać nazwę Staszów. Staszów to jest tradycyjna 
nazwa dzielnicy Przybyszówki, która właśnie w tym miejscu się znajduje. Myślę, 
że taka nazwa tej ulicy mogłaby być droga od Sanockiej do Ustrzyckiej  biegnąca 
dołem nad łąkami. 
Odpowiedź Dyrektor Wydziału Geodezji - Zbigniew Sebzda: W tej chwili             
w radzie osiedla jest wniosek i będzie przygotowana uchwała o nadanie temu 
odcinkowi drogi ulicy nazwy Staszów. Tak jak tutaj Pan Przewodniczący Rady 
osiedla powiedział jest to nazwa tradycyjna tego terenu.   
 
Mieszkanka: Miasto się powiększa, a wszystkie drogi służebne pozostają dalej                  
w naszej gestii. Walczymy już 13 lat o budowę drogi. Został zrobiony projekt rowu 
melioracyjnego, który w tej chwili już 300 metrów jest zrobiony, a od ul. Alei 
Wyzwolenia został przerwany. Najprawdopodobniej jest przerwany bo była 
zaprojektowana droga, jednak jak jej nie było tak nie ma. My w tej chwili walczymy, 
żeby naszą drogę służebną zrobić jako ciąg pieszo-jezdny asfaltowy i wcale nie 
jest to takie proste. Większość dróg jest wyasfaltowanych aż pod Bziankę. My tutaj 
zaraz za ulicą Tarnowską mamy dziury i psują się samochody. Miasto nam 
pomaga, ale nie ma szans na zrobienie asfaltu. Przecież jak powiększacie miasto 
to drogi służebne tym samym powinny przechodzić na rzecz miasta. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Bardzo słuszne to 
ostatnie stwierdzenie. Proszę przekazać, że zdecydowanie przejmiemy jako 
zadanie do wykonania. 
Odpowiedź  Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem - Grzegorz Tarnowski: Jeżeli 
chodzi o temat poruszany przez Panią to pragnę tylko wyjaśnić, że drogi z mocy 
prawa nie przechodzą na własność gminy. Natomiast Państwo zadeklarowali 
przekazanie działek na rzecz miasta. Tak jak Pani podkreśliła nie wszyscy się 
zgodzili i od tych Państwa, którzy zgodzili się, te działki przejmujemy. Jest decyzja 
Miejskiego Zarządu Dróg, że w tych pasach gdzie będzie miejski teren my ten 
teren utwardzimy i przygotujemy drogę. Natomiast będziemy rozmawiać                           
z osobami, które nie wyraziły zgody. Będziemy starać się, żeby droga ta była 
przejezdna i by wszyscy zachęceni przykładem Państwa ten grunt oddali. 
Mieszkanka: No dobrze a co z tą drogą wzdłuż tego rowu melioracyjnego                          
i z samym rowem bo to miało iść z spec. ustawą. Przecież tutaj jak są większe 
opady to my płyniemy, trzeba to zrobić i ta droga rozwiązała by sprawę. Gdyby 
poszła od ulicy Alei Wyzwolenia wzdłuż rowu do stadionu no to mielibyśmy już 
możliwość lepszego przejazdu. 
Dyrektor Wydziału Inwestycji - Urszula Kukulska: Odnośnie rowów 
melioracyjnych to wykonujemy w tej chwili rów RP3, i czekamy na działki                  
w celu wykonania dalszej realizacji tego rowu.  
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Pracownik Urzędu: Jeśli chodzi o przepust to mamy problem z wejściem w teren 
gdyż właściciele nieruchomości blokują budowę. Dopóki nie będziemy mieć 
prawomocnego wyroku, że możemy wejść w teren nie można tego zadania 
realizować. Jeśli tylko będziemy mieć teren inwestycja będzie realizowana. 

 
Mieszkaniec: Dostaliśmy na działalność klubu 15 tyś. złotych brutto na cały rok.  
Mamy dzieci w trzech grupach wiekowych. Mamy grupę 40 dzieci nie 
rozgrywkowych których nie stać, żeby zatrudnić instruktora. Czy dom kultury nie 
mógłby zatrudnić nam instruktora? Poza tym, składamy wniosek na dotację 
przykładowo na 60 tyś., a  raptem dostajemy 15 tyś. Pieniądze nie wystarczają na 
pokrycie kosztów realnych - sędzia, wyjazdy, ubezpieczenie to są takie podstawy, 
które my musimy mieć, żeby utrzymać dzieci. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Propozycja by 
zatrudnić kogoś do domu kultury, jest dobrym pomysłem 
Mieszkaniec: Jestem wiceprezesem tego klubu, ale tu nie chodzi o to, żeby 
talenty szukać. Ja mam w klubie 99% dzieci z Rzeszowa. Mam młodzież w drugiej 
lidze podkarpackiej, mam młodzież w lidze okręgowej i dwie drużyny. 
Dofinansowania są niewystarczające nawet na przejazdy i na sędziów. Zrobiłem 
bilans i do końca czerwca wydałem 20 tyś. złotych, a 15 tyś dostałem z miasta. 
Dzielimy środki na ludzi, którzy nie są  z Rzeszowa. U nas za dziecko rodzic płaci 
członkowskie 20 złotych, żebym mógł im zapewnić jakieś godziwe środki czy 
koszulkę czy piłkę. Stal Rzeszów czy Resovia ściąga z całych okolic młodzież,                   
a my wydajemy na to pieniądze rzeszowian. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Przekazujemy duże 
pieniądze na sport czy to na siatkówkę czy na piłkę nożną czy na gimnastykę czy 
lekkoatletykę. 
 
Mieszkaniec: Reprezentuje mieszkańców ul. Iwonickiej. Na tym terenie brakuje 
planu przestrzennego w Rzeszowie i w związku z tym deweloperzy wykorzystują 
to do tego, żeby wciskać się swoją wysoką zabudową w miejsca gdzie jakby siłą 
natury wcześniej budowane były domy w niskiej zabudowie. W przypadku ulicy 
Iwonickiej jest tak że z jednej  strony Projektant buduje bloki, a z drugiej strony są 
domy jednorodzinne. Proszę Państwa żółta linia wskazuje od ulicy Iwonickiej, 
części Krośnieńskiej naturalną strefę zabudowy niskiej poniżej tego w południową 
stronę są naturalne  tereny gdzie Projektant buduje swoje bloki. W naszym 
przypadku dowiedzieliśmy się niedawno, że spółdzielnia Projektant zamierza 
wybudować cztero-kondygnacyjne bloki, pięć bloków wbijając się w tereny niskiej 
zabudowy miedzy nami Iwonicką 40 a 42. Nikt nie może mieć pretensji, żeby                     
w budynkach, blokach gdzie są tereny przeznaczone do wysokiej zabudowy, że 
wysoki blok staje obok drugiego wysokiego bloku taka siła rzeczy. My kupując 
mieszkania w niskiej zabudowie wydając kilkaset tysięcy złotych, biorąc kredyty, 
które będziemy spłacać przez wiele lat, mając wcześniej informacje, że po tej 
stronie ulicy będzie niska zabudowa nagle dowiadujemy się, że Projektant będzie 



  

Strona 8 z 14 

budował tam bloki. Będzie się wciskał nie tylko między nas, ale dalej jeszcze 
między następne domki. To się tyczy całej dzielnicy Przybyszówka. Dzisiaj to 
spotyka nas za jakiś czas może pójść  dalej jeżeli ktoś nad tym nie zapanuje. 
Mieszkanka: Chciałabym cos dodać. Na ulicy Iwonickiej mamy też kwestię                       
osób, którzy albo nie maja dzieci albo są osobami starszymi. Trzeba pamiętać, że 
to osiedle jest osiedlem młodym, ale z  biegiem czasu będzie to też osiedle ludzi 
starszych stąd pytanie:  Jaka jest alternatywa dla ludzi, którzy albo nie mają dzieci 
albo są osobami starszymi do spędzenia wolnego czasu? Nie mówię tutaj               
o zajęciach w domu kultury. Nie ma żadnego parku bez placu zabaw. Tereny 
zagospodarowane rekreacyjnie są, ale wszystkie posiadają place zabaw. Jeśli 
chodzi o wysoką zabudowę, to my nie chcemy blokować inwestycji. Jednak 
chcielibyśmy utrzymać takie zagospodarowanie i charakter zabudowy. Daliśmy 
taką propozycje, żeby również planowane przedszkole i żłobek powstały w tym 
miejscu zamiast tych wysokich bloków. Natomiast tutaj ważną kwestią jest kwestia 
zaciemnienia domów szeregowych. Mamy badania zaciemnienia, które wskazują, 
że między godziną 15 a 17 będziemy całkowicie zaciemnieni. Na pewno 
rozwiązaniem tego problemu nie będzie obniżenie zabudowy, bo Projektant 
proponuje bloki trzy do pięć pięter plus garaże. Obniżenie tej zabudowy powiem 
nic to nie zmieni dlatego, że szeregówki są znacznym obniżeniem terenu co 
wszystko widać na tych zdjęciach. My jesteśmy dużo niżej niż blok obecny. Blok, 
który jest planowany będzie bliżej i wyżej i parter tego bloku będzie na poziomie 
naszych dachów. To obniżenie zabudowy w takim wypadku nic już nie zmieni. 
Mieszkaniec: Chciałbym tylko jeszcze dodać Panie Prezydencie o tych 
programach fotowoltaiki. Sam posiadam solary, które wspaniale zdają rezultat. Ale 
co zrobić w momencie kiedy te bloki powstaną praktycznie na granicy                              
z sąsiednią działką. Praktycznie ten program jest tam nie do zorganizowania dla 
nas. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Proszę Państwa 
jeżeli chodzi o żłobki i przedszkola  to będziemy je budować przy ulicy Pańskiej                
i Iwonickiej. Dokumentacja w tej chwili jest robiona. Natomiast co do parków to jest 
park przy kościele przy ulicy Karoliny Kózki i przy ulicy Żmigrodzkiej, a na terenie 
osiedla będą tworzone kolejne tereny zielone. 
Mieszkanka: Zostałam źle zrozumiana co do placów zabaw. Ich jest bardzo dużo  
i jest to satysfakcjonujące, bo jest to osiedle ludzi młodych.  Nam chodzi o park. 
Nie ma takiej formy na osiedlu gdzie osoby, które nie chcą przebywać na placu 
zabaw mogą być gdzie indziej. My nie negujemy placów zabaw bo to jest 
wszystkim potrzebne, ale nie ma ani jednej alternatywy dla mieszkańców 
starszych, którzy mogliby gdziekolwiek wyjść. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Co do parku to 
będziemy myśleć, żeby wykonać park dla osób, które potrzebują ciszy                         
i spokoju, tak by mogły odpocząć. 
Odpowiedź przedstawiciel spółdzielni: Posiadamy teren pod inwestycje. 
Przygotowaliśmy wstępną koncepcje budowy bloków i założenia dla tego terenu. 
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W tej chwili słuchamy wszystkich propozycji mieszkańców. Na pewno dostosujemy 
naszą koncepcje tak, żeby obie strony były zadowolone. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Plany 
zagospodarowania to średnio dwa lata pracy. Rzeszów w tej chwili jest w tak 
dynamicznym rozwoju, że zmienia się wszystko. Budujemy nowe drogi,  
przedszkola i żłobki.  Pokrycie terenu miasta planami zagospodarowania w Polsce 
to 16 %, a  Rzeszów to 17 %. 

 

Mieszkanka: 
1)  Przedszkole i żłobek będą planowane przy ul. Pańskiej i ul. Iwonickiej. Mamy  

jednak propozycję oczywiście do przemyślenia, żeby to przedszkole przenieść 
w regiony między szeregówki, a bloki. Przedszkole i żłobek byłyby bliżej 
mieszkańców i zieleni. Myślę, że jest to temat do przemyślenia, bo jest to dobry 
teren do lokalizacji przedszkola i żłobka. 

2) Budujemy dużą ilość placów zabaw i chciałabym zwrócić uwagę, że z takiego 
placu zabaw w okresie wiosennym i jesiennym nie ma możliwości korzystania. 
Jest tu tylko piach, błoto, a przy wysokich temperaturach, nie da się wejść. 
Więc miałabym wielka prośbę o możliwość budowania płyt gumowych. 
Odpowiedź Zarząd Zieleni Miejskiej: Jest to bardzo dobry pomysł. W tym 
roku plac zabaw wyposażymy jeszcze w bardzo duże urządzenie zabawowe. 
Będzie to do końca listopada. Można wtedy pomyśleć, żeby całość domknąć 
nawierzchnią amortyzująca upadki. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc:  Odnośnie 
lokalizacji żłobku i przedszkola - teren o którym mówiłem jest  terenem miasta. 
Jest to półtora hektara, które jest potrzebne na wybudowanie żłobka                             
i przedszkola, placu zabaw oraz parking to ogromne pieniądze. Inny teren 
musiałbym kupować. 
 
Mieszkaniec: 
1) Na boisku sportowym przy ulicy Stadionowej od 2000 roku nie było żadnej 

inwestycji. 
2) Niedawno odnowiono krzyż Grunwaldu. Zrobiono piękne balustrady ale jest 

malutka prośba, żeby na jednej z płyt chodnikowych, które  są z 3 - go 
Maja, wygrawerować napis, w którym roku była renowacja tego krzyża 
Grunwaldu. 

3) Prosimy o sygnalizacje świetlną na przejściu koło naszej szkoły. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: 
Ad. 3 
Co do świateł o których Pan mówił - proszę przemyśleć  i ująć to w budżecie. 
Ad. 1 
Na Stadion i jego utrzymanie wydajemy 40 tyś. Chcemy go  przekazać klubowi. 
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Mieszkaniec: Dwa lata temu prosiłem Pana Prezydenta o to, aby wyrównać 
dołki w drodze. Dom trzęsie się od samochodów, balkony popękały, płytki 
poodchodziły. Minęły dwa lata i nic się nie zmieniło, a to są tylko dwa dołki. 
 
Mieszkaniec: Reprezentuje rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi                                 
i osobami starszymi dotkniętych nisko funkcjonującym autyzmem oraz innymi 
sprzężonymi niepełnosprawnościami. Wobec braku odpowiednich miejsc 
rehabilitacji i pobytu dla takich osób po zakończeniu przez nich obowiązku 
szkolnego od czerwca 2017 r. staramy się o utworzenie dla nich 
środowiskowego domu samopomocy. Przekaże kopie korespondencji w tej 
sprawie skierowaną przez naszą grupę do MOPSU oraz kopie odpowiedzi 
Pańskiego Urzędu. Proszę o udzielnie informacji co konkretnie Pana Urząd 
zrobił w tej sprawie, jakie działania obecnie prowadzi oraz jakie widzi Pana 
Urząd perspektywy pomocy osobom niepełnosprawnym i wymagających 
niestandardowej opieki.  
Dyrektor MOPSU – Jacek Gołbowicz: Temat,  który Pan tutaj poruszył jest 
Panu Prezydentowi doskonale znany, ponieważ zostały w roku ubiegłym 
podjęte działania w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy dla 
45 – osób przy ulicy Solidarności. Został skierowany również wniosek do 
Wojewody Podkarpackiego w celu pozyskania środków na ten cel, póki co 
decyzja jest negatywna. W tym roku jeśli będzie tylko taka możliwość lub na 
początku przyszłego ten wniosek zostanie ponowiony. 
 
Mieszkanka: 
1) Mieszkam blisko drogi S19 potrzebne tam są dla nas ekrany 

dźwiękochłonne 
2) Czy na ulicy Stadionowej zostanie położony asfalt?   
Ad. 1 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: W 2006 roku 
był protesty mieszkańców kiedy budowano ekrany. W tej chwili dobrze, że 
mieszkańcy zrozumieli, że te ekrany są potrzebne. Wystąpimy do Dyrekcji 
Dróg i Autostrad o postawienie takich ekranów. Jaki będzie wynik trudno mi  
powiedzieć. 
Ad. 2   
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg – Andrzej Świder: Proszę Państwa 
jeżeli chodzi o ulicę Stadionową utrzymujemy ją na bieżąco. W tej chwili jest 
tam 2 metrowy pas drogowy i na taką szerokość planujemy tam położyć 
nakładkę. Jednak pierwsze musimy uregulować sprawy związane                             
z własnością gruntów. 
Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem - Grzegorz Tarnowski: Jeżeli chodzi   
o ulicę Stadionową to złożyliśmy wniosek do sądu o ujawnienie Skarbu 
Państwa na tej drodze. W I instancji sąd oddalił wniosek Skarbu Państwa. 
Czynimy dalsze starania by ujawnić tam tytuł prawny do tej działki co umożliwi 
realizację później nakładów. 
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Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: W tej chwili 
proszę by ten teren, który jest miejski pokryć asfaltem. 
 

Mieszkaniec: W 2012 r. Gmina Miasto Rzeszów zwróciła się do mnie  
z prośbą o użyczenie gruntu na budowę kanalizacji ściekowej właśnie tu                  
w tym rejonie Przybyszówka obszar 222 między szkołą w Przybyszówce                   
a ulicą Krakowską w tym ciągu dolnym - koniec ulicy Przybyszowskiej. 
Podpisałem zgodę,  że przez moją działkę idzie kanalizacja już od wielu lat. 
Niedawno bo w grudniu ubiegłego roku dowiedziałem się przypadkowo, że 
Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa pracuje nad rozwinięciem połączenia 
drogowego między osiedlem Strzyżowska a węzłem S19 w Świlczy. Później 
następny węzeł ma być połączony rondem właśnie w tamtej okolicy. Pech 
chciał, że trafiło na jedną z moich działek i po interwencji sąsiadów moja 
działka 18 arów będzie zajęta pod tą nowo planowaną ulicę. Mówię trudno. 
Jednak w swoim obwieszczeniu w Wydziale Architektury informuje Pan 
wszystkich, że będzie budowany nadajnik radiowy właśnie na końcu ulicy 
Przybyszowskiej. Złożyłem swoje pismo do Pana Prezydenta w ratuszu  bo 
chciałem żeby dzieci może wnuki się tam pobudowały. Niestety na jednej 
działce droga a teraz, jak Pan Prezydent nie zablokuje, na drugiej radiostacja 
telefonii komórkowej. Proszę zablokować ten maszt.  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Wydaje mi się, 
że to co Pan mówi jest zdecydowanie zasadne. 
Dyrektor Wydziału Architektury - Andrzej Skotnicki: Tak. Ma Pan całkowitą 
rację, jeśli chodzi o wybór lokalizacji. Problem polega na tym, że właściciel 
nieruchomości na której chcą postawić ten maszt wyraził zgodę i będzie 
czerpał korzyści z tego, że im sprzeda, albo wydzierżawi tą nieruchomość.       
Z uporem już któryś raz z kolei w ciągu czterech lat chciała uzyskać decyzje 
na lokalizację tego masztu w tym konkretnym miejscu. Poprzednią decyzję 
udało się zablokować, czy tym razem uda się to zrobić czy w ogóle ten 
argument, który Pan poruszył, żeby znaleźli miejsce bardziej neutralne             
w stosunku do sąsiednich nieruchomości, nie wiadomo. 
Mieszkaniec: W obwieszczeniu inwestycja ta jest nazwana budową 
użyteczności publicznej czy użytku publicznego. Proszę Państwa są opinie 
Najwyższej Izby Kontroli z 2016 r. odnośnie tych masztów w Lublinie,                        
w Krakowie, w Warszawie i wielu, wielu innych miejscach, które twierdzą, że 
mają one niekorzystnie działanie na organizm ludzki. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Chciałem 
zapewnić Pana, że będziemy robić wszystko, żeby wstrzymać tą  budowę.  

Mieszkaniec: 
1) Mieszkam w strefie Dworzysko. Ostatnio wśród mieszkańców  pojawił się 
niepokój w związku z tym, że na  jednej z działek, umiejscowiono budowę 
dziesięciu budynków szeregowych. Działka ta ma tylko 17 m szerokości. 
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Cieszymy się z tego, że Rzeszów się rozwija i jesteśmy za tym, ale czasem 
trzeba krytycznie na to popatrzeć. Mieszkańcy mają pretensję, że nie zostali 
poinformowani o inwestycji.  Nikt z mieszkańców nie wiedział o tym, że będzie 
tam budowa dziesięciu szeregowców. Mamy przykre doświadczenie bo w roku 
ubiegłym zostały dane pozwolenia na dziewięć szeregówek i siedem 
budynków jednorodzinnych. Droga ma w niektórych miejscach ma niecałe 
niecałe 3 metry szerokości. 
2) Pomiędzy ulicą Łanową, a ulicą Technologiczną jest odcinek ulicy 
Ceramicznej, który jest  w tej chwili prawie nieprzejezdny. Mało tego 
mieszkańcy zrobili sobie z tego odcinka wysypisko gruzu, a jest to odcinek, 
który szczególnie w weekendy jest uczęszczany przez biegających czy 
jeżdżących na rowerach. Była jeszcze mowa o tym, żeby wykonać remont 
ulicy Leśne Wzgórze. W środku ulicy Leśne Wzgórze część budynków bez 
możliwości dojazdu i ulica ta w zasadzie w środku nie istnieje. Jest kawałek 
Kielanówki, kawałek od Dębickiej a nie ma środka. Dobrze by było, żeby te 
dwa odcinki połączyć i zrobić ciąg drogowy. Jest to teren cichy, spokojny i na 
pewno jest to teren przydatny do inwestycji budowlanych. 
3) W rejonie ulicy Łanowej i Dworzysko była robiona zmiana planu 
zagospodarowania przestrzennego. Do tej propozycji zmian rada osiedla 
złożyła propozycje, żeby powierzchnie pod budowę budynków zabudowy 
szeregowej nie zmniejszać, tylko, żeby utrzymać tak jak rada miasta uchwaliła 
w wielkości 3 arów.  

Ad. 2 i 3 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Ulica 
Dworzysko jest wąska. Gdybyście podjęli Państwo decyzje, żeby przesunąć 
się po pół metra w jedną i w drugą stronę natychmiast tę ulicę byśmy robili. 
Jeżeli będzie zgoda mieszkańców to zdecydowanie będzie decyzja, żeby 
położyć asfalt. Natomiast w sprawie ulicy Ceramicznej wydam polecenie, żeby 
położyć tam asfalt. 
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg – Andrzej Świder: Wracając do ulicy 
Ceramicznej na pierwszym odcinku od Krakowskiej do ulicy Łanowej został już 
położony asfalt. Planujemy dalsze prace do ulicy Technologicznej.  Natomiast 
jeśli chodzi o ulicę Leśne Wzgórze,  planujemy połączenie  jej koło gazowni. 
Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa:  W tej chwili w rejonie ulicy 
Łanowej i Dworzysko obowiązujący jest plan, który zgodnie z ustawą określa 
zasady podziału na działki budowlane. W tym momencie, w czasie prac nad 
zmianą planu z którym występowali mieszkańcy prosząc o dopuszczenie 
kolorystyki dachów takich nowoczesnych czarnych, szarych jak również 
zmniejszenia powierzchni działek z uwagi na wzrost cen na tym terenie. Tak 
więc te zasady zostały określone, że działka nie może być mniejsza niż 2 ary 
dla zabudowy szeregowej. Co oczywiście pozwala wydzielić działki większe. 
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Mieszkaniec: 
1) Jestem mieszkańcem ulicy Krakowskiej.  Od 1 stycznia będzie to ulica 

Księdza Józefa Czyża.  Przyszedłem z taką prośbą, ponieważ mieszka tam 
bardzo dużo młodych rodzin, jest dużo dzieci, natomiast brakuje nam 
chodnika. Chodzi o ten odcinek od ulicy Krakowskiej aż po stadion. Jest to 
jedyna ulica, żeby  dojść do domu. Ponadto, przy ulicy są dwa warsztaty 
samochodowe. Samochody te parkują przy krawędzi jezdni lub na poboczu 
przez co jeszcze bardziej zawężają tę drogę. Ciężko przejść samemu, a co 
dopiero z dzieckiem z wózkiem. Chcieliśmy wziąć sprawy w swoje ręce                     
i zgłosić to zadanie do budżetu obywatelskiego, ale dowiedzieliśmy się, że na 
ulicy nie ma nawet dokumentacji. Nie mogliśmy tej dokumentacji z budżetu 
obywatelskiego zrealizować, ponieważ w budżecie mogą być zadania 
inwestycyjne. 

2) Czy jest możliwość by powstał  w tamtym rejonie zbiornik retencyjny? Na ulicy 
jest  problem  z wodą , a w szczególności pochodzącą z wód opadowych. 

Ad. 1 
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg – Andrzej Świder: Zrobiona jest koncepcja 
zagospodarowania tego terenu i chodnik jest tam potrzebny. Teren będzie trzeba 
wykupić bo teren nie jest nasz. Trzeba będzie opracować dokumentację oraz 
żeby mieszkańcy przekazali teren pod tą inwestycję. 
Pan Dyrektor: Jeżeli chodzi o chodnik to on się tam nie zmieści. Teren na 
początku ulicy jest gminy, potem dochodzimy do terenu, który jest w części 
własnością księdza. Jeżeli chodzi o chodnik to wystąpimy do mieszkańców tak 
by można było wykonać te inwestycje razem. Podstawowy teren do budowy drogi 
jest natomiast do tej rozbudowy którą by Pan chciał to musimy wejść na teren 
prywatny. 
Mieszkaniec: Rozbudowa drogi jest raczej konieczna. Będzie tam powstawało 
coraz więcej budynków. Natomiast ten chodnik, jeżeli udałoby się go wykonać to 
prosilibyśmy o niego w pierwszej kolejności. 

 

Mieszkaniec: 
1) Ulica Wadowicka - prosimy o zrobienie ścieżki rowerowej oraz świateł, żeby 
można bezpiecznie przejść mieszkańcom i dzieciom ze szkoły. 
2) Jest droga gminna od ulicy Wadowickiej do ulicy Iwonickiej. Można by było 
zrobić połączenie na wysokości bloków 50+. 
3) Mieszkam przy ul. Ustrzyckiej, a do ul. Ustrzyckiej w rzeczywistości mam 300 
metrów. Śmieciarka jeździ ulicą Ustrzycką, ale ja muszę odpady nosić 300 metrów 
do ulicy. 
4) Odnośnie autobusu numer 6 - dlaczego część kursów jest do pętli, a reszta 
jedzie na koniec. Niech wszystkie autobusy jeżdżą do samego końca. Ponadto, 
należy zwiększyć ilość kursów w sobotę i w niedzielę. 
5) Jest potrzeba połączenia ulicy Iwonickiej z Wadowicką. 
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Ad. 3 
Odpowiedź Prezes MPGK – Julian Sieczkowski: Proszę o kontakt, gdyż nie 
mieliśmy informacji, że trzeba aż taką odległość donosić pojemniki na odpady. Trzeba 
to załatwić. 
Ad. 4 
Odpowiedź MPK: Jeśli na podstawie frekwencji okaże się, że zasadne jest 
wydłużenie linii to zostanie to zrobione.   

 

Mieszkanka: Prosimy o plac zabaw w górnej Przybyszówce, za domem ludowym. 
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: Zapraszam Panią do nas do biura, gdzie 
spróbujemy znaleźć jakąś dogodną lokalizację dla placu zabaw. Szanowni Państwo 
Dom Ludowy nie jest własnością miasta. To kółko rolnicze decyduje co z nim zrobić. 

 

Mieszkanka: Od ponad miesiąca przy ulicy Iwonickiej jeździ autobus numer 47.                   
Z naszych obserwacji wynika, że w zasadzie wozi on tylko powietrze. W dniu 
powszednim nikt nie jedzie przez Baranówkę wszyscy chcą się dostać do centrum. 
Uprzejmie prosimy, żeby zastanowić się nad tym tematem. 
 
 
Mieszkaniec: Chodzi mi o to, żeby w kurach MPK dopisywać nazwy osiedli np. 
Bzianka – Kalinowa, Kalinowa – Przybyszówka. Jest to bardzo mylące                                  
w szczególności dla osób które nie znają miasta. W piśmie z MPK odpisali mi, że nie 
będzie dopisane nazwy osiedli, bo się to nie mieści na tablicach. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: To co Pan mówił 
wydaje mi się zasadne. Kalinowa jest boczną ulicy Dębickiej na Bziance i mogą tego 
ludzie nie wiedzieć. Prosiłbym rzeczywiście zmienić nazwy na tablicach. 

 

 

Protokół sporządziła 

Dominika Twardy 


