
 
PROTOKÓŁ  

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami  

Osiedla Przybyszówka, które odbyło się w dniu 18 listopada 2015 r. 

  

Uczestnicy spotkania:  

• Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc;   

• Przewodniczący Rady Osiedla Przybyszówka – Czesław Chlebek; 

• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisław Sienko; 

• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Andrzej Gutkowski; 

• Sekretarz Miasta Rzeszowa – Marcin Stopa; 

• Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. oświaty, opieki społecznej i osób 

niepełnosprawnych – Henryk Wolicki,  

• Dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa i miejskich jednostek 

organizacyjnych oraz spółek;    

• Radni Rady Miasta Rzeszowa oraz członkowie Rady Osiedla; 

• Mieszkańcy.  

  

Porządek spotkania:  

1. Prezentacja multimedialna Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa – Pana 

Stanisława Sienko.  

2. Dyskusja, pytania dotyczące problemów Osiedla.  

    

Ad.1 Prezentacja multimedialna przedstawiająca:  

• STATYSTYKI  

• NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE 

• JAKOŚĆ ŻYCIA W MIEŚCIE  

• RZESZÓW W RANKINGACH 

  

 

Strona 1 z 9 
 



 
NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH:  
Zgodnie z danymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w Rzeszowie 
zrealizowano inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej na kwotę 
3,7 mld zł,  w tym dofinansowanie projektów z UE wyniosło 2,4 mld zł. 

• Oddanie do użytku autostradowej obwodnicy miasta Rzeszowa - wartość 

inwestycji: ponad 90,7 mln zł, w tym dofinansowanie UE: 68,1 mln zł.  

• Budowa okrągłej  kładki nad Al. Piłsudskiego - wartość inwestycji: 12 mln zł,  

w tym dofinansowanie z budżetu państwa: 5 mln zł; 

• Most na ul. Naruszewicza – wartość inwestycji: 8,7 mln zł; 

• Przebudowa ulic w ciągu drogi krajowej nr 4 - wartość inwestycji: 89,0 mln zł,  

w tym dofinansowanie 61,6 mln zł;  

• Program poprawy jakości wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej - wartość 

projektu: 167,5 mln zł w tym dofinansowanie UE: 51,8 mln zł; 

• Oczyszczalnia ścieków - rozbudowa ciągu biologicznego – wartość projektu:            

46 mln zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 20,5 mln zł; 

• Budowa Systemu Integrującego Transport Publiczny Miasta Rzeszowa i okolic 

- wartość projektu: 415,1 mln zł, w tym dofinansowanie UE: 311,1 mln zł; 

• Połączenie ronda Kuronia z ul. Lubelskiej - Koszt inwestycji: 183 mln zł, 

dofinansowanie: 167 mln PLN; 

• Budowa połączenia Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą – Etap I – budowa drogi 

dojazdowej do targowiska – 4,8 mln zł; 

• Budowa budynku komunalnego przy ul. Granicznej – 5,5 mln zł; 

• Budowa budynku Rzeszowskiego Domu Kultury na osiedlu Budziwój -                            

1,8 mln zł; 

• Budowa budynku Rzeszowskiego Domu Kultury na osiedlu Przybyszówka - 

3,386 mln zł; 

• Budowa budynku Rzeszowskiego Domu Kultury na osiedlu Słocina –                       

2,225 mln zł; 

• Fontanna multimedialna – 7,25 mln zł; 

• Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko wraz 

z infrastrukturą komunikacyjną - 35 mln zł; 
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• Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych - wartość 

projektu: 11 mln zł, w tym wkład UE: 4,9 mln zł; 

• Budowa kompleksu oświatowego w rejonie ulicy Bł. Karoliny –  40 mln zł; 

• Żłobek przy ul. Błogosławionej Karoliny; 

• Przedszkole przy ul. Błogosławionej Karoliny; 

• Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2  – 

7,5 mln zł; 

• Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w zakresie nowoczesnych 

technologii - wartość projektu – 11,7 mln zł, dofinansowanie – 8,5 mln zł. 

 

Ad. 2 Dyskusja, pytania dotyczące problemów Osiedla: 

Pani J.Lotz – Dyrektor ZSNr 4 wymieniła remonty i inwestycje wykonane  

w ostatnich latach w kierowanej przez nią placówce oświatowej jednocześnie 

dziękując Panu Prezydentowi za wspieranie kolejnych inicjatyw podejmowanych 

przez szkołę. 

Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Zależy mi na tym aby 

dzieci w miejskich placówkach oświatowych uczyły się w jak najlepszych warunkach. 

Na lata 2014-20120 planujemy inwestycje z dofinansowaniem ze środków 

zewnętrznych na kwotę 1 mld dolarów. 

 

Mieszkaniec z ul. Brackiej: Od wielu lat mamy problem z budową boiska 

sportowego,  a w szczególności brakuje nam bramek do piłki nożnej. W imieniu 

mieszkańców proszę o zakup ww. bramek. 

Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Dyrektora Wydziału 

Kultury Sportu i Turystyki proszę zająć się ww. sprawą i zrealizować. 

 

Mieszkanka z ul. Leśne Wzgórze: W imieniu właścicieli działek proszę o pomoc  

w prawnym uregulowaniu części drogi ul. Leśne Wzgórze. Chcielibyśmy na naszych 

działkach budować domy ale w związku z faktem, że część ww. ulicy jest własnością 

prywatną a kontakt z właścicielami jest mocno utrudniony nie możemy starać się o 

wydanie pozwolenia na budowę nie mając uregulowanego prawnie dojazdu do 

działek.   
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Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem – Grzegorz Tarnowski: Część tej drogi jest 

rzeczywiście własnością prywatną. Aktualnie możliwe jest tylko jej przejęcie na 

podstawie decyzji administracyjnej zezwolenie realizacji inwestycji drogowej. 

Dyrektor Wydziału Architektury – Andrzej Skotnicki: Wszystkie nieruchomości 

aby można było na nich wybudować domy jednorodzinne muszą mieć uregulowany 

prawnie dojazd. 

Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Dyrektora Biura 

Rozwoju Miasta Rzeszowa proszę o naniesienie drogi w Studium uwarunkowania i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego. Chcemy aby ludzie budowali w 

Rzeszowie, podejmowali pracę bo to oznacza również wzrost potencjału miasta. 

 

Mieszkanka z ul. Stadionowej: Wybudowaliśmy dom zgodnie z wydaną przez 

Prezydenta Miasta Rzeszowa decyzją administracyjną pozwolenia na budowę  

a aktualnie okazało się że nie mamy dojazdu do nieruchomości ponieważ stan 

prawny ul. Stadionowej jest nieuregulowany tzn. jest ona własnością prywatną. 

Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem – Grzegorz Tarnowski:  Czynimy starania o 

przejęcie tego terenu na rzecz Skarbu Państwa. 

Dyrektor Wydziału Architektury – Andrzej Skotnicki: Zapraszam do Wydziału AR 

w celu analizy tej sytuacji. 

Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc:  Widzę, że 

problemów o którym Pani mówi jest na tym terenie więcej w związku z powyższym 

proszę Dyrektorów BGM i AR o wyznaczanie dyżurów pracowników  w ZSNr 4 celem 

udzielenia pomocy mieszkańcom w tym temacie. 

 

Mieszkanka z ul. Stadionowa: Od 3 lat staram się wraz z Rada Osiedla o budowę 

na naszej ulicy kompleksu sportowo-rekreacyjnego (m.in. placu zabaw, boiska). 

Prośba o ujęcie tego zadania w budżecie na 2016r.  

Dyrektor Miejskiego Zarządu Zieleni – Aleksandra Wąsowicz-Duch: Planujemy w 

2016 r. uzyskać pozwolenie na budowę takiego obiektu a w następnych etapach jego 

budowę. 
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Mieszkaniec ul. Słoneczny Stok:  

1) Panie Prezydencie rozbudowa Rzeszowskiego Domu Kultury filia 

„Przybyszówka” prowadzona jest zbyt wolno. Roboty budowlane mogłyby 

postępować szybciej. Czy możliwe jest chociaż przyśpieszenie budowy garażu 

dla ochotniczej straży pożarnej, który ma być przeznaczony na 

przechowywanie samochodu i sprzętu bojowego. 

2) Czy możliwe usunięcie topoli przy ul. Sanockiej ponieważ stwarzają ogromne 

zagrożenie dla mieszkańców. 

Ad. 1  
Dyrektor Wydziału Inwestycji – Urszula Kukulska: Budowa Rzeszowskiego Domu 

Kultury filia „Przybyszówka” idzie zgodnie z harmonogramem. W tym roku dwa razy 

zwiększaliśmy środki finansowe na realizacje tego zadania. W przyszłym roku 

planujemy zakończyć inwestycję. 

Ad. 2  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Dyrektora Wydziału 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa proszę, żeby zajął się sprawą topoli. 

 

Mieszkaniec z ul. Strzyżowska: Zwracam się z prośbą o wykonanie kanalizacji 

deszczowej na ul. Strzyżowskiej. Czy w planie na 2016 rok jest to możliwe do ujęcia? 

Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc:  Z całą pewnością ta 

inwestycja będzie ujęta w budżecie na 2016 r. 

 

Mieszkaniec: Czy możliwe jest przedłużenie ul. Bł. Karoliny do ul. Pańskiej. Na 

spotkaniu w roku ubiegłym Pan Prezydent Marek Ustrobiński obiecał, że budowa 

nastąpi w ciągu roku. 

Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc:  Aktualnie trwa 

budowa ul. Iwonickiej, która będziecie mieli Państwo możliwość dojazdu do centrum 

miasta. Pozyskanie terenów na tą ulicę było łatwiejsze niż na wspomniane 

połączenie. Ww. ulica będzie równoległa do przedłużenia, o którym Pan mówił. 

Połączenie z ul. Pańską jest planowane do wykonania, ale w latach następnych. 

 

Mieszkaniec z ul. Łanowej: Czy jest planowana do przebudowy ul. Łanowa. 
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Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg – Piotr Magdoń:  Ul. Łanowa do ostatniego 

domu ma położony asfalt. Jeżeli powstaną kolejne domy to wtedy będziemy 

wykonywać kolejne odcinki.  

 

Mieszkaniec z ul. Ropczyckiej: Czy jest możliwe wykonanie na naszej ulicy 

oświetlenia? 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg – Piotr Magdoń: To zadanie jest 

zaproponowane do budżetu na 2016 r. Planujemy w pierwszej kolejności zlecenie 

opracowanie dokumentacji, a kolejnym etapem będzie budowa. 

 

Mieszkaniec z ul. Dworzysko: Czy jest możliwe wykonanie na ulicy Dworzysko 

placu zabaw lub parku. 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Zieleni – Aleksandra Wąsowicz-Duch: Na chwilę 

obecną nie mamy takich planów. 

Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Jeżeli znajdzie się 

teren to proszę realizować. 

 
Mieszkaniec z ul. Krakowska: Na spotkaniu w ubiegłym roku prosiłem  

o naprawę zapadających się studzienek kanalizacyjnych na ul. Krakowskiej. Dyrektor 

MZD obiecał naprawę od której nie doszło. Proszę o interwencję  

i naprawę. 

Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc  do Dyrektora MZD: 

Proszę w przyszłym tygodniu zrealizować. 

 
Mieszkaniec: Czy od mostku nad Przyrwą na ul. Pańskiej do połączenia  

z budowaną ul. Iwonicką planowane jest poszerzenie ul. Pańskiej? 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg – Piotr Magdoń: Na rok 2016 planowane jest 

to zadanie do wykonania. 

 

Mieszkaniec: Czy planowana jest budowa ronda przy Lidlu na ul. Krakowskiej  

z którym połączyłaby się ul. Dębicka (po przebudowie biegnąca od kościoła wzdłuż 

rzeki Przyrwy)? 
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Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – Anna Raińczuk: W uchwalonym 

studium zagospodarowania przestrzennego jest przewidywana taka droga ale jej 

budowa nastąpi w dalszej perspektywie. 

 

Mieszkaniec: Czy jest możliwe nazwanie którejś z nowych ulic imieniem księdza 

Czyża. 

Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Proszę Radę Osiedla 

o taki wniosek. Będę także bezwzględnie wspierał wniosek o nadanie tytułu 

zasłużony dla Miasta Rzeszowa dla księdza prałata St. Sznajdera 

 

Mieszkaniec: Złożyliśmy pismo w sprawie zmian w zakresie rozbudowy budynku 

RDK filia Przybyszówka. Prosimy o ich uwzględnienie. 

Dyrektor Wydziału Inwestycji – Urszula Kukulska: Inwestycja jest w trakcie 

realizacji, te zmiany które są możliwe do uwzględnienia uwzględniamy. Zapraszam 

na spotkanie do Wydziału WI w celu omówienia szczegółów. 

 

Mieszkaniec: Czy jest możliwe połączenie ul. Magórskiej z ul. Wadowicką. 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg – Piotr Magdoń: Koncepcja takiego połączenia 

jest opracowana. Przekażemy ją do Rady Osiedla celem zaopiniowania. 

 
Mieszkaniec:  

1) Proszę o remont ul. Ługowej.  

2) Czy planowana jest zmiana granic osiedla Kotuli kosztem osiedla 

Przybyszówka? 

Ad. 1  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc:  Jeżeli będzie duże 

zainteresowanie mieszkańców co do remontu części ulicy, to będziemy robić. 

Ad. 2 

W zakresie zmiany granic osiedli jestem bezwzględnie przeciwko temu.  

 

Prezes Klubu Sportowego Przybyszówka: Zwracam się z prośbą  

o dofinansowanie remontu budynku klubu. Nasz budynek wymaga większego 

remontu na który pomimo starań nie pozyskaliśmy funduszy. 
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Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc do Dyrektora KST: 

Proszę zrealizować. 

 

Mieszkaniec: Czy planowana jest rozbudowa hali na Podpromiu czy budowa nowej 

większej hali sportowej. 

Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Ogłosiliśmy przetarg 

na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy hali na Podpromiu. Szacujemy 

że rozbudowa będzie kosztować ok. 20 mln zł. 

 

Mieszkaniec: Czy pod kładką na ul. Ofiar Katynia można zrobić przejście dla 

pieszych i je doświetlić. Takie przejście potrzebne jest szczególnie dla osób 

starszych. 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg – Piotr Magdoń:  Kładkę wybudowano aby 

zwiększyć bezpieczeństwo ludzi. Wyznaczenie w tym miejscu przejścia byłoby 

działaniem niekonsekwentnym. 

Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Dzisiaj nie podejmę 

takiej decyzji sprawa wymaga przeanalizowania. 

 

Mieszkaniec: Czy planowane jest poszerzenie ul. Ustrzyckiej na odcinku od  

ul. Dębickiej do ul. Krakowskiej. Wyjazd na ul. Dębicką jest bardzo niebezpieczny. 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg – Piotr Magdoń: Mamy opracowaną 

koncepcję takiej przebudowy. Przekażemy ją do Rady Osiedla celem 

zaopiniowania. 

 

Mieszkaniec: Czy planowane jest połączenie ul. Ustrzyckiej z ul. Krośnieńską. 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg – Piotr Magdoń:  W tym roku postaramy się 

uzyskać pozwolenie na budowę i zaproponujemy do budżetu na 2016r. 

 
Mieszkaniec Bzianki: Dziękuję za to że Pan Prezydent dąży do przyłączenia 

Bzianki do Rzeszowa. 

Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Będę bezwzględnie 

dążył do poszerzenia Rzeszowa. Chciałbym aby Bzianka została przyłączona do 

Rzeszowa. 

Strona 8 z 9 
 



 

Przewodniczący Rady Osiedla - Czesław Chlebek: Proszę mieszkańców                       

ul. Słoneczny Stok o spotkanie celem zaopiniowania rozbudowy ul. Słoneczny Stok. 

Ponadto w imieniu mieszkańców  proszę Pana Prezydenta o remont kapliczki za 

szkołą. Kapliczka została wykonana około 150 lat temu i wymaga większych 

nakładów finansowych i pilnego remontu.  

 
 

Protokołował: 

Bogusław Bieniasz 
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