
 
PROTOKÓŁ  

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa  
z Mieszkańcami osiedla Budziwój,  

które odbyło się w dniu 16 grudnia 2016 r.  
  
 
 
Uczestnicy spotkania:  
• Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc; 
• Przewodniczący Rady Osiedla Budziwój – Tadeusz Ożyło; 
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisław Sienko; 
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński; 
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Andrzej Gutkowski; 
• Sekretarz Miasta Rzeszowa – Marcin Stopa; 
• Radni Rady Miasta Rzeszowa; 
• Dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa i miejskich jednostek 

organizacyjnych;    
• Mieszkańcy osiedla.  

 
 
  
Porządek spotkania: 

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

2. Dyskusja, pytania dotyczące problemów osiedla. 
 
Ad.1 Prezentacja multimedialna przedstawiająca zrealizowane inwestycje: 

- system integrujący transport publiczny; 
- oczyszczalnie ścieków wykonanie rozbudowy ciągu;  
- poprawa jakości wody pitnej;  
- budowa obwodnicy ulicami Rzecha – Lubelska - Warszawska przez Most im. 

T. Mazowieckiego;   
- zakup nowych autobusów;  
- rozbudowa systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym; 
- rozbudowa ogrzewanych przystanków; 
- rozbudowa parku papieskiego;  
- rozbudowa budynku komunalnego przy ul. Granicznej i przeznaczenie                      

13 mieszkań na potrzeby kadry naukowej Uniwersytetu Rzeszowskiego 
wydziału medycznego; 
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- rozbudowa parku zieleni i plaży na dachach domów handlowych; 
- budowa domów kultury;  
- wsparcie miasta dla rozwoju biznesu (tzw. Strefy ekonomiczne); 
- rozbudowa regionalnego centrum kształcenia zawodowego w zakresie   

nowoczesnych technologii; 
- poprawa infrastruktury Zespołu Szkół przy ul. Błogosławionej Karoliny; 
- budowa żłobka i przedszkola „Karolinka”; 
- budowa hali sportowej przy ul. Hetmańskiej; 
- rozbudowa ścieżek rowerowych; 
- organizacja Europejskiego Stadionu kultury; 
- organizacja święta Paniagi. 

 
Przedstawiono informację nt. projektu „Poprawa infrastruktury placówek pomocy 
społecznej w Rzeszowie”, który dotyczył modernizacji Domu Pomocy Społecznej im. 
Józefy Jaklińskiej przy ul. Powstańców Styczniowych oraz Domu Pomocy Społecznej 
dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte przy ul. Powstańców Śląskich. 
Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu jakości ochrony zdrowia                                         
i upowszechniania dostępu do świadczeń pomocy społecznej dla mieszkańców 
stolicy województwa podkarpackiego i okolic. Nastąpiło pełne dostosowanie tych 
obiektów do standardów wynikających z obowiązujących przepisów.  
Ponadto wzrosła liczba korzystających z różnych form terapeutycznych, zwiększyły 
się także szanse osób z terenów wiejskich oczekujących na miejsce w tych 
placówkach. W związku z powyższym zachęcano do korzystania z usług wskazanych 
placówek, zarówno przez mieszkańców miasta jak również osób pochodzących                       
z obszarów wiejskich i miast do 10 tys. mieszkańców. Wszelkie informacje dostępne 
są na stronach internetowych, telefonicznie lub osobiście w obu placówkach. 
Pracownicy domów pomocy społecznej gotowi są do udzielenia wyjaśnień oraz 
wszelkiej pomocy dla osób chętnych do skorzystania z ich usług, w szczególności 
osób z terenów wiejskich i małych miejscowości.   
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. 

 
Ad. 2 Dyskusja, pytania Mieszkańców dotyczące problemów osiedla. 
 

Pytanie: Są plany poszerzenia ul. Magicznej z 3m do 10m. Ludzie z ul. Chmielnej 
chcieliby się przebić przez ul. Magiczną, natomiast projektujecie drogę, która udrożni                              
ul. Chmielną i pozwoli ludziom dojechać do Herbowej. Następnie możecie zrobić 
łącznik do ul. Południowej i to nie pójdzie przez nasze domy. Nie chodzi o nasze płoty 
czy nasze place, ale o nasze dzieci. Przygotowałem skrypt pokazujący alternatywę 
drogi z małej 3m drużki gdzie nasze dzieci teraz spokojnie żyją na drogę 10m                          
z olbrzymim ruchem, z większym zagrożeniem dla naszych dzieci, gdzie można 
zrobić proste przebicie. Proszę aby Pan Prezydent popatrzył na zdjęcia – jedno to 
jest nasza droga, drugie to jest to jak możemy przeprowadzić drogę bez niszczenia 
życia naszych dzieci i ich przyszłości. Przez wypadek który miała moja córka 
prosiłbym abyście wzięli to pod uwagę. 

Strona 2 z 11 
 



 
Odpowiedź Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa: Szanowni Państwo, 
pewnie wiecie, kiedyś z ul. Chmielnej, z ul. Magicznej gdy byliście w Tyczynie, 
delegacje chodziły do Burmistrza aby puścić tam drogę. Do zrobienia asfaltu to jest 
0,5m, w tej chwili się sprzeciwiacie, ale Państwo jeździcie pod oknami innych ludzi, 
a nie chcecie u siebie ludziom z ul. Chmielnej pozwolić objeżdżać. Odnośnie Pana 
propozycji, którą Pan wniósł to zdecydowanie rozpatrzymy.  

 
 
Pytanie: Chodzi o drogę, obwodnicę Południową, temat który mieszkańcom 
Budziwoja spędza sen z powiek od 6 lat. To nie są nasze fanaberie, że mieszkańcy 
nagle chcą zatrzymać inwestycję i rozwój Rzeszowa. Pisaliśmy pisma, prosiliśmy                 
o pokazanie innego przebiegu drogi alternatywnej – bo co jest ważniejszego od 
naszego życia i zdrowia, naszych nieruchomości – i nagle tak po prostu wchodzi się 
nam na ogrody, pod okna, burzy domy i mówi się że jest to dla dobra mieszkańców. 
Pytam się w imieniu wszystkich dla jakich mieszkańców? Korzystając z okazji tego 
spotkania, mam przygotowany taki projekt, gdzie pokażemy teraz państwu 
i szanownemu Gremium, przebieg alternatywnej drogi. Być może teraz dowiemy się 
dlaczego nie w tym miejscu który pokażemy na przygotowanej przez nas mapie. 
Panie Prezydencie proponowana droga przez Miasto biegnie przez gęstą zabudowę 
naszych domów, w tym 8 domów do wyburzenia. To jest ludzka tragedia, ale może 
będą szczęśliwcami, bo nas pozostawia się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi 
czteropasmowej, z ruchem tranzytowym, naprawdę pod samymi oknami. Wchodzi 
się nam w działki, zabiera się ogrody i prowadzi się drogę przez bardzo gęstą 
zabudowę aż do ulicy Sikorskiego. My pokazujemy inny przebieg tej drogi jeśli ona 
musi iść przez ten Budziwój. Pokazujemy pas pustych pól, dlaczego nie można tak 
poprowadzić nie niszcząc nam życia. Panie Prezydencie chcielibyśmy usłyszeć na to 
odpowiedź. 
Odpowiedź Anna Rainczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa: Projekt, 
który dotyczy przebiegu tej ulicy, która ma połączyć ulicę Podkarpacką z ulicą 
Sikorskiego został zaprojektowany przed wielu laty i został zaakceptowany przez 
plan województwa jak i przez gminę Boguchwała, gminę Tyczyn, Rzeszów. Projekt 
uwzględniał wszelkie uwarunkowania, które wnikliwie były analizowane przez 
projektantów. Przebieg tej ulicy został uchwalony przez gminę Tyczyn, 
zarezerwowany był teren, była to informacja powszechnie dostępna. Również Miasto 
Rzeszów przystępując do tego projektu, analizowało warianty przebiegu. Było szereg 
spotkań, dyskusja publiczna, wyłożona dokumentacja do wglądu. Zgłosili Państwo 
około 125 uwag. Niektóre dotyczyły połączenia ulicy Chmielnej z Magiczną. Te 10m 
to nie ulica 10 metrowa, to tylko pas terenu w jakim ona ma się znaleźć, to 5m jezdni 
która by ten teren połączyła. Jeśli chodzi o ulicę tzw. Południową, to przebiega ona 
uwzględniając uwarunkowania techniczne. Uwagi zgłoszone do tego projektu zostały 
rozpatrzone bardzo wnikliwie. 52 uwagi zostały uwzględnione w całości, pięćdziesiąt 
kilka częściowo co było możliwe, część z nich nie została uwzględniona ponieważ 
musi być zrealizowany cel tego opracowania. Państwa propozycja będzie 
przeanalizowana, jednak tu również nie ma terenów nie zabudowanych. Tu również 
na pewno pojawią się problemy. 
Odpowiedź Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: Mogę 
dodać, że miejsce przekroczenia rzeki Wisłok jest w tym miejscu gdzie pozwalają 
przepisy. Przypomnę o  Naturze 2000. Teren Wisłoka, Lisia Góra jest prawem 
chroniony. Ponadto, to co państwo proponujecie nie jest połączone z żadną drogą, 
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natomiast ten projekt proponowany od wielu lat w planie wojewódzkim, połączy 
również istniejącą sieć komunikacji, że te ulice które teraz przebiegają zostaną 
włączone do tej nowo budowanej ulicy. Droga proponowana przez Miasto będzie 
szersza bo czteropasmowa. I będzie zbierać ruch z wszystkich zabudowań 
znajdujących się wokół tej drogi, zdejmować ruch z istniejących obecnie ulic tj. Jana 
Pawła II itd.  W przeciwieństwie do państwa propozycji, która byłaby tylko rurociągiem 
drogowym przez puste pola. Droga proponowana przez Miasto była w planach 
wojewódzkich w latach 80 i 90 i przebiegać miała aż do Krasnego do drogi A4. 
Odpowiedź Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa: Proszę państwa te 
tereny które mówi się że teraz są puste po 10-ciu latach będą zabudowane. Dodam, 
że te dokumenty przygotować muszę do końca marca, jeżeli nie, te pieniądze te pójdą 
na inne województwo. 
 
 
Pytanie: Panie Prezydencie z racji swojego wykonywanego zawodu lekarza, 
wracając do obwodnicy, udowodnione jest że zadymienie i spaliny powodują 
nadciśnienie, cukrzycę, udary. Niech Pan wyburzy mój dom na Chmielnej, ja sobie 
zbuduje gdzie indziej, a nie 1,5m od mojego płotu stawia Pan drogę. Jeśli są puste 
tereny na 10 lat, to czemu nie buduje Pan tam. Jaki to jest argument że 20 lat temu 
był robiony projekt, kiedy my żyjemy tu i teraz. Jesteśmy w samorządzie decydujmy 
my tutaj.  
Odpowiedź  Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa: Szanowni Państwo 
czy jeździcie ulicą Sikorskiego, Rejtana, al. Powstańców Warszawy, tysiące 
mieszkańców mieszka, budujemy drogi byście mieli prawdziwe drogi.  
 

 
Pytanie: Jestem mieszkańcem ulicy Nadziei. Chciałbym zwrócić się do Pana 
Prezydenta z problemami wodociągów i kanalizacji. Chciałbym usłyszeć kiedy ruszą 
roboty ziemne, ponoć wszystko jest już na ustalone. Bardzo nam na tym zależy 
ponieważ my nie mamy wody w studniach, dodatkowo wymówiono nam wywóz 
szamb i jedynym ratunkiem w tej chwili jest wodociąg i kanalizacja. Drugi temat Panie 
Prezydencie to plaga dzików. Niszczą działki, pola, wszystko. Wydaje mi się że 
Miasto jest władne by podjąć uchwałę, aby pozwolić myśliwym na odstrzał na 
terenach miejskich. 
Odpowiedź Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa: Wczoraj rozmawiałem 
z szefem koła łowieckiego odnośnie dzików. Nie mam prawa by wydać taką decyzję; 
Muszą to być decyzje wyższego rzędu. Na Staromieściu odstrzeliliśmy 9 dzików, 
reszta wyniosła się do Trzebowniska. Wykosiliśmy wszystkie tereny które były 
przyjazne dla dzików. Mówiliśmy też o bobrach, to w tej sprawie Miasto ma prawo 
wydać decyzje, do dzików nie. Zapraszam pana do Ratusza, zaprosimy szefa koła 
łowieckiego i zastanowimy się jak dalej działać. Wiemy że jest problem. Co do 
wodociągów i kanalizacji proszę o informację Prezesa MPWiK. 
Odpowiedź Robert Nędza - Prezes Zarządu MPWiK w Rzeszowie: Tak jak pan 
powiedział, projekt jest. Jest to projekt zamknięty, a więc ze zgodami wejścia w teren. 
Chciałbym podziękować panu Przewodniczącemu Rady Osiedla Budziwój bo dużo 
pomógł w tym względzie. Niemniej jednak czekamy na zwrotki od mieszkańców przez 
których tereny ta inwestycja przechodzi. W ramach tej realizacji prowadzony jest 
wodociąg, na który mamy zabezpieczone w budżecie środki finansowe. Zrobiliśmy 
ponadto coś dodatkowego w rejonie Przylasku zleciliśmy wykonanie próbnych 
odwiertów studni, jako alternatywne źródło w sytuacjach kryzysowych dla wody 

Strona 4 z 11 
 



miejskiej. Natomiast kanalizacja o którą pan pytał, myślę że projekt zamkniemy do 
lutego przyszłego roku. Na wiosnę w okolicach marcu ruszymy z zadaniem.  
 
 
Pytanie: Jestem właścicielem działki na ul. Senatorskiej. Pomimo, że mam 
kanalizację w promieniu 50m to nie mogę się podpiąć. Posiadam wszystkie zgody na 
budowę. Wynika to z faktu, że osoba będąca synem właścicielki, odmówiła zgody             
i MPWiK w tym momencie się wycofał. Mimo że jesteśmy blisko drogi to jesteśmy 
bez wody i bez kanalizacji, jest to dla nas problem bardzo istotny.  
Odpowiedź Robert Nędza - Prezes Zarządu MPWiK w Rzeszowie: Jak pan 
wspomniał, wodę i kanalizację mamy. Jest problem sąsiedzki. Zapraszam do biura, 
poszukamy kompromisu. Może są inne rozwiązania. Zapraszam do siebie. 

 
 
Pytanie: Ulica Nadziei - co z gazem? Gaz jest przy głównej drodze, a ul. Nadziei                
w ogóle go nie ma. Czy nie można jednym kosztem przeciągnąć gazu, skoro jest 
kopanie, zrobić projekt? Można też zrobić oświetlenie ponieważ nie mamy go. 
Odpowiedź Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: 
Odnośnie światła to musimy rozeznać kwestie zasilania. Postaramy się pomóc. Pan 
Dyrektor Zarządu Dróg proszę się skontaktować i w tej sprawie pomóc. Musimy 
skontaktować się z Zakładem Energetycznym i rozeznać temat. 
 

 
Pytanie: Jestem mieszkanką ul. Św. Antoniego. Mieszkamy już tam 8 lat, nic się nie 
zmieniło na tej ulicy, wręcz przeciwnie. Jak Pan Prezydent jeździ to czy zagląda też 
na naszą drogę, jak ona wygląda, teraz przy tych warunkach atmosferycznych błoto 
jest zamarznięte, więc możemy normalnie iść na przystanek dojeżdżając do pracy                 
i wyglądać „jako tako”, bo jak jest pogoda deszczowa to toniemy w błocie. Kamień 
nawieziony przez miasto został wywieziony na kołach przez firmę Skanska. Nie 
wiemy czy ta droga będzie naprawiona. Na chwilę obecną nawieziony został kamień 
tylko na dziury wynikłe podczas tej budowy. Ponadto firma Skanska uszkodziła nam 
rury odpływowe, żyjemy w tragicznych warunkach. Panie Prezydencie czy jest 
szansa na asfalt? 
Odpowiedź Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa: Jeżeli na                                     
ul. św. Antoniego nie ma jakichś spraw terenowych, to przyjmujemy to do budżetu na 
rok 2017. Dodam że wiele ulic na tym osiedlu wyasfaltowano. Pamiętać trzeba że 
część ulic jest własnością prywatną i jeśli uda nam się przejąć ten teren, to będę 
chciał zrobić tą ulicę i kolejne. Chcę żebyście jeździli po asfalcie. 
 
 
Pytanie: Jestem mieszkańcem ulicy Miejskiej prosimy o chodnik koło Domu Kultury 
Country. 
Odpowiedź Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa: Zrobimy dojście do 
sklepu. Występowaliśmy do was, żeby przekazać teren. Przekażecie teren, to robimy 
natychmiast przejście do sklepu. Panie Tarnowski proszę powiedzieć odnośnie tego 
terenu przy tej fosie podmiejskiej. 
Odpowiedź Grzegorz Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta 
Rzeszowa: Jeśli chodzi o rozbudowę zbiornika, to do wszystkich właścicieli 
zwróciliśmy się propozycją o przekazanie terenów, jednak wszyscy określili dość 
wysokie warunki finansowe za oddanie ich na rzecz miasta. 
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Pytanie: Budujemy dom na ul. Tarnopolskiej i od wjazdu od ul. Herbowej, jest jedno 
wielkie bajoro. Na tyle co deweloper utwardził tą ulicę przy domkach, to reszta jest 
rozjeżdżona. Droga ma naniesiony muł, ludzie nie mają jak się poruszać, bardzo 
prosimy aby Pan Prezydent zbudował tą drogę wewnętrzną. 
Odpowiedź Grzegorz Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta 
Rzeszowa: Ta droga składa się z 7działek, 5 jest należy do Miasta, a z pozostałymi 
prowadzimy rozmowy za właścicielami. Jeśli domówimy szczegóły to będzie                            
w całości droga gminna.  
Odpowiedź Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa: Prosiłbym Pana 
Świdra, aby ten odcinek co jest własnością Miasta zrobić asfalt. 
 

 
Pytanie: Jestem mieszkańcem ulicy Senatorskiej, obserwując rozwój ulicy Jana 
Pawła II, chciałbym zapytać czy na naszej drodze planujecie państwo puścić 
komunikację oraz wybudować chodnik bo dzieci i ludzie starsi chodzą drogą bez 
chodnika w totalnych ciemnościach. Kiedy ul. Senatorska będzie poszerzona, 
oświetlona i puszczona komunikacja miejska? 
Odpowiedź Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa: Wiemy, że są 
ogromne potrzeby, ale nie da się wszystko zrobić na raz. Kolejna ulica, kolejna 
infrastruktura. Pamiętam jak przejmowaliśmy Budziwój i jak wyglądały drogi. 
Odpowiedź Andrzej Świder - Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie: 
Ulica Senatorska jest włączona w szerszy projekt budowy dróg. W chwili obecnej 
infrastruktura jest na etapie prac koncepcyjnych i przygotowywane do realizacji. 
Projekt przygotowywany przewiduje też oświetlenie ulicy. 
Odpowiedź Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: Pan 
Prezydent podpisał porozumienie z Burmistrzem Boguchwały i Wójtem Lubeni                      
w ramach którego powstanie 15 km dróg, z czego 6 km na terenie Rzeszowa oraz 
most łączący Boguchwałę z Miastem Rzeszów. Jesteśmy na etapie uzgodnień 
technicznych. W tym projekcie zawiera się ul. Senatorska. W roku 2017 
rozpoczniemy realizację tego projektu. 
Odpowiedź Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa: Proszę państwa w tej 
chwili dojeżdżacie do miasta dwoma ulicami Kwiatkowskiego i Sikorskiego. Chcemy 
budować kolejne ulice i mosty. 
 

 
Pytanie: W tamtym roku pytaliśmy Pana Prezydenta o chodnik na ulicy Strzelców. 
Wybudowało się tam wiele domów. Dzieci jak idą do szkoły to jest niebezpiecznie. 
Samochody jeżdżą jeden za drugim. Dzieci chodzą rowem. 
Odpowiedź Grzegorz Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta 
Rzeszowa: Ulica Strzelców jest ulicą gminną . Miejski Zarząd Dróg musi sprawdzić 
czy zmieści się tam chodnik. Momentami jest to wąska droga i jest problem                                
z chodnikiem. Niewykluczone, że trzeba będzie wejść w teren prywatny. 
 
Pytanie: Panie Prezydencie chodzi o ul. ks. Guzego. Wpłynęło pismo, aby dojść do 
poróżnienia z mieszkańcami, którzy są właścicielami tych działek. Proszę też                       
o przebudowę ul. Karmelickiej, rozmawiałem z Dyrektorem Świdrem. 
Odpowiedź Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa: Proszę Państwa, 
drogi się robi dla was i albo trzeba zwiększać podatki i wykupywać, albo można 
przekazać. Chciałem koniecznie zrobić tą drogę. 
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Odpowiedź Grzegorz Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta 
Rzeszowa: Jeśli chodzi o drogę ul. ks. Guzego, to 80 proc. tej drogi jest Parafii 
Rzymskokatolickiej. Rozmawiamy z księdzem proboszczem, który szuka 
dokumentów, gdyż jest wpisane prawo własności jako władanie.  Oprócz tego 
właścicielami są inni mieszkańcy i rozmawiamy z tymi wszystkimi zainteresowanymi. 
Odpowiedź Tadeusz Ożyło - Przewodniczący Rady Osiedla Budziwój: Chciałem 
informacyjnie przekazać, że z księdzem proboszczem rozmawiamy aby przekazać 
drogę na rzecz Miasta. Będziemy też rozmawiać o parkingu przy parafii. Są to sprawy 
do dogrania. 
 
Pytanie: Ul.  Porąbki jest ulicą ciemną. Są tam dwie lampy, progi zwalniające. Nic 
tam nie widać. Sprawa druga, koło rzeki zrobiliśmy sobie chodnik we własnym 
zakresie. Jest tam bardzo ciemno. Dzieci  chodzą na zajęcia, idą uczniowie z uczelni, 
osoby starsze do kościoła, nie można tam w ogóle przejść. Proszę również, żeby 
zrobić coś z ośrodkiem zdrowia. Jest tylko jeden lekarz a osiedle olbrzymie. przyjmuje 
do południa, potem ośrodek jest zamknięty. 
Odpowiedź Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa: Ośrodek Zdrowia nie 
podlega pode mnie, ale rozeznamy temat. Będziemy chcieli ten problem rozwiązać. 
Odpowiedź Tadeusz Ożyło - Przewodniczący Rady Osiedla Budziwój: Za 
zatrudnianie w ośrodku zdrowia odpowiedzialny jest Urząd Marszałkowski. 
Podjęliśmy starania by zatrudnić tutaj pediatrę, jednak nie ma obecnie takiej 
możliwości. 
Odpowiedź Andrzej Świder - Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie: 
Jeśli chodzi o oświetlenie ulicy Porąbki to zrobiliśmy wstępną koncepcję na 
postawienie 70-ciu słupów oświetleniowych, które będą kosztowały około 750 tys. 
złotych. Zgłosimy zadanie do budżetu na rok 2017.  
 
Pytanie: Chciałbym zapytać o ul. Miejską, jaki jest plan na rozbudowę tej ulicy                             
i oświetlenie. 2/3 tej ulicy jest ciemne, droga jest wąska, przez skrzyżowanie z                         
ul. Senatorską ul. Miejska zwęziła się jeszcze bardziej niż była – jest fatalnie. 
Chciałbym się dowiedzieć kiedy Miasto zainteresuje się tą ulicą? 
Odpowiedź Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa: Jeżeli będzie zgoda 
na postawienie słupów, natychmiast będziemy się starać realizować oświetlenie, bo 
ulica powinna być oświetlona. 

 
 
Pytanie: Panie Prezydencie chciałem zapytać o chodnik przy ul. Podleśnej oraz 
niewłaściwe usytuowanie oświetlenia w tym rejonie, które nie spełnia swojego 
przeznaczenia. 
Odpowiedź Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa: Nie da się zrobić 
wszystkiego na raz, przyjmujemy wnioski i będziemy się nad nimi pochylać. Jadąc na 
spotkanie tutaj z państwem przeglądałem ubiegłoroczne z poprzednich spotkań, 
praktycznie wszystkie znalazły się do realizacji. Są pieniądze na przyszły rok, więc 
oświetlenie ul. Miejskiej, chodnik do sklepu będą realizowane. Chcemy budować 
prawdziwe, nowe ulice, bo tutaj na osiedlu są bardzo wąskie, do tego fosy głębokie. 
Mam zapewnione pieniądze z Ministerstwa na realizację inwestycji, chcę tutaj dla 
ludzi budować by większość była zadowolona, by był spełniony interes społeczny. 
Współpraca z rządem jest bardzo dobra i musimy wykorzystać szansę na rozwój 
Miasta i sięgnięcie po środki jakie daje Warszawa i Bruksela. Zgłaszajcie więc takie 
projekty jak oświetlenie, woda, szambo, itd. 
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Pytanie: Ponownie sprawa ul. Miejskiej i kwestia kanalizacji deszczowej i chodnika, 
czy coś tu ulegnie poprawie? 
Odpowiedź Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa: Wejdziemy w teren                   
i będziemy realizować, ulica jest długa. 
Odpowiedź Grzegorz Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta 
Rzeszowa: Ulica Miejska jest to własność gminy. Jeśli chodzi o chodnik to musimy 
rozeznać, gdyż jest to długa ulica i nie w każdym miejscu da się poprowadzić ten 
chodnik, ale to sprawdzimy. 

 
 
Pytanie: Panie Prezydencie ul. Herbowa jako łącznik Jana Pawła II i Sikorskiego, 
kiedy tam będzie autobus? 
Odpowiedź Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa: W tej chwili trudno mi 
powiedzieć, gdyż ulica Herbowa jest wąska i dwa samochody osobowe mają kłopoty 
w minięciu się, tym bardziej dwa autobusy. 
 

 
Pytanie: Panie Prezydencie chciałam zapytać o żłobko-przedszkole na naszym 
terenie? Chodzi o dobro małych dzieci, które nie mogą pójść do szkoły. Rodzice dziś 
muszą wozić dzici poza teren Budziwoja, więc taki obiekt bardzo by się przydał. 
Odpowiedź Elżbieta Dyś - Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie: 
Trwają prace nad poszukiwaniem terenu. 
Odpowiedź Tadeusz Ożyło - Przewodniczący Rady Osiedla Budziwój: Chciałem 
w sprawie żłobka i przedszkola podziękować Panu Prezydentowi, że podjął  decyzję 
o jego budowie. Pilnujemy tego tematu i wszystko jest na dobrej drodze. 

 
 
Pytanie: Mam pytanie odnośnie okolicy ul. Magicznej i projektowanego łącznika do 
obwodnicy Południowej, który będzie przebiegał pod oknami domów. 
Odpowiedź Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa: Proszę Państwa 
jeździmy ul. Sikorskiego, Rejtana, Dąbrowskiego, Warszawską, Lubelską to widzicie 
że bloki, domy są przy ulicy. Zdecydowanie komunikacja musi być w interesie ludzi, 
którzy tu mieszkają. 

 
 
Pytanie: Ja w sprawie obwodnicy. Jesteśmy za budową obwodnicy Południowej, ale 
dlaczego inne obwodnice są zlokalizowane poza miastem, a Południową buduje się 
w środku osiedla. Czy dlatego że jest gotowy projekt, są pieniądze i trzeba z nich 
skorzystać? Projekt wykonany wcześniej na Budziwoju było kilka domów, teraz tutaj 
jest osiedle. Dlaczego obwodnicy nie możemy usytuować poza miastem, troszkę 
dalej? 
Odpowiedź Anna Rainczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa: 
Przebieg obwodnicy Południowej był Państwu prezentowany. Chciałam przypomnieć 
że droga ekspresowa S19 również przebiega przez teren miasta. W mieście jest 
układ ulic, które doprowadzają ruch do tras zewnętrznych tj. drogi ekspresowej                       
i autostrady. Pozostałe układy są ulicami miejskimi, które prowadzą do tras 
wewnętrznych. Projektowana obwodnica Południowa posiada przebieg 
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zabezpieczony do ul. Sikorskiego nie ma ani jednego domu do wyburzenia. 
Powiązania które mają połączyć ul. Herbową z Południową, czy też inne powiązania 
ulic lokalnych dojazdowych są analizowane i część z nich będzie korygowana po 
uwzględnieniu uwag składanych przez Państwa.  
Odpowiedź Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa: Planujemy tworzyć 
pierścień ciągów komunikacyjnych, aby ułatwić poruszanie się. Miasto się rozwija, 
trzeba budować nowe obwodnice. 
 
Pytanie: Panie Prezydencie gdyby ta droga była lokalna, przelotowa to nie byłoby 
problemów. A tu proponuje się ruch tranzytowy samochodów ciężarowych. To 
wzbudza największe protesty. Pan powiedział, że może budować tylko na terenach 
miejskich, ale jest alternatywa dla tej drogi Południowej, tylko trzeba by iść na 
kompromis z okolicznymi gminami, wówczas nie byłoby protestów. 
Odpowiedź Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa: Jeśli byłoby 
budowane na terenach innych gmin to te gminy  muszą posiadać na wkład własny. 
Pieniędzy takich nie mają. My do budowy obwodnicy Południowej dokładamy 
ogromne pieniądze. 
 
Pytanie: Panie Prezydencie samochodów w mieście przybywa, tworzą się korki na 
drogach, może warto przemyśleć rozwiązania w sprawie transportu publicznego, 
wziąć pod uwagę aspekt dróg rowerowych. Wiele osób chętnie by jeździło rowerami 
po Rzeszowie. Trzeba iść w taką stronę aby mieszkańcowi nie opłacało się 
wyciąganie własnego samochodu. Może też warto stworzyć na osiedlu Budziwój 
tereny rekreacyjne dla mieszkańców Rzeszowa. Dlaczego potencjał zielonych 
terenów, obszaru Natura2 000 nie ma znaczenia i buduje się tylko drogi. 
Odpowiedź Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa: Proszę powiedzieć ile 
parków pobudowano w mieście? Oczywiście drogi muszą być, ścieżek rowerowych 
wybudowano130 km. Do końca marca musi być złożona dokumentacja na drogę 
Południową, albo skorzystamy z szansy albo pieniądze nam przepadną. 
Odpowiedź Jacek Jurkowski - Kierownik Zarządu Zieleni Miejskiej                                      
w Rzeszowie: Na terenie Rzeszowa jest 14 parków, w ostatnim czasie wybudowano 
3 parki: Papieski, przy ul. Bł. Karoliny, przy ul. Odrzykońskiej. Na terenie miasta 
Rzeszowa znajduje się 52 place zabaw, w tym jeden w sąsiedztwie tutejszej szkoły 
przy ul. Budziwojskiej. 
Odpowiedź Anna Rainczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa: Jeśli 
chodzi o ul. Magiczną w odniesieniu do drogi Południowej, to jest ona oddzielona 
szerokim pasem zieleni izolacyjnej. 
 
Pytanie: Ja mam pytanie odnośnie ścieżek rowerowych. Czy jest w planach 
połączenie prawego i lewego brzegu Wisłoka? 
OdpowiedźTadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa: Na nowej drodze 
zdecydowanie będą ścieżki rowerowe, wszędzie gdzie jest to możliwe Miasto je 
buduje. 
 
Pytanie: Kiedy będzie dla całego Rzeszowa Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego? Jeszcze dygresja prywatna, objazdy podczas remontu ul. Jana 
Pawła II to było nieporozumienie. Organizacyjnie firma Skanska nie zdała egzaminu 
podczas przebudowy. 
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Odpowiedź Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa: Proszę Państwa 
sprawa ul. Jana Pawła II - co drugi dzień monitorowałem i rozliczałem firmę Skanska, 
aby szybko realizowana była ta inwestycja. W sumie robota wykonana w 4 miesiące, 
a prace wyceniono na 12 mln. Czy to długo trwało? Potężna inwestycja w tak krótkim 
czasie. To nie jest remont, to jest przebudowa. Odnośnie Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego - szereg inwestycji realizuje się na W-Z i plany. Jeśli wyobrazimy 
sobie że mamy plany w całym mieście, wówczas wykup terenów pod inwestycje jakie 
zgłaszacie jako mieszkańcy byłby bardzo kosztowny finansowo. Wszystko musi być 
robione z rozwagą. Ponadto jak jest plan i chcemy budować na danym terenie, to 
wszystkie uzgodnienia aby zmienić plan trwa bardzo długo, a koszty wykonania planu 
są ogromne. 
Odpowiedź Andrzej Skotnicki – Dyrektor Wydziału Architektury: Szanowni 
państwo, bez Planu Zagospodarowania Przestrzennego można praktycznie każdą 
inwestycję realizować przy udziale wszystkich zainteresowanych stron. Wspomnieć 
należy że ustawodawca w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
zagwarantował tylko dla kilku wybranych inwestycji, że one muszą mieć Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego. Nie ma wymogu, aby cała gmina posiadał taki 
plan, ponieważ potem chcąc wykupić tereny na cele publiczne może zabraknąć 
pieniędzy w budżecie gminy. Dlatego Plany Zagospodarowania Przestrzennego 
sporządza się w mieście Rzeszowie tylko tam gdzie są one niezbędne. Istnieje kilka 
planów i są one prawem lokalnym, miejscowym. Samo sporządzenie planów trwa 
nawet kilkanaście lat i jest kosztowne, chcąc uwzględnić interes publiczny i interes 
indywidualny. 

 
 
Pytanie: Wracając do obwodnicy Południowej. My jako mieszkańcy pokazujemy 
alternatywę, która łączy inne drogi. Nie chcemy by droga przecinała nasze 
nieruchomości. Nie zgadzamy się by pozostały puste pola, a już wybudowane domy 
miały pod oknami duże natężenie ruchu. Plan powinien być uzgadniany z ludźmi, by 
wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie. Po to mamy Radę Osiedla, by uzyskiwała 
opinię od mieszkańców. 
Odpowiedź Anna Rainczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa: Po 
podjęciu przez Radę Miasta uchwały intencyjnej o potrzebie opracowania planu 
miejscowego, jest ogłoszenie publiczne. Jest ustalony ustawowy czas do składania 
wniosków do tego planu. Każdy może złożyć swoje propozycje. Następnie projekt 
jest opracowywany, potem jest oceniany przez specjalistów i korygowany o ich 
opinie. Następnie jest ogłoszenie projektu do wiadomości publicznej dla wszystkich 
zainteresowanych. Potem organizowana jest dyskusja publiczna, po tym etapie jest 
wyznaczany czas do tego projektu. W omawianej sprawie było zgłoszone 125 uwag, 
z czego 89 uwag zostało uwzględnione. Teraz jest to nanoszone na plan w formie 
korekt, niektóre są bardzo szczegółowe, np. uwzględnienie zieleni izolacyjnej. Po 
uwzględnieniu tych uwag będzie powtórzona procedura, tak aby każdy z państwa 
mógł zapoznać się z tym skorygowanym projektem. Konsultacja społeczna jest 
zabezpieczona i się również w tym przypadku odbyła. 
 

 
Pytanie: Prośba odwodnienia i oświetlenia ul. Karmelickiej oraz połączenia tej ulicy 
z ul. Tarnopolską. 
Odpowiedź Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa: Odnośnie                               
ul. Karmelickiej będziemy myśleć nad realizacją wspomnianych kwestii w roku 2017.  
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Odpowiedź Tadeusz Ożyło - Przewodniczący Rady Osiedla Budziwój: Chciałem 
ze strony Rady Osiedla podziękować Panu Prezydentowi za inwestycje, które tutaj                         
u nas zostały poczynione. Czasem są pewne niedogodności jak np. na ul. Jana Pawła 
II, ale trzeba to przetrzymać, aby potem mieć wygodę. 
 
Pytanie: Mieszkam przy ul. Senatorskiej i chciałbym na Pana ręce złożyć 
podziękowania oraz świąteczne życzenia za to co Pan zrobił. Dzięki Panu dziś 
pomiędzy swoimi polami poruszam się drogami i nie niszczę swojego sprzętu. Za to 
co Pan zrobił wielkie słowa uznania. Chciałbym złożyć życzenia świąteczne dla Pana 
i dla Pana żony.  
Odpowiedź: Dziękuje panu za te słowa. Chce państwu powiedzieć że jak tylko są 
możliwości to  chcemy robić dla ludzi kolejne inwestycje. Dla ludzi którzy tutaj 
mieszkają by łatwiej tutaj było żyć, byście mieli tutaj i prace i naukę i służbę zdrowia, 
i wszystko co jest potrzebne do dobrego życia. Świat się zmienia, jest nieustający 
postęp.  

 
Szanowni Państwo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuje i życzę 
spokojnych świąt. 
 
 
        Protokołował: 
 
       Arkadiusz Nowakiewicz 
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