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PROTOKÓŁ 

 

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami osiedla Budziwój, 

 które odbyło się w dniu 13 listopada 2012 r. 

 

 

Uczestnicy spotkania: 

  

 Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc 

 Przewodniczący Rady Osiedla Budziwój -  Tadeusz Ożyło 

 Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Marek Ustrobiński 

 Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Roman Holzer 

 Dyrektorzy wydziałów i jednostek równorzędnych Urzędu Miasta Rzeszowa 

 Radni Rady Miasta Rzeszowa 

 

Porządek spotkania: 

1. Prezentacja Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej – Marzena Furtak - Żebracka 
dotycząca najważniejszych inwestycji w mieście. 

2. Dyskusja, pytania dotyczące problemów osiedla. 

 

Ad.1 

Wybrane projekty będące w trakcie realizacji z udziałem dofinansowania ze środków UE: 

 

Projekty planowane do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój 

Polski Wschodniej 2007 – 2013 

 „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” 

 „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. 

Podczas prezentacji zwrócono szczególną uwagę, na fakt iż celem tego projektu jest 
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kompleksowe rozwiązanie problemów funkcjonowania komunikacji zbiorowej na 

terenie miasta, jak i w jego okolicy, poprzez zwiększenie jej funkcjonalności oraz 

efektywności ekonomicznej. Przedstawiono informacje nt. zakresu rzeczowego 

projektu oraz stanu jego realizacji. 

  
Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego 2007-2013 

 „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie”, 

 „Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie” 

 „Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii”, - 

„Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSeAP”, 

 „Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie – etap I” 

 „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN – Etap II”, 

  „Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 

w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM”, 

 
Projekty współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego lub Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko na lata 2007 – 2013 

 „Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową 

S-19 i autostradą A-4”, 

 „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Rzeszowa”. 

 „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa”. 

 

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 

 „Szczęśliwe przedszkolaki - program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach”, 

 „Nowoczesny Urzędnik – Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników 

samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa” 

 „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III rzeszowskich szkół podstawowych”. 

 „Podkarpacie stawia na zawodowców” 

 

Wykorzystanie środków unijnych. Wartość całkowita projektów realizowanych przy wsparciu 

finansowym Unii Europejskiej to 1,1 mld złotych. Wysokość dofinansowania to 759 mln 

złotych. Prezydent zwraca tak duża uwagę na ściąganie środków z zewnątrz, ponieważ dzięki 

temu nie potrzeba podnosić podatków. W latach 2004 -2006 miasto pozyskało 200 mln zł, a 

w latach 2007 – 2010 pozyskało 559 mln zł. Potwierdzeniem tego, że miasto Rzeszów jest 

liderem w pozyskiwaniu środków jest zajęcie pierwszego miejsca w rankingu Europejska 

Gmina - Europejskie Miasto. Kwota pozyskanych funduszy w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca wynosi 5173 zł. Środki unijne miasto wykorzystuje na: infrastrukturę drogową i 

telekomunikacyjną – 507,5 mln zł, Infrastruktura ochrony środowiska, gospodarki 

komunalnej, energetyczna i zapobieganie zagrożeniom - 114 mln zł, nowoczesne technologie 

i informatyzacja – 26,6 mln zł, infrastrukturę sportową – 28,3 mln zł, edukację i wychowanie 

http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/projekty/projekty-ktore-uzyskaly-wsparcie-na-podstawie-podpisanej-umowy-o-dofinansowanie-2
http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/projekty/projekty-ktore-uzyskaly-wsparcie-na-podstawie-podpisanej-umowy-o-dofinansowanie-2
http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/projekty/projekty-ktore-uzyskaly-wsparcie-na-podstawie-podpisanej-umowy-o-dofinansowanie-2
http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/projekty/projekty-ktore-uzyskaly-wsparcie-na-podstawie-podpisanej-umowy-o-dofinansowanie-2
http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/projekty/projekty-ktore-uzyskaly-wsparcie-na-podstawie-podpisanej-umowy-o-dofinansowanie-2
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– 57,8 mln zł, ochronę zdrowia i pomoc społeczną - 12 mln zł, promocję, kulturę i turystykę – 

10,5 mln zł, pozostałe – 1,8 mln zł. Liczba projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej to 

226 projektów. 

Gmina Miasto Rzeszów pozyskuje również środki z funduszy krajowych. Środki pozyskane ze 

środków krajowych Rzeszów wykorzystuje na: infrastrukturę sportową – 6,1 mln zł 

infrastrukturę drogową i telekomunikacyjną – 3,9 mln zł, Infrastruktura ochrony środowiska, 

gospodarki komunalnej, energetyczna i zapobieganie zagrożeniom – 2,1 mln zł, ochronę 

zdrowia i pomoc społeczną – 0,2 mln zł, promocję kulturę i turystykę – 0,1 mln zł. Liczba 

projektów dofinansowanych ze źródeł krajowych: 35 projektów. 

 

Najważniejsze inwestycje: 

 Kontynuacja modernizacji miejskiego układu komunikacyjnego i Budowa Systemu 
Integrującego Transport Publiczny Miasta Rzeszowa i okolic; 

 Przebudowa ulic w ciągu drogi krajowej nr 4 to kwota 94 mln zł (w tym montaż 
ekranów za 25 mln zł) 

 Przebudowa ulic powiatowych w centrum Rzeszowa za prawie 26 mln zł; 

 Remont ul. Sikorskiego za 27 mln zł (w tym budowa ekranów akustycznych za prawie 
6,5 mln zł); 

 Budowa drogi łączącej ul. Podkarpacką z ul. Przemysłową czyli drogę krajową nr 9 z 
drogą ekspresową S19 na węźle w Kielanówce, oddana do użytku we wrześniu, 
kosztowała prawie 41 mln zł (w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 
prawie 13 mln zł). Poprawiło to ruch na                   ul. Podkarpackiej; 

 Budowa drogi łączącej ul. Lwowską z węzłem autostrady A 4 i z drogą ekspresową S19 
(wartość inwestycji to 81 mln zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej prawie 60 
mln zł); 

 Budowa tunelu pod Al. Powstańców Warszawy – wartość projektu to 4,4 mln zł, 
połączy on ścieżkę rowerową z Lisiej Góry ze ścieżką rowerową na bulwarach i 
powstanie do końca obecnego roku; 

 Budowa Systemu Integrującego Transport Publiczny Miasta Rzeszowa            i Okolic 
(okres realizacji to lata 2008 – 2014, wartość projektu to 415 mln zł,           w tym 
dofinansowanie unijne 297 mln zł); 

 Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportu Drogowego na terenie Miasta 
Rzeszowa i okolic (okres realizacji lata 2010 -2014, wartość tego projektu 16 mln zł, w 
tym dofinansowanie unijne to prawie 12 mln zł); 

 Ważną inwestycja była budowa Fabryki Wody za kwotę prawie 170 mln zł             (w 
tym dofinansowanie unijne w wysokości prawie 72 mln zł), dzięki której woda w 
rzeszowskich kranach nadaje się do picia bez przegotowania; 

 Budowa kanału odprowadzającego wody opadowe z zachodniej części Rzeszowa 
wartość tego projektu to prawie 51 mln zł (w tym dofinansowanie unijne 34 mln zł), 
dzięki czemu podczas powodzi zachodnia część miasta nie została podtopiona; 

 Posiadamy 10 kompleksów boisk, w tym 5 typu Orlik po 1,5 mln zł każdy. Hala 
sportowa przy IV Liceum Ogólnokształcącym. Na terenie Rzeszowa działa 
samoobsługowa wypożyczalnia rowerów na 100 rowerów, docelowo przewidziano 20 
stacji bazowych; 

 Autostrada A4 – będą na niej węzły, z których będzie można zjechać lub wjechać na 
autostradę: wschodni – połączenie ronda Kuronia z tym węzłem, centralny – 
przedłużenie ulicy Warszawskiej i z dojazdem w granicy Rzeszowa z Gminą Świlcza; 
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 Droga ekspresowa S19. 
 

Ad. 2 

  

Powitanie Prezydenta Miasta Rzeszowa i zgromadzonych gości przez Przewodniczącego Rady 

Osiedla Budziwój Pana Tadeusza Ożyło. 

Prezydent: Chciałbym pogratulować Tadeuszowi Ożyło wyboru na przewodniczącego Rady 

Osiedla Budziwój i tym wszystkim osobom, które weszły do Rady Osiedla i chcą pracować dla 

dobra mieszkańców. Dzisiejsze spotkanie jest 19-tym spotkaniem z mieszkańcami i Radą 

Osiedla w tym roku.  Proponuję następujący przebieg spotkania: 

1.  Złożenie sprawozdania budżetowego oraz prezentacja multimedialna. 

2.  Dyskusja. 

Pytanie: Rok temu na ul. Karmelickiej położono nawierzchnię. Od strony ul. Budziwojskiej 

podwyższono drogę o 15 centymetrów, wskutek czego zablokowano odpływ wód 

opadowych z mojej posesji i przez to przy większych ulewach podtapia nas woda. 

Interweniowałam  w Miejskim Zarządzie Dróg, ale bez rezultatu. 

Prezydent: Proszę Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, aby jutro na miejscu zobaczył co się 

da zrobić z odprowadzeniem tych wód. Robimy w sumie 350 inwestycji, z tego 80 % 

inwestycji jest oprotestowanych. Zgodnie z moim poleceniem na terenie osiedli Budziwoj, 

Biała, Słocina, Załęże wszystkie drogi, które powinny mieć nawierzchnię asfaltową, są 

asfaltowane. 

Pytanie: Dziękuję Panie Prezydencie za to co Pan robi dla Osiedla Budziwój. Chcę dodać, że 

powinno ono zachować charakter osiedla willowego z niską zabudową jednorodzinną i 

powinno się budować chodniki i parkingi przy obiektach użyteczności publicznej, trzeba 

unowocześnić układ komunikacyjny na osiedlu. Dbajmy bardziej o ośrodki kulturalne  

osiedla. Proszę spowodować, żeby na mapie internetowej Google zostały naniesione 

wszystkie nazwy ulic z naszego osiedla. Chcielibyśmy, aby było więcej kursów MPK  do 

centrum, zwłaszcza  w soboty i w niedziele. 

Prezydent: Planujemy przebudowę wodociągów. Dziś na sesji Rady Miasta ustaliliśmy, że 

dopłata do cen wody i ścieków z budżetu Miasta wyniesie 250 tys. zł (ceny Ekostrugu). Chcę, 

żebyście płacili takie same pieniądze. Przekroje rur są za niskie. Pompy  przy 

przepompowniach ścieków psują się. Będziemy podejmować decyzje o przeróbce tych 

urządzeń. Jak będziemy planować budowę dróg to proszę o udostępnianie ziemi pod te 

inwestycje.  Planujemy budować m.in. most od ul. Porąbki do Boguchwały i drogę od 

Kielanówki do al. Sikorskiego. Zależy mi na rozbudowie domów kultury. Proszę Panią 

Kukulską o przedstawienie nam jak wygląda sytuacja w „Klubie Country” - filii Rzeszowskiego 

Domu Kultury. 
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Urszula Kukulska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji: Opracowujemy 

dwa projekty na dom kultury przy ul. Herbowej. Mamy dokumentację  i projekt budowlany, 

wystąpimy o pozwolenie na budowę. W przyszłym roku rozpoczniemy realizację.  Co do 

drugiego domu kultury to 4 października 2012 r. uzyskaliśmy decyzję o warunkach 

zabudowy, 13 listopada wpłynął projekt budowlany na wykonanie modernizacji tego 

obiektu. Sprawdzimy ten projekt i jeżeli będzie odpowiadał wszystkim naszym założeniom to 

wystąpimy o pozwolenie na budowę. 

Przewodniczący Rady Osiedla Biała Stanisław Ząbek: Dzięki doskonałej współpracy 

Prezydenta Miasta z Urzędem Marszałkowskim i z Podkarpackim Zarządem Melioracji i 

Urządzeń Wodnych powstaje inwestycja pt. „Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych 

na Strugu” za kwotę ok. 60 mln zł. Z tej inwestycji Budziwój będzie miał sporo korzyści, bo 

odejdzie zagrożenie powodziowe  dla części Budziwoja położonej najbliżej koryta Strugu, aż 

do ul. Gościnnej. Zdobycie kwoty pieniędzy na tę inwestycję w relacji do kwoty na inwestycję 

przeciwpowodziową w Dolinie Sandomierskiej, uważam za ogromny sukces Pana Prezydenta. 

Prezydent: Zależy mi na tym, żeby ciągle poprawiać warunki życia ludzi. 

Pytanie: Mam pytanie odnośnie planowanego mostu na Wisłoku, który będzie łączył 

Boguchwałę z ul. Porąbki. Jako mieszkańcy nie jesteśmy  przeciwnikami tej inwestycji. Czy 

uzyskamy zgodę na to, żeby w trakcie jej projektowania z nami ją też konsultowano?  

Zdajemy sobie sprawę, że taki odciążenie Boguchwały musi powstać, tylko nie chcemy żeby 

to się odbyło naszym kosztem. 

Prezydent: W tym momencie tam stoją 2, może 3 domy. Osiedle musi mieć dobrą 

komunikację, dlatego mosty należy budować. Również jeśli chodzi o drogę od Kielanówki do 

Al. Sikorskiego też musi powstać - 12 listopada prowadziłem rozmowy w sprawie tej drogi w 

Warszawie. 

Pytanie: Można tę drogę poprowadzić tak, żeby poszła polami. Zwiększy to koszt tej 

inwestycji, ale trzeba patrzeć na to kompleksowo, bo jeśli droga będzie poprowadzona we 

właściwy sposób  to następne osoby będą tam się chciały  budować. Proszę, aby 

zaproponowany przebieg tej drogi wziąć pod uwagę. 

Prezydent: Czasem rozmowy są ciężkie. Np. w Zwięczycy musieliśmy obchodzić inną trasą 

działki osób, które nie zgodziły się, żeby wpuścić na swój teren. Musieliśmy wydawać 

dodatkowo po 300 tys. zł. Tereny przy ul. Senatorskiej i przy  ul. Porąbki są bardzo  

atrakcyjne do budowania się. Proszę Panią Dyrektor Raińczuk, żeby być w kontakcie z 

mieszkańcami tej ulicy. 

Pytanie: W zasadzie powinna ta droga być, ale Miasto już teraz daje pozwolenia na budowę, 

dlatego niedługo trzeba będzie w kierunku ul. Jana Pawła II jeździć i chodzić zygzakiem. 

Prezydent: W sprawie budowy nowych domów to stoję na stanowisku, żeby pomagać. 

Pozwalam na przejazd drogami ciężkich samochodów ciężarowych. Odnośnie krętych ulic to 

myślimy, że tam będzie tylko parę ulic, ale już obok ul. Herbowej teraz są ulice. Już dawno 

powstało połączenie ul. Budziwojskiej z ul. Herbową, a tam teraz jest ulica jedna obok 
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drugiej, powstają następne. Poza tym chętnie wydaję zezwolenia na inwestycje mieszkalne i 

handlowe. 

Pytanie: Mam pytanie w sprawie budowy tego mostu do ul. Porąbki, bo w tym rejonie 

wybudowałem dom. Z informacji prasowych wynika, że droga będzie prowadzona  w                        

ul. Porąbki, a jest przecież możliwość wybudowania  tej drogi bardziej na północ w terenie 

otwartym. Proponuję wyremontować też ul. Senatorską. 

Prezydent: Proszę dyr. Magdonia niech powie czy ul. Senatorska jest jeszcze drogą miejską  

czy prywatną? 

Piotr Magdoń Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie: Jest to nasza droga, na tej 

drodze zostało położonych 1600 m kw. nowych nakładek.  W części gdzie jest mniej 

zamieszkała są dziury. Na przyszły rok zostanie to naprawione. 

Pytanie: Czy i kiedy na osiedlu będzie uregulowany potok? 

Stanisław Homa Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa: Na osiedlu jest 

bogata, ale też wymagająca wielu środków sieć urządzeń wodnych. Od 3 lat na osiedlu 

poprawiamy meliorację. Co roku zajmujemy się ok. 15 km rowów melioracyjnych. Rocznie 

jest to prawie połowa z tego co robimy w tym zakresie  w naszym mieście. Druga sprawa to 

odprowadzenie wód opadowych do Zalewu Rzeszowskiego. Jest projektowane takie ujście 

na ul. Senatorskiej, gdzie będzie budowany kolektor przykryty o średnicy 1,5 metra przez 

Miejski Zarząd Dróg. Niedaleko tego będzie drugie ujście wód opadowych do Zalewu 

Rzeszowskiego, które realizowane będzie przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta. 

Dokumentacja w tym zakresie jest już przygotowana. Kolejna ważna inwestycja to budowa 

kanalizacji deszczowej, począwszy od ulicy Herbowej  poprzez Senatorską - będzie to blisko 

20 km kolektorów odwadniających – inwestycja jest przygotowywana. Istotnym na osiedlu 

odbiornikiem wód jest potok Hermanówka, który jest co prawda w gestii Podkarpackiego 

Zarządu, ale należy zrobić tak, żeby wody z Hermanówki mogły być bez problemu 

przyjmowane przez Strug, najbardziej newralgiczne miejsce  Hermanówki ma być 

pogłębione, uformowane brzegi – mieści się to w projekcie inwestycyjnym regulacji Strugu. 

Rowy melioracyjne na osiedlu będą co roku konserwowane  i utrzymywane. 

Prezydent: Proszę podać ile km rowów w tej chwili na osiedlu uregulowano? 

Piotr Magdoń Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie: Na terenie Budziwoja 

zrobiliśmy prawie 15 km rowów, a na terenie całego miasta blisko 34 km. W 2012 r. 

wydaliśmy na ten cel na terenie osiedla prawie 200 tys. zł. 

Prezydent: Czy problem z odprowadzaniem wód na ul Senatorskiej został już rozwiązany? 

Stanisław Homa Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa: Rozwiązaliśmy 

problem z ujściem potoku. Także w drugim miejscu przy ul. Senatorskiej będą kolektory o 

przekroju 2 metrów i będą odprowadzane wody do Zalewu Rzeszowskiego. 
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Prezydent: Proszę Państwa, żebyście nie oprotestowywali inwestycji odprowadzania wód, bo 

ona jest potrzebna. 

Pytanie: Tak, ale w Przylasku wszystkie fosy schodzą do Hermanówki, na której most ma za 
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Pytanie: Na kiedy planuje się przebudowę ul. Jana Pawła II? Wjazd od strony                                   

ul. Kwiatkowskiego na nią jest nieoświetlony i nie ma tu chodników. Za mało również 

autobusów MPK tutaj dojeżdża, zwłaszcza w sobotę i niedzielę między godz. 19 a godz. 23. 

Prezydent: Utrzymanie MPK kosztuje 30 mln złotych i ta kwota ciągle rośnie. Kursów będzie 

więcej, jeżeli będą pasażerowie. Odnośnie ul. Jana Pawła II to w ubiegłym roku była 

wykonana częściowa przebudowa tej ulicy wykonana w nowej technologii. Cała droga będzie 

dalej przebudowywana. 

Piotr Magdoń Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie: Z dokumentacją                     

do przebudowy tej drogi byliśmy gotowi na ten rok, natomiast odwołania spowodowały, że 

przygotowanie dokumentacji musiało się przeciągnąć, ponadto weszła w życie nowa norma 

dotycząca hałasu. Ekrany zostały przeprojektowane  tak, aby konieczność budowania 

nowych ekranów była jak najmniejsza. Jesteśmy gotowi z tym  drugim odcinkiem, tzn. do                

ul. Budziwojskiej i na początku przyszłego roku będzie przyjęta do realizacji. 

Prezydent: Proszę, żeby Dyr. Magdoń zajął się sprawą oświetlenia na ul. Jana Pawła II. 

Pytanie: W tamtym roku został położony asfalt na części ul. Dębowej za co dziękuję, ale jest 

tam także takie nowe osiedle domków 23 domki i byle jaka droga szutrowa. 

Piotr Magdoń Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie: Deweloper wybudował tam 

drogę z klińca drogowego, tu problemem jest odwodnienie, bo 2 domki od ul. Herbowej są 

położone niżej.  W razie wykonania nakładki asfaltowej spowodowałoby to zatapianie tych 2 

domków. Jest konieczność opracowania dokumentacji oraz odwodnienia. 

Pytanie: Ile może potrwać wykonanie odwodnienia? 

Piotr Magdoń Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie: Jeżeli będziemy 

przebudowywać cały rów przy ul. Herbowej, to w tym momencie będzie możliwość 

odprowadzenia tej wody. 

Pytanie: Czy byłoby możliwe połączenie ul. Karmelickiej  z  ul. Herbową? 

Prezydent: Wniosek jest zasadny. 

Grzegorz Tarnowski Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem: Jest to teren prywatny, ale 

wystąpimy do właściciela, aby dał zgodę o na jego przejęcie przez miasto. 

Pytanie: Obiecał Pan Panie Prezydencie, że pomoże Pan zdobyć wóz strażacki dla osiedla. 

Danuta Pyndyk Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta 

Rzeszowa: Od 2009 r. kupujemy sukcesywnie dla poszczególnych OSP w Rzeszowie 
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samochody pożarnicze. W 2010 r. kupiliśmy 3 mercedesy, iveco i scanię. Jesteśmy w trakcie 

podpisania umowy o samochód Lublin dla Załęża. 

Pytanie: Czy jest w planie budowa kanalizacji, wodociągów i oświetlenia na ul. Nadziei? 

Adam Tunia Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie: Na lata 

2013 - 2014 mamy zaplanowane na osiedlu Budziwój generalne porządkowanie sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. W 2013 r. chcemy zacząć budować magistralę 

wodociągową od ujęcia do Przylasku, która będzie mieć odgałęzienia na sieci rozdzielcze. 

Będziemy po kolei przejmować kompetencje Ekostrugu i zasilać boczne uliczki w kanalizację 

sanitarną. Proszę o pomoc Rady Osiedla w pozyskaniu terenu na realizację  inwestycji. 

Pytanie: Czy powstanie jakiś chodnik z ul. Miejskiej do ul. Jana Pawła II w miejscu gdzie był 

robiony przepust? 

Grzegorz Tarnowski Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem: Jak tylko uzgodnimy z M.Z.D.  w 

Rzeszowie jaki pas ziemi należy wykupić to przystąpimy do wykupu. 

Pytanie: Kiedy będzie oświetlona ul. Kowalskiego? 

Prezydent: Proszę, żeby Dyr. Magdoń rozeznał temat. 

Pytanie: Na trasie do Przylaska jeździ tylko jedna linia autobusowa. W dzień powszedni 

między godz. 11 a 13.30 nie jedzie żaden autobus. Nie mamy autobusu  z Rzeszowa po godz. 

20 tej. Nie ma autobusu w niedzielę po godz. 15 tej. Bilety jednogodzinne też nie spełniają 

funkcji, bo nie ma szans dojechać w godzinę od nas np. na ul. Krakowską. 

Łukasz Dziągwa szef Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie: Postaramy się uwzględnić 

potrzeby mieszkańców. Rozmawiałem z Radą Osiedla na temat kursów linii nr 37. W dni 

robocze ma ona łącznie 48 kursów w obydwie strony i nie wszystkie dojeżdżają do 

Hermanowej. Szczyty poranne i popołudniowe są właściwie zabezpieczone. Przerwy w 

kursach wynikają  z małej frekwencji. 

Pytanie: Czy planowane są zatoki dla autobusów od ul. Jana Pawła II w kierunku do                              

ul. Kwiatkowskiego? Czy można postawić progi zwalniające przy tej ulicy? Czy powstanie 

jakaś inwestycja umożliwiająca szybsze schodzenie wody z tego rejonu  i obszaru ul. Jana 

Pawła II  i ul. Herbowej? 

Piotr Magdoń Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie: Cała ul. Jana Pawła II będzie 

skanalizowana kanalizacją deszczową. Rura kanalizacyjna w tym miejscu będzie mieć 

średnicę 1,5 metra i będzie przebiegać przez ul. Senatorską do Wisłoka. Cały ten teren 

łącznie z ul. Herbową zostanie odwodniony. Jest plan przykrycia rowu na ul. Herbowej. Jeśli 

chodzi o zatoki to w nowym o projekcie na całej ul. Jana Pawła II są  zaplanowane zatoki z 

wiatami i chodniki. 

Prezydent: Nie robimy progów tam gdzie jeżdżą autobusy, ale wyjście jest takie żeby zrobić 

progi, które się zmieszczą między koła autobusu. Proszę, żeby decyzję w   tej sprawie podjęła 

rada osiedla. 



Strona 9 z 10 

 

Pytanie: Jeżeli będzie się budowało następne chodniki na ul. Budziwojskiej to koniecznie od 

szkoły na dół w stronę Siedlisk. 

Prezydent: Te chodniki będą budowane. 

Pytanie: Wybudowałem dom na ul. Jana Pawła II. Zaledwie w odległości 3 metrów jest 

zatoczka autobusowa. Proszę, żeby zatokę autobusową przenieść w inne miejsce. 

Prezydent: Proszę Dyrektora Magdonia, żeby poszukał terenu pod zatoczkę, ale powyżej. 

Pytanie: Jeżeli zatoczka powstanie powyżej to mój dom i moja posesja mogą zostać zalane, 

bo nie ma odwodnienia. 

Stanisław Homa Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa: 

W ramach przygotowanego programu kanalizacji deszczowej będzie budowana kanalizacja w 

czterech etapach. Pierwszy etap ul. Herbowa, Chmielna, Miejska, Jana Pawła II. Drugi etap to 

Senatorska, Dębinowa, Alternatywy, Lotosowa, Papieska. Trzeci i czwarty etap odbudowa 

przepustów przy rowach. Dokumentacja do drugiego etapu dla ul. Papieskiej jest już 

przygotowana. 

Pytanie: Czy powstanie w Rzeszowie aquapark? 

Prezydent: Zmieniają się oczekiwania i potrzeby. W Budziwoju są potrzebne odwodnienie  i 

chodniki. Musimy podjąć decyzje, co wykonać w pierwszej kolejności. Ja podejmuję decyzje 

pod kątem infrastruktury. Budowa aquapark u to koszt ok. 70 -80 mln zł. Od roku 2010 

zainwestowaliśmy na tym osiedlu ponad 20 mln zł i te potrzeby wzrastają. Prowadzimy  z 

prywatnym inwestorem rozmowy w sprawie akwaparku. Mamy szanse zdobyć połowę 

kosztów gdyby budowany był basen olimpijski 50 metrowy, który planujemy budować przy 

ul. Karoliny Kózki. Wolę inwestować w tereny przyłączone.  Na Państwa osiedlu budowana 

jest sala sportowa. 

Urszula Kukulska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji: Sala sportowa 

ma być przekazana w lipcu przyszłego roku. 

Prezydent: Mobilizowałem firmę Skanska do szybkich prac na ul. Budziwojskiej, tak samo 

było przy budowie boiska Orlik. Mówiliśmy o ogromnym budżecie 1 mld 162 mln zł. Na 

początku mojego urzędowania wynosił 370 mln zł.  Otrzymaliśmy również pieniądze unijne 

(ponad 1 mld zł). Prowadzę politykę polegającą na tym, że póki są pieniądze unijne to należy 

z nich korzystać, bo one po 2020 r. prawdopodobnie dla Polski się skończą. M. in.                         

ul. Podkarpacka, ul. Lubelska powstają z pieniędzy unijnych. Al. Sikorskiego i Al. Wyzwolenia 

też chcemy zrobić za pieniądze unijne. Planujemy budowę 400 metrowego mostu od ul. 

Rzecha do  ul. Lubelskiej. 

Prezydent: Proszę Panią Dyrektor Urszulę Kukulską, żeby powiedziała czy dom kultury na               

ul. Budziwojskiej  zostanie zmodernizowany do listopada przyszłego roku? 



Strona 10 z 10 

 

Urszula Kukulska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji: Będziemy się 

starali, żeby tak się stało. 

Pytanie: Mieszkam przy ul. Stokrotki  przy której położono asfalt, za co bardzo dziękuję. 

Kiedy ulica zostanie oświetlona? 

Prezydent: Proszę Dyrektora Magdonia, żeby zorientował się jakie są możliwości oświetlenia 

ulicy. 

Pytanie: Czy mógłby w Przylasku  powstać tor do jazdy crossowej na motocyklu, bo młodzież 

jeździ na motocyklach m. in w rejonie kościoła i bardzo w ten sposób hałasuje? 

Prezydent: Taki tor jest na Załężu  przy ul. Spichlerzowej. Czy Straż Miejska może jakoś 

zadbać  o  spokój mieszkańców osiedla w rejonie Przylasku? 

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Rzeszowie Jadwiga Jabłońska:  Jeśli będzie trzeba  

to będziemy tutaj przyjeżdżać z interwencją. 
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            Grzegorz Pustelak 


