
 
PROTOKÓŁ  

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z Mieszkańcami sołectwa Bzianka,  
które odbyło się w dniu 11 września 2016 r.  

  
Uczestnicy spotkania:  
• Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc;   
• Wójt Gminy Świlcza – Adam Dziedzic; 
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisław Sienko;  
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Andrzej Gutkowski; 
• Radny Rady Gminy Świlcza – Kamil Skwirut; 
• Dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa i miejskich jednostek 

organizacyjnych;    
• Mieszkańcy sołectwa Bzianka.  

  
 
Porządek spotkania:  

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

2. Wystąpienie Wójta Gminy Świlcza – Pana Adama Dziedzica.  
3. Dyskusja, pytania dotyczące problemów sołectwa Bzianka. 

    
Ad.1 Prezentacja multimedialna przedstawiająca najważniejsze inwestycje 
zrealizowane  na terenie Przybyszówki: 
 
Rzeszów wydatkował na inwestycje  nowych osiedli kwotę 707 mln zł.  
Inwestycje na osiedlu Przybyszówka wyniosły 156 mln zł: 

• kompleks oświatowy na ul. bł. Karoliny; 
• budowa żłobka „Karolinka”; 
• budowa Przedszkoli Nr 24 i Nr 33; 
• modernizacja Zespołu Szkół Nr 4; 
• rozbudowa Rzeszowskiego Domu Kultury filia „Przybyszówka”; 
• budowa ulic: Chmury, Krośnieńskiej, Iwonickiej, bł. Karoliny, Baligrodzkiej, 

Leskiej, Bieckiej, Żmigrodzkiej;   
• SSE Rzeszów – Dworzysko; 
• modernizacja ulicy Krakowskiej; 
• budowa ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż ul. Krakowskiej; 
• przebudowa ulic: Dębickiej, Ustrzyckiej, Strzelniczej, Pańskiej, Wadowickiej, 

Dworzysko, Magórskiej; 
• remont ul. Świdrówka,  
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• budowa drogi łączącej ul. Iwonicką i Odrzykońską; 
• budowa terenów rekreacyjnych wraz z placem zabaw przy ul. Słoneczny Stok; 
• modernizacja placu zabaw przy ul. Dębickiej; 
• budowa parku przy ul. bł. Karoliny; 
• budowa oświetlenia ulic: Ceramicznej, bocznej Tarnowskiej, Dworzysko, 

Magórskiej, Leśne Wzgórze, Pańskiej, Wadowickiej, Ciche Wzgórze, Zielone 
Wzgórze, Sanockiej, Gorlickiej.  

 
Na terenach osiedla Przybyszówka wykonano ponad 13 km sieci kanalizacyjnej 
sanitarnej, wodociągowej i deszczowej za łączną kwotę 30 mln zł. 
 
Miasto Rzeszów przeznaczyło na Ochotnicze Straże Pożarne – 4,9 mln zł,  w tym na 
nowe pojazdy 2,3 mln zł. 
 
Ad. 2 Wystąpienie Wójta Gminy Świlcza – Pana Adama Dziedzica.  
  
Ad. 3 Dyskusja, pytania dotyczące problemów sołectwa Bzianka: 
 
Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie – Anna Kowalska 
zadeklarowała, że kursy autobusów zgodnie z dyspozycja Prezydenta Miasta 
Rzeszowa będą realizowane od miesiąca października. Linie zostaną wydłużone                      
i zagęszczone. Na terenie sołectwa znajdują się 2 wiaty przystankowe, które należy 
wyremontować. Konieczne będzie również ustawienie dodatkowego przystanku oraz 
remont pętli autobusowej.  
Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Inwestycje na terenie sołectwa 
Bzianka zgodnie z przepisami będą realizowane od nowego roku.  
 
Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie: 
Sieć wodociągowa, którą posiadają państwo na terenie sołectwa daje możliwości 
rozbudowy. Po nowym roku koniczne będzie powtórne podpisanie umów na 
świadczenie usług wodno-kanalizacyjnych. Będziemy chcieli dokonać tego                                 
w dogodnym dla Państwa czasie, najlepiej na terenie Domu Strażaka.    
 
Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa – Zbigniew Bury: Na sesję 
Rady Miasta Rzeszowa zostanie skierowana uchwała zabezpieczająca środki na 
funkcjonowanie szkoły.   
 
Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki  Urzędu Miasta Rzeszowa – Aneta 
Radaczyńska: Dokonana zostanie rezerwacja środków finansowych dla 
funkcjonowania kolejnej filii Rzeszowskiego Domu Kultury oraz remont budynku Domu 
Strażaka.    
 
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie – Piotr Magdoń: Przygotowane 
zostaną plany do budżetu na 2017 r.  Formalne przejście sołectwa z gminy Świlcza do 
miasta Rzeszowa pozwoli na realizację inwestycji.  
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Pan Kamil Skwirut – Radny Rady Gminy Świlcza przedstawił: Listę najistotniejszych 
inwestycji na terenie sołectwa Bzianka”, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.    
 
Pytanie: Prośba o budowę sali gimnastycznej oraz dodatkowych sal dydaktycznych.   
Odpowiedź: Zdecydowanie ma Pan racje. Szkołę, podobnie jak inne szkoły, należy 
wyposażyć w salę gimnastyczną.  
 
Pytanie: Co zrobić ze starymi budowlami (stajnia, stodoła)? 
Odpowiedź Dyrektor Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Rzeszowa – Janina 
Dyjak: Od 2009 r., na terenie Miasta Rzeszowa nie są pobierane opłaty  od budynków 
gospodarczych z tytułu podatków od nieruchomości.    
 
Pytanie: Konieczna jest budowa chodnika i poszerzenie ulicy Dębickiej, budowa zatok 
autobusowych oraz przejścia dla pieszych. 
Odpowiedź: Będziemy wykonywać remonty na bieżąco, tak żeby służyły 
mieszkańcom. Proszę Państwa o odstąpienie terenu pod inwestycje.  
 
Pytanie: Prośba o wykonanie chodnika oraz regulację drogi od Domu Ludowego do 
końca miejscowości.  

 
Pytanie: Szkoła funkcjonująca na terenie sołectwa jest za mała biorąc pod uwagę 
potrzeby mieszkańców. Kiedy budowano szkołę zakładano, że będzie do niej 
uczęszczać około 60 uczniów. Obecnie uczy się w nich prawie 90.   
 

Głos zabrała Dyrektor Zespołu Szkół Nr 7 – Grażyna Lachcik , która przedstawiła 
informację o funkcjonowaniu nowej szkoły przy ul. bł. Karoliny. 

Pytanie: Prośba o doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bziance oraz remont 
budynku straży.  
Odpowiedź Danuta Pyndyk - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Ludności Urzędu Miasta Rzeszowa: Na terenie miasta funkcjonuje 9 jednostek OSP. 
Potrzeby wszystkich jednostek są weryfikowane oraz doposażane w nowoczesne 
sprzęty.   Zakupy  realizowane są na bieżąco.  
 

Pytanie: Bzianka to doskonałe tereny inwestycyjne. Prosimy o zachowanie charakteru 
naszej miejscowości i zachowanie spójności z krajobrazem przy tworzeniu planów 
zagospodarowania przestrzennego.  
Odpowiedź Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – Lidia 
Szczepanek: Będziemy opracowywać Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla 
tego terenu. Prosimy więc Państwa o składanie wniosków dotyczących organizacji 
przestrzeni.  
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Proboszcz Parafii w Bziance: 
1) Proszę by niedzielne kursy autobusów zsynchronizowane były ze mszami 

świętymi odbywającymi się w kościele; 
2) Jakie są możliwości by miasto pomogło w remoncie parkingu przykościelnego, 

który de facto pełni również funkcję parkingu ogólnodostępnego? 
3) Zwracam się ponadto z prośbą o to by nazwy ulic,  które zostaną nadane od                

1 stycznia były proponowane przez mieszkańców Bzianki i uwzględniały historię 
tej miejscowości.  

Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc:  
Ad. 3 
Nazwy ulic będą wybierać mieszkańcy.  
Ad. 2  
Parking znajduje się na terenie parafialnym. Będziemy musieli zastanowić się w jaki 
sposób będzie można wykonać miejsca postojowe, gdyż nie możemy inwestować w 
tereny, które do miasta nie należą. 
Ad. 1  
Godziny kursowania autobusów będą tak zorganizowane by uwzględniały obłożenie 
kursów.  

Pytanie: Czy można oddać miastu tereny prywatne na których znajdują się drogi?  
Odpowiedź Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem – Grzegorz Tarnowski: 
Wszystkie takie wnioski są akceptowane przez Prezydenta. 
 

Pytanie: Co będzie w dokumentami pod 1 stycznia?  
Odpowiedź Dyrektor Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa – Krzysztof 
Wadiak: Prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne wymieniane będą po 
symbolicznej opłaty 2 zł za prawo jazdy oraz 0.50 złotego za dowód i tablice 
rejestracyjne. 
Dane zawarte w zmienianych dokumentach muszą być zgodne ze stanem faktycznym.     
Odpowiedź Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa  
Adam Litwa: Wymiana dowodów osobistych jest bezpłatna.  

Będziemy chcieli by na terenie miejscowości (Dom Strażaka) został utworzony punkt 
wymiany dokumentów, gdzie będą pełnione dyżury.    

 

Protokołowała: 

      Małgorzata Lisowicz 
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