PROTOKÓŁ
ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z Mieszkańcami osiedla
Przybyszówka, które odbyło się w dniu 30 września 2016 r.
Spotkanie zostało poprzedzone uroczystym otwarciem nowego budynku
Rzeszowskiego Domu Kultury filia Przybyszówka. Aktu poświęcenia obiektu dokonał
bp Jan Wątroba.
Uczestnicy spotkania:
• Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc;
• Przewodniczący Rady Osiedla Przybyszówka – Pan Czesław Chlebek;
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisław Sienko;
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński;
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Andrzej Gutkowski;
• Radni Rady Miasta Rzeszowa;
• Dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa i miejskich jednostek
organizacyjnych oraz spółek;
• Mieszkańcy osiedla.
Porządek spotkania:
1. Prezentacja multimedialna Zastępcy Prezydenta
Pana Stanisława Sienko.
2. Dyskusja, pytania dotyczące problemów osiedla.

Miasta

Rzeszowa

–

Ad.1 Prezentacja multimedialna przedstawiająca zrealizowane inwestycje m.in.:
- system integrujący transport publiczny;
- zakup nowych autobusów;
- rozbudowa systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym;
- budowa ogrzewanych przystanków;
- rozbudowa budynku komunalnego przy ul. Granicznej i przeznaczenie
13 mieszkań na potrzeby kadry naukowej Uniwersytetu Rzeszowskiego
wydziału medycznego;
- 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;
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- budowa żłobka „Karolinka” i Przedszkola Publicznego nr 33;
- rozbudowa ścieżek rowerowych;
Ad. 2 Dyskusja, pytania dotyczące problemów osiedla.
Mieszkaniec podziękował Prezydentowi za zmiany na lepsze, które zaszły na osiedlu
Przybyszówka od czasu włączenia w granice Miasta Rzeszowa.
Prezydent Miasta Rzeszowa: Największy skarb, największy majątek to są ludzie.
Inwestycje realizuję pod kątem kolejnych pokoleń. Chcę ponadto, zaznaczyć, że
zdecydowanie nie jestem za przejęciem terenów okolic ulicy Bł.Karoliny
(od ul. Leskiej) przez osiedle Kotuli. Wczoraj w nocy objeżdżałem osiedle
Przybyszówka ulicami m.in. Iwonicką i Pańską. Za wszelką cenę trzeba doprowadzić
do poszerzenia ul. Pańskiej tak żeby dwa samochody mogły się rozminąć, a ludzie
żeby chodzili po chodniku co zwiększy ich bezpieczeństwo. W strefie ekonomicznej
Rzeszów - Dworzysko przewiduje 10 tyś. miejsc pracy. Pieniędzy przybywa ale my nie
podnosimy podatków, a jeżeli już to poniżej wskaźnika inflacji.
Mieszkaniec ul. Łanowej: Czy planowana jest rozbudowa ul. Łanowej
i Ceramicznej. Coraz trudniej z naszego osiedla włączyć się do ul. Krakowskiej. Czy
będzie wybudowane skrzyżowanie przy ul. Ceramicznej/Krakowskiej wraz
z sygnalizacją świetlną.
Prezydent Miasta Rzeszowa: Sygnalizacja świetlna na pewno powstanie na
ul. Krakowskiej na skrzyżowaniu z ul. L.Chmury. Jeżeli chodzi o sygnalizację przy
ul. Ceramicznej przyjmujemy do budżetu na 2017r. rozpatrzymy sprawę.
Mieszkaniec: Kiedy rozpocznie się przebudowa ul. Pańskiej w kierunku
ul. Iwonickiej.
Prezydent Miasta Rzeszowa: Jeżeli tylko będzie zgoda mieszkańców na przejęcie
przez miasto części ich terenu przeznaczonego na poszerzenie to natychmiast
przystąpimy do roboty.
Dyrektor BGM: Mamy koncepcję przebudowy drogi przekażemy ją państwu do
zapoznania. Będziemy rozmawiać osobiście z każdym mieszkańcem.
Prezydent Miasta Rzeszowa: Zdecydowanie mówię że jeżeli będzie tylko zgoda to
będziemy chcieli to realizować.
Mieszkaniec: Na ul. Ropczyckiej wybudowanych jest około 70 domów. Kawałek jest
wyasfaltowany a w dalszym ciągu jest to droga polna. Co miasto planuje w zakresie
przebudowy ul. Ropczyckiej
Prezydent Miasta Rzeszowa: Przyjmujemy to zadanie do budżetu 2017r.
Dyrektor BGM: Wszyscy właściciele działek wyrazili zgodę na poszerzenie. Aktualnie
prowadzone są podziały nieruchomości. Do końca 2016r. planowane jest przejęcie
przez Miasto potrzebnych działek.
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Mieszkanka ul. Ropczyckiej: Chciałabym zapytać do jakich mieszkańców
ul. Ropczyckiej BGM zwrócił się o przejęcie potrzebnych działek. Ja żadnego pisma
nie otrzymałam.
Dyrektor BGM: Skontaktowałem się z 24 mieszkańcami ul. Ropczyckiej. Chciałbym
zaprosić Panią do siebie celem wyjaśnienia przedstawionej sytuacji.
Prezydent Miasta Rzeszowa: Panie Dyrektorze proszę przejść po wszystkich
mieszkańcach w sprawie przejścia potrzebnych nieruchomości celem poszerzenia
ul. Ropczyckiej.
Mieszkaniec ul. Magórskiej: Dziękuje Panu Prezydentowi za wykonanie asfaltu na
ul. Magórskiej. Chciałbym prosić o dokończenie asfaltu na odcinku pomiędzy
ul. Magórską i Iwonicką oraz o rozbudowę oświetlenia. Dzisiaj na wspomnianym
odcinku mamy 3 latarnie chciałbym prosić jeszcze o 2-3 które oświetliły by nam całą
drogę.
Dyrektor MZD: Proszę o trochę cierpliwości jest planowane wykonanie nakładki
asfaltowej na końcowym odcinku tej drogi. Oświetlenie zrobimy.
Prezydent Miasta Rzeszowa: Proszę w przyszłym tygodniu wykonać oświetlenie.
Działacz klubu sportowego: Dziękujemy za ten nowy obiekt domu kultury. My jako
działacze klubu sportowego Przybyszówki dziękujemy za środki finansowe, które
otrzymujemy od Miasta na działalność sportową i prosimy o większe wsparcie.
Chciałbym przedstawić również sprawozdanie z naszej działalności.
Prezydent Miasta Rzeszowa: Chcę stworzyć drużynę chłopców z Rzeszowa/
z Podkarpacia. Jeżeli ma Pan talenty to proszę ich wskazać z pewnością ich
zaangażujemy. Chciałbym podziękować działaczom. Jest to wielki trud o czym wiem
dobrze bo sam byłem działaczem Stali, Resovii i Czarnych.
Przewodniczący Rady Osiedla Przybyszówka: W Przybyszówce jest kilku bardzo
dobrych działaczy, szkolą młodzież, wyremontowali budynek, młodzież w dobrych
warunkach może uprawiać sport. Chciałbym pogratulować Panom prezesom.
Mieszkaniec: Czy w najbliższym czasie planowane jest poszerzenie ul. Świdrówki.
Prezydent Miasta Rzeszowa: Jeżeli będzie zgoda mieszkańców na poszerzenie
(przekazanie gruntów) to z pewnością będziemy realizować.
Mieszkanka ul. Stadionowej: W tamtym roku mówiliśmy o tej ulicy i nic się nie
zmieniło. To jest wąska ulica kolejne domy się budują. Czy są jakieś plany na
poszerzenie tej ulicy. Ludzie się grodzą i czy nie lepiej poszerzyć tą ulicę przed
ogrodzeniem działek przez mieszkańców.
Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - M. Ustrobiński: Faktycznie konieczne jest
poszerzenie. Zwrócimy się do Państwa z prośbą o udostępnienie terenu i będziemy
realizować. Skoro ludzie się grodzą tzn., że ludzie nie chcą poszerzenia. Ja mieszkam
na Staroniowie i tam ludzie jak się grodzą zostawiają po 1,5 metra na drogę.
Mieszkańcy między sobą również powinni rozmawiać i przekazać potrzebne tereny.
Prezydent Miasta Rzeszowa: Proszę Panią o kontakt jeżeli będzie teren to
zdecydowanie będziemy poszerzać drogę.
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Mieszkaniec: Kiedy powstanie Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu w rejonie
Przybyszówki Północnej. Do dzisiaj nie ma takiego planu. Proszę również
o informacje co z obwodnicą północną Miasta Rzeszowa.
Prezydent Miasta Rzeszowa: Muszę prowadzić odpowiednia politykę, działać
elastycznie. Jak postępować, że narysowana w planie szkoła będzie za 20 lat. Teraz
tak drastycznie się wszystko zmienia, że te plany opracowane 5 lat temu trzeba
wyrzucić do kosza. Są przypadki takie, że jest plan obejmujący konkretną działkę na
której nie zaplanowano zabudowy jednorodzinnej, przychodzi do mnie małżeństwo że
rodzice dali im działkę a oni się nie mogą na niej wybudować. A ja chciałbym dać im
pozwolenie. To tak bym Panu odpowiedział na to pytanie.
W zakresie drugiego pytania wybudowaliśmy drogę od ronda Kuronia do
ul. Krogulskiego. Kolejny plan to budowa drogi do ul. Warszawskiej i następnie do
ul. L. Chmury. Chciałbym tez powiedzieć, że obwodnica północna już jest to droga od
ronda ul. Kuronia autostradą aż do węzła na Świlczy. A to o czym mówiłem poprzednio
to normalne ulice miejskie.
Mieszkaniec ul. Żmigrodzkiej: Jaka jest planowana wysokość zabudowy w kierunku
zachodnio-południowym od ul. Żmigrodzkiej, martwi mnie coraz wyższa zabudowa.
Jak będzie wyglądać oś komunikacyjna tego rejonu, czy planuje się poszerzenie
ul. bł. Karoliny o drugi pas. Ta ulica jest mocno obciążona.
Prezydent Miasta Rzeszowa: Jest pozostawiony pas po lewej stronie ul. bł.Karoliny
jadąc w kierunku np. ul. Żmigrodzkiej. W dalszych planach na pewno takie poszerzenie
będzie potrzebne. Teraz będzie budowane rondo na skrzyżowaniu z ul. Strzyżowską.
Aktualnie nie myślę o rozbudowie tej ulicy. Teraz chciałbym poszerzać takie ulice jak
np. ul. Pańska czy ul. Świdrówka. W zakresie zabudowy zdecydowanie jestem za tym
żeby budować budynki wysokie.
Mieszkaniec: Czy będzie budowana droga za żłobkiem i szkołą przy ul. bł. Karoliny.
Prezydent Miasta Rzeszowa: Droga będzie budowana. Tam są piękne tereny.
Spółdzielnia Projektant planuje tam nową zabudowę.
Mieszkaniec: Mam działkę za ul. Ropczycką do której nie mam dojazdu. Jeden
z okolicznych mieszkańców zablokował dojazd zamykając bramę na kłódkę.
Prezydent Miasta Rzeszowa: Dyrektora BGM proszę w przyszłym tygodniu doradzić
Panu jak mają załatwić tą sprawę.
Dyrektor BGM: Znam sprawę, jeden z mieszkańców rzeczywiście zablokował dojazd
kolejnym właścicielom. W tej sprawie konieczna jest droga konieczna ustanawiana
sądowo. Jeżeli Państwo mają takie życzenie to służę pomocą prawną w urzędzie.
Mieszkaniec: Proszę o dodanie jednego kursu na linii nr 25 w soboty i niedziele po
godzinie 23 tak jak jest to w dni robocze. W weekendy po godz. 23 nie ma jak wrócić
z centrum Rzeszowa do domu. Jeżeli to jest możliwe czy wszystkie kursy linii nr 6 które
kończą się na pętli ul. Ustrzyckiej nie można byłoby przedłużyć do mostka. Aktualnie
do mostka jeżdżą tylko niektóre kursy. Kiedy planowana jest budowa połączenia
ul. bł. Karoliny z ul. Pańską i czy wtedy linie autobusowe zostaną przedłużone do
ul. Pańskiej.
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Kierownik ZTM: Przeanalizujemy zgłoszone postulaty i postaramy się wyjść
naprzeciw oczekiwaniom.
Prezydent Miasta Rzeszowa: Chciałbym powiedzieć że jeżeli będą pasażerowie
jeździć autobusami to będziemy realizować. Nie będziemy dodawać kursów dla jednej
czy dwóch osób. Sprawdzimy jak to będzie wyglądać, zrobimy analizę. Proszę
pamiętać że to wszystko kosztuje i płacimy wszyscy, z naszych podatków.
Przewodniczący Rady Osiedla Przybyszówka: Odnośnie ulicy równoległej
ul. Ropczyckiej, sprawa ciągnie się już kilka lat, nie ma rady na tego pana który
zamknął dojazd innym mieszkańcom. Odnośnie poszerzenia ul. Pańskiej oczekiwania
mieszkańców są takie aby poszerzyć ale są też tacy mieszkańcy którzy nie chcą
cofnąć ogrodzenia i przekazać terenu pod poszerzenie ulicy.
Mieszkaniec: Czy możliwe jest połączenie ulicy Wadowickiej i Magórskiej lub
ewentualnie ścieżka rowerowa od ul. Wadowickiej do ul. Iwonickiej, żeby dzieci miały
dojazd do szkoły.
Dyrektor MZD: Koncepcja została przekazana do BGM i 31 osób protestowało
przeciw połączeniu i przekazaniu terenu do tego niezbędnego.
Dyrektor BGM: Po ostatnim spotkaniu z mieszkańcami przeszliśmy się po tym terenie,
rozmawialiśmy z mieszkańcami i okazało się że nawet część z tych mieszkańców
którzy na sali prosili o to połączenie nie zgodziło się na przesunięcie ogrodzeń.
Większość właścicieli terenów przy tej drodze nie chce tej drogi.
Dyrektor Wydziału Geodezji: Ludzie nie zgadzają się na przesuniecie ogrodzeń co
stwierdziliśmy tak jak mówił Dyrektor BGM w trakcie wizyty na miejscu.
Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - M. Ustrobiński: W najbliższym czasie
będzie realizować roboty budowlane na odcinku od ul. Ustrzyckiej do ul. Krośnieńskiej.
Myślę że jeszcze w październiku wejdziemy na budowę i za rok jak się spotkamy to
ten odcinek będzie gotowy.
Mieszkaniec: Apeluje do MZD żeby coś zrobić na skrzyżowaniu ul. Dębickiej
i Krakowskiej, tam jest bardzo niebezpiecznie. Ponadto, pod mostem na ul. Ofiar
Katynia jest ciemno. Czy można ten most doświetlić.
Prezydent Miasta Rzeszowa: MZD proszę przeanalizować co można zrobić w tych
tematach.
Mieszkaniec: Na ul. bocznej Krakowskiej zostało wykonane w zeszłym roku
oświetlenie za co dziękujemy. Czy możliwe byłoby wykonać tam jeszcze asfalt.
Przewodniczący Rady Osiedla Przybyszówka: Byłem na tej ulicy kilka razy. Jeżeli
mieszkańcy wyrażą zgodę na położenie asfaltu i odprowadzenie wody z ulicy to droga
będzie zrobiona.
Mieszkaniec: W którym miejscu na ul. Ustrzyckiej będzie
z ul. Krośnieńską? Koło mostka czy koło pętli autobusowej?
Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - M. Ustrobiński: Koło pętli.

połączenie
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Mieszkaniec: Mostek na ul. Ustrzyckiej ma małą przepustowość. Woda się tam
spiętrza i zalewa okoliczne domostwa. Wniosek już był zgłaszany podczas
poprzednich spotkań. Przy ul. Sanockiej rośnie około 5 topoli, które zagrażają
bezpieczeństwu. Czy można cos z tym zrobić.
Dyrektor ZZM: Topole rosną na działce prywatnej. Sprawę pilotujemy i pomagamy
właścicielce w uzyskaniu zgody właściwego organu na usunięcie drzew.
Prezydent Miasta Rzeszowa: Proszę Dyrektora ŚR rozeznać temat mostku. Jeżeli
będzie taka potrzeba to należy przebudować mostek.
Mieszkaniec: Proszę o opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla rejonu Przybyszówka Północ. Tam się nie da budować, wykonać
żadnego uzbrojenia, tamte tereny muszą się zmienić.
Dyrektor BRMR: Na tereny pomiędzy ul. Krakowskiej a strefą Dworzysko
opracowywany jest plan miejscowy.
Mieszkaniec: Na ulicy Żmigrodzkiej od strony budynków o numerach nieparzystych
na wysokości budynków 9 i 11 powstała skarpa. Czy ta skarpa będzie zniwelowana
aktualnie po większych opadach ta skarpa spływa.
Prezydent Miasta Rzeszowa: Rozeznamy ten temat.
Mieszkaniec: Co miasto zamierza zrobić z drużynami piłkarskimi.
Prezydent Miasta Rzeszowa: Dzisiaj miałem rozmowy z przedstawicielami biznesu
w sprawie dofinansowania piłki nożnej. Chcemy stworzyć jedną miejską drużynę.
Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - S. Sienko: Drużyna która będzie na koniec
rundy jesiennej wyżej w tabeli otrzyma dofinansowanie.
Mieszkaniec: Czy planowane są ścieżki rowerowe na osiedlu np. wzdłuż Przyrwy?
Jaki jest najbliższy program imprez w RDK filia Przybyszówka. W której filii domu
kultury prowadzone są zajęcia z nauki gry w brydża.
Dyrektor RDK: Mamy ofertę zajęć dla dzieci od 4 roku życia do seniorów (np. zajęcia
plastyczne, muzyczne, w kafejce internetowej). Zajęcia prowadzone są od
poniedziałku do piątku od 14 do 20. W dniu 17 listopada odbędzie się 150 lecie kół
gospodyń. Brydż jest prowadzony w filii Zalesie.
Prezydent Miasta Rzeszowa: Proszę dołożyć 1 godzinę zajęć z brydża w filii
Przybyszówka.
Prezydent Miasta Rzeszowa: Ja i moi urzędnicy jesteśmy do waszej dyspozycji.
Dziękuję bardzo za przybycie, życzę wam wszystkiego najlepszego.

Protokołował:
Bogusław Bieniasz
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