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PROTOKÓŁ 
 

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami osiedla Przybyszówka, 
które odbyło się w dniu 17 października  2012 r. 

 
 
Uczestnicy spotkania: 
  

 Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc  

 Przewodniczący Rady Osiedla Przybyszówka – Czesław Chlebek 

 Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Marek Ustrobiński 

 Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Stanisław Sieńko  

 Dyrektorzy wydziałów i jednostek równorzędnych Urzędu Miasta Rzeszowa  

 Radni Rady Miasta Rzeszowa 

 
Porządek spotkania: 

1. Prezentacja Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisława Sienko 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 

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. 
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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 

http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/projekty/projekty-ktore-uzyskaly-wsparcie-na-podstawie-podpisanej-umowy-o-dofinansowanie-2007-2013/poprawa-infrastruktury-placowek
http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/projekty/projekty-ktore-uzyskaly-wsparcie-na-podstawie-podpisanej-umowy-o-dofinansowanie-2007-2013/przebudowa-ul-wieniawskiego
http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/projekty/projekty-ktore-uzyskaly-wsparcie-na-podstawie-podpisanej-umowy-o-dofinansowanie-2007-2013/nowoczesny-urzednik-kompetentny-urzednik
http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/projekty/projekty-ktore-uzyskaly-wsparcie-na-podstawie-podpisanej-umowy-o-dofinansowanie-2007-2013/nowoczesny-urzednik-kompetentny-urzednik
http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/projekty/projekty-ktore-uzyskaly-wsparcie-na-podstawie-podpisanej-umowy-o-dofinansowanie-2007-2013/podkarpacie-stawia-na-zawodowcow
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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 

– 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 
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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; 

 Droga ekspresowa S19. 
 
Ad. 2 
  
Pytanie:  

1) Panie Prezydencie 9 listopada 2011r. złożyliśmy wniosek dotyczący budowy Parku na 
Przybyszówce, teren inwestycyjnie nie do wykorzystania bo jest to teren podmokły, 
teren przy ul. Pańskiej – poparł go Radny Chlebek – podpisało go 94 osoby – była 
rozmowa z panią Raińczuk. 

2) Mieszkam w odległości 400 m od Biedronki na Słonecznym Stoku ale żeby się do niej 
dostać muszę przejść 4 km. Czy nie dałoby się zrobić drogi – chociaż położyć płyt na 
odcinku 300-400 metrów. Było by to także korzystne dla Biedronki bo zyskała by 
nowych klientów. 

Ad 2 . 
Odpowiedź Prezydenta : Droga przy Karoliny Kózki? Wszystkie tereny pod drogi do                        
ul. Pańskiej są wykupione. Chcieli byśmy zrealizować szybko inwestycję żebyście nie chodzili 
po chaszczach i mogli dostać się  do osiedla  jak najszybciej. Tym bardziej że budujemy tam 
przedszkole które będzie oddane do użytku pod koniec przyszłego roku ze szkołą mamy co 
prawda kłopoty bo woda nam podchodzi, cała inwestycja matka to 24 mln zł, przedszkole 
będzie zrealizowane  a szkoła w 2014 roku.  
Ad. 1. 
Odpowiedź Prezydenta: Odnośnie parku – zależy nam na obiektach w których ludzie mogli by 
wypoczywać. Rewitalizowaliśmy stare parki i powstały nowe np.: Park Papieski. 
Pani Dyrektor Raińczuk: Jest opracowywany plan miejscowy na os. Przybyszówka, który 
obejmie tereny w rejonie ul. Pańskiej i Błogosławionej Karoliny. W ramach tego planu 
zostaną przeznaczone tereny pod park. Park będzie obejmował już urządzony teren zieleni w 
rejonie ul. Iwonickiej oraz nowe tereny wzdłuż cieku wodnego w str. południową do                     
ul. Pańskiej. 
 
Pytanie: 
1) teren przy ul. Stadionowej – planuje się tam zrobić plac zabaw ale i  teren sportowo-
rekreacyjny dla górnej części Przybyszówki – Panie Prezydencie tu na tej sali Pan mi obiecał 
że ten plac zabaw będzie a brakuje na projekt 40 tyś. zł.  Czy Pani Dyrektor otrzyma te 
pieniądze?  
2)  połączenie drogi Słoneczny Stok - Janiowe Wzgórze słyszałam że to będzie załatwione. 
Odpowiedź Prezydenta: Szanowni Państwo - ja korzystając z wypowiedzi Pani Profesor 
odpowiem. Chodzę na spotkania z profesorami z różnych uczelni i pytam  co jest powodem 
że studenci przychodzą do was bo mamy najwięcej studentów w całej unii– odpowiadają tak 
że spotykają się ze studentami . Przychodzą studenci z Nowego Targu a studiowali w 
Krakowie i przychodzą do Rzeszowa bo  im podoba się Miasto, bo jest czysto jest oświetlenie 
– są kwiaty, są imprezy.  Wydawane pieniądze na estetykę przyciągają studentów, 
przyciągają turystów i dzięki temu przyciągają nowe pieniądze. W obecnej chwili budżet 1,2 
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mld. Skąd to się wzięło. Student jak tu mieszka musi płacić, musi jeść, musi pić itd. Pani 
Profesor jak pościągamy lampy do Miasta nikt nie przyjedzie. 
 
 
Pytanie: Ul. Zielone Wzgórze - Panie Prezydencie Budżet Miasta robi wrażenie ale kiedy jest 
dobry zarząd to urząd dobrze pracuje, my jesteśmy w sytuacji małego skromnego ogona 
dużo zrobiliśmy dzięki pracy i pomocy mieszkańców ale -  jest parę rzeczy do zrobienia na 
osiedlu: nie mamy kanalizacji - co to znacz nie będę mówił - piękna okolica, piękne tereny ale 
smrodek - przepraszam za wyrażenie jest nie korzystny., jest kilometr ulicy któremu brakuje 
podłączenia do kolektora, drugi temat na terenie gdzie powstały nowe budynki rezydencje 
mniejsze i większe  ludzie palą w kominkach lub piecach węglowych żeby można było 
utrzymać ciepło w domu  - konieczny jest gaz i oświetlenie  
Jeszcze chodzi nam o kawałeczek drogi od strony Kielanówki  (jest nie przejezdna). 
Odpowiedź Dyr. Magdoń MZD:  Postaramy się zrobić drogę.  
Odpowiedź Dyr. Tunia MPGK: Odnośnie kanalizacji trzeba sporządzić dokumentację 
techniczną na kanalizację z pozwoleniem na budowę jeśli to będzie postaramy się zrobić.  
Odpowiedź Prezydenta: Odnośnie gazu będę rozmawiał z Dyrekcją PGNIG.  
 
Pytanie:  

1) Panie Prezydencie obiecał Pan oświetlenie. Na  Cichym Wzgórzu do Zielonego 
Wzgórza brakuje oświetlenia.   

2) Połączenie ul.  Ciche Wzgórze z  ul. Zielonym Wzgórzu brakuje  na odcinku 200m 
drogi - droga jest nie przejezdna – chociaż by ją trochę utwardzić. 

 
Odpowiedź P. Magdoń MZD: Jeśli chodzi o oświetlenie zrobimy rozeznanie, jeśli będzie to 
możliwe postaramy się to wykonać.  
 
Pytanie - ul. Ługowa -  jest wyasfaltowane 300m ulicy i stoi znak ograniczający wjazd 
pojazdom pow. 3,5t. Mieszkańcy chcąc wjechać na budowę boją się wjechać bez pozwolenia. 
Znak ten utrudnia wjazd nie mając pozwolenia na budowę, mieszkańcy boją się wjechać. 
Odpowiedź Dyr. Magdoń MZD: Trzeba się zwrócić do MZD o zezwolenie na wjazd. 
Odpowiedź Prezydenta: Proszę złożyć pismo, ja podpisuję wszystkie pozwolenia od ręki. 
 
Pytanie: 

1) Droga do kościoła ciągnie się przez łąki chodzą nią od wielu pokoleń dzieci, chodzą 
babcie, ta droga jest wyboista, tam są chyba prywatne tereny i prosiła bym żeby 
uregulować sprawę związaną z terenem, 

2) Konieczność oświetlenia ul. Wadowickiej,  
3) Odpady na cmentarzu. Chodziłam po innych cmentarz i tam to było załatwione, a u 

nas jest ciągły problem ze śmieciami, kto to widział żeby śmieci z cmentarza nosić do 
domu. Bardzo bym prosiła żeby z tym coś zrobić.  

 
Odpowiedź Prezydent: 
Ad. 1  Odnośnie ścieżki – dyr. Tarnowski - proszę się dowiedzieć czyj to jest teren. Proszę 
państwa ja nie mogę nic zrobić na terenie nie miejskim. Jeśli dogadamy się z właścicielami to 
postaramy się tą ścieżkę naprawić. Proszę dogadać się z drogówką żeby tą ścieżkę zrobić.  
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Ad. 2 Jeśli chodzi o oświetlenie ul. Wadowickiej, zaplanowaliśmy je w budżecie przyszłego 
roku. 
Ad. 3 Odnośnie śmieci na cmentarzu - Prezes MPGK próbował rozwiązać tą sprawę, 
kilkakrotnie wywożono śmieci, ale problem nadal istnieje. Mam nadzieję że  kiedy od połowy 
przyszłego roku zmienią się przepisy odnośnie opłat za śmieci i ten problem zniknie.  
 
Pytanie - ul. Ceramiczna  - czy nie dałoby się chociaż ulicy utwardzić i oświetlić?  
Odpowiedź Prezydent Ustrobiński: Tam bardzo dużo się buduje budynków – na  ten moment  
postaramy się utwardzić jak Pani proponuje i przygotować oświetlenie. 
 
Pytanie: 

1) Od 3-4 lat wałkuje się problem połączenia ul. Wadowickiej z ul. Magórską. 
2) Druga sprawa jak się będzie robić oświetlenie na Wadowickiej  

Odpowiedź Prezydent: Wiele ulic zostało zrobione i wiele oświetlonych i jest jeszcze wiele do 
zrobienia. Będziemy szukać pieniędzy na nowe inwestycje. 
Odpowiedź MZD: Objechaliśmy ten teren i planujemy połączyć te ulice. Zaplanowaliśmy to w 
budżecie na przyszły rok. Zrobimy tą ulicę szczególnie kanalizację deszczową żeby było 
odwodnienie żeby sąsiadów nie zalewało. 
 
Pytanie: Chciałem się zorientować w sprawie budynku Domu Kultury. 
Odpowiedź radny Cz. Chlebek: posiadamy projekt koncepcyjny parter - 2 garaże dla straży 
pożarnej , na piętrze sale do ćwiczeń, szatnie i kuchnia na imprezy, na II kondygnacji będzie 
biblioteka. Największy wpływ na budowę mają Panie pracujące w Domu Kultury bo się 
dobrze orientują w tej sprawie, wiedzą  jakie są potrzeby. 
 
Pytanie: Przebudowa ul. Wadowickiej, na oświetlenie są planowane dopiero pieniążki  na 
2013 r. Niczym przejdzie dokumentacja to sporo minie a droga na wiosnę będzie nie 
przejezdna. 
Odpowiedź dyr. Tarnowski: Jeżeli chodzi o  połączenie ul. Wadowickiej - tego terenu 
wykupionego nie mamy, ale jeśli zrobimy dokumentację połączenia tych dwóch dróg to 
automatycznie je przejmiemy. Jest projekt oświetlenia jest gotowy  ale jeszcze żeby go 
wprowadzić do budżetu potrzeba 100 tyś. zł  
Odpowiedź Prezydent: Pani Skarbnik proszę zabezpieczyć w budżecie. 
 
Pytanie:  

1) Panie Prezydencie dlaczego nie ma spotkań z realizacji inwestycji.  Dobrze by było 
żeby były spotkania na których było by omówione co zostało zrobione, a co zostało 
do zrobienia, 

2)  Dlaczego ul. Dworzysko ma 2 linie autobusowe a my mamy tylko jedną , która jeździ 
tak rzadko, 

3) Dlaczego nie ma zawiadomienia o spotkaniach np.: na słupach ogłoszeniowych.  
Ad. 1  
Odpowiedź Prezydenta: Ja jestem tu co roku nie wiem czy Pani była tu na wszystkich 
spotkaniach. Byłem też na spotkaniach budżetowych. Szczególnie na budżetowych 
spotkaniach jest omawiane co było zrobione i co jest jeszcze do zrobienia.  
Mieszkanka: Panie Prezydencie ale postulaty są powtarzane. 
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Prezydent: nie da się wszystkiego zrobić w jednym roku. Nie mam pretensji, że Pani to 
zgłasza, każdy chce mieć dobrą drogę żeby dojechać i oświetlenie i będziemy to realizować. 
Ad. 2 
Odpowiedź Zarząd Transportu Miejskiego: Panie Prezydencie jesteśmy w ciągłym kontakcie z 
Radą Osiedla i chciałbym powiedzieć że linie osiedlowe tj. Linia 25 i 6 mają łącznie 108 
kursów na dobę w dni robocze. W niedzielę jest odpowiednio 30 kursów - 6   i  25 kursów – 
25. 
Odpowiedź Prezydent: Szanowni Państwo kupujemy 80 autobusów, jeżeli będą pasażerowie 
będziemy jeździć. Miasto dopłaca do MPK 30 mln zł. rocznie i jest to kwota z podatków, z 
waszych pieniędzy. Autobusy nie będą jeździć jeśli nie ma pasażerów. Nasza polityka miejska 
jest taka, żeby częstotliwość autobusów była duża, żeby ludzie przesiedli się z samochodów 
osobowych na autobusy.  
 
Pytanie: Jestem zadowolony z przebudowy Al. Wyzwolenia, ale kto z Urzędu Miasta wydał 
zezwolenie na teren zalewowy przy potoku Przyrwa, to nie jest teren Miasta, to teren 
prywatny . I kto to zaprojektował. Panie Prezydencie proszę  o odpowiedzieć. 
Odpowiedź Prezydent: Szanowni Państwo Miasto realizuje teraz szereg inwestycji, 80% z 
nich było oprotestowane, ale jeśli chodzi o Przyrwę  to będą tam włożone rury o średnicy 3m 
i nie będzie tam tych spraw które się tam działy w ostatnich latach. … Kto zaprojektował - 
proszę Państwa projekty robią projektanci wykorzystując teren który jest najczęściej 
prywatny,   my ten teren później wykupujemy za podatki - Państwa pieniądze. Jeśli jest 
budowana droga to musimy przejść przez teren. Mam przykład na ul. Zawiszy gdzie jeden 
właściciel trzymał nas z inwestycją przez 3 lata. Planujemy kolejne drogi o czym powiemy na 
końcu spotkania. 
 
Pytanie - ul. Bracka -  trzeba  zrobić chociaż 1 m chodnika z jednej strony drogi od Dębickiej 
do Brackiej bo droga w tym miejscu jest bardzo wąska. Nie proponował bym tam chodzić po 
zmierzchu. Moja prośba jest, żeby wyprostować błędy geodezyjne i zrobić ten kawałek drogi. 
Odpowiedź dyr.  Wydziału Geodezji:  Sprawa jest w Biurze Gospodarki Mieniem, będzie 
robione rozgraniczenie żeby ustalić szerokość tej drogi.  
 
Pytanie: Panie Prezydencie  zwracam się z pytaniem do Dyr. MPK Ja wybieram się z panem 
na spacer  od strony Bzianki w kierunku Krakowskiej, na przystanku MPK miała być 
przestawiona  wiata, następnie na pętli 6 przy ul. Złocistej miała być kolejna wiata, przy 
Dębickiej miała być wiata. Czy to jest zrobione Panie Dyrektorze ja już byłam 3 razy w tej 
sprawie. 
Odpowiedź Dyr. MPK: Szanowni Państwo Panie Prezydencie 5 wiat zostanie wykonanych do 
końca listopada. Jutro jest otwarcie przetargu i te 5 wiat zostanie wykonane. 
 
Pytanie: Panie Prezydencie chciała bym podziękować za ten Dom Kultury w którym jesteśmy, 
tylko mam taką małą prośbę jak wychodzimy stąd wieczorem przydały by się dwa światła - 
słupy są, trzeba tylko powiesić ze dwie lampy. 
Odpowiedź: Mamy przygotowaną dokumentację na oświetlenie ul. Pańskiej. Tam też jest 
ujęte oświetlenie przy  ul. Dębickiej. Jest to projekt na 2013r.  
Odpowiedź Prezydenta: Dwie lampy proszę założyć. 
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Pytanie:  
1)  Szkoła - jadąc do Rzeszowa widzę starą szkołę, wracam z Rzeszowa widzę nową 

szkołę, Panie Prezydencie przepraszam za wyrażenie ale elewacja szkoły jest ohydna; 
2) Chodnik się rozjeżdża; 
3) Skrzyżowanie ulic: Dębicka, Ciche Wzgórze. Może trzeba postawić tam znak poziomy 

byłby bardziej widoczny bo jest tam znak pionowy i on nic nie daje.  
4) Kanalizacja, jeśli ktoś ma duży odcinek do podłączenia się do kanalizacji, to czy może 

ktoś mu koszty zwrócić. Bo zaczynam się zastanawiać nad zamontowaniem 
oczyszczalni ekologicznej i co będzie dla mnie lepsze.  

Ad. 1 
Odpowiedź Prezydenta: Prezydent Wolicki – proszę zająć się tą sprawą, żeby szkoła była 
ładna z każdej strony.  
Ad. 2  
Następnie sprawa chodnika w ramach reklamacji proszę zrobić.  
Ad. 3  
Odnośnie znaku proszę o zainteresowanie się Pana Sowe.  
Ad. 4  
Dyrektor Tunia: Kanalizacja jest wykonana, przyłącza każdy ma sobie zrobić we własnym 
zakresie, jeden ma szczęście , że ma 20 m , a drugi niestety więcej.   
 
Pytanie - ul. Złocista:  

1) W rejonie ul. Złocistej  są mieszkańcy którzy nie płacą za śmieci tylko je tam po prostu 
wyrzucają,  najczęściej nad  Przyrwą. Chyba trzeba z tym walczyć.  

2) Rok temu były robione podjazdy na ul. Dębickiej, z jednej strony zostały zrobione a z 
drugiej nie. 

Ad. 1 
Odpowiedź Prezydenta: Proszę Państwa myślę, że problem śmieci się skończy jak będą 
Państwo od przyszłego roku płacić za śmieci do Miasta podatek, a Miasto tym się zajmie. Ale 
proszę jeszcze o wypowiedź Straż Miejską. 
Pani Komendant Straży Miejskiej: Jeśli chodzi o śmieci na Przybyszówce, strażnicy działają 
intensywnie, raz na tydzień ujmują sprawcę który wrzuca śmiecie, właśnie w ostatni piątek 
złapaliśmy kolejnego. Jeśli ktoś zobaczy sprawcę proszę zgłaszać , a na pewno podejmiemy 
interwencję. 
Ad. 2 
Odpowiedź MZD: W sprawie podjazdów jest spór z MPDIM–em ale myślę, że do końca roku 
podjazdy zostaną zrobione. Została gwarancja. 
Odpowiedź Prezydenta: Została gwarancja jeśli MPDiM nie wykona tych podjazdów, 
podjazdy zostaną z pieniędzy gwarancji zrobione. 
 
Pytanie: Czy została zniesiona strefa ochronna strzelnicy.  Jakie są plany na Magórskiej na 
przyszłość- ? 
Odpowiedź Dyr. Raińczuk: Mamy informację ze Sztabu Wojskowego, że nie są 
zainteresowani utrzymywaniem tak dużej strefy ochronnej. Strefa ta została ustanowiona 
decyzją Wojewody. Wojewoda bada możliwości uchylenia decyzji ustanawiającej strefę. Jeśli 
będziemy taką decyzje posiadać od wojewody przystąpimy do prac projektowych. 
 
Pytanie: Dlaczego nie ma parcia wykonanie  na S-19?  
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Prezydent: Proszę Państwa w Brukseli temat S-19 był poruszany. Miasto przejmie część 
zadania od Marszałka i zrobi kawałek połączenia od Przemysłowej do Kielanówki. Koszt 
inwestycji to ok. 30 mln. ale myślę żeby się to Miastu opłacało i trzeba tą autostradę zrobić w 
końcu. 
 
Pytanie: Co z rozbudową ul. Przybyszowskiej? 
Odpowiedź: Postaramy się ją przebudować, ale na dzień dzisiejszy ją remontujemy. Obecnie 
nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. 
Raińczuk : Nowa droga KDG od ul. Bł. Karoliny do ul. Krakowskiej .  Na razie będziemy 
pozyskiwali teren, który będzie wykorzystany pod ulice. 
 
Przewodniczący Chlebek: Dziękuję za pracę, bo praca Rady dobiega końca. Będą nowe 
wybory, wiele udało nam się zrobić. Pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. Chcieli byśmy 
aby wszystkie inwestycje znalazły się w budżecie. Dla mnie najważniejsza inwestycja to  Dom 
Kultury –jest ujęty w budżecie. 
Dziękuję Prezydentowi i Dyrektorom. Jeszcze raz Panie Prezydencie wszystkiego dobrego 
życzę. 
 
 
 

   Protokołowała: 
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