PROTOKÓŁ
ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa
z Mieszkańcami osiedli Gen. Wł. Andersa, Baranówka i Miłocin,
które odbyło się w dniu 9 grudnia 2016 r.
Uczestnicy spotkania:
• Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc;
• Przewodnicząca Rady Osiedla Miłocin – Justyna Adamiec;
• Przewodniczący Rady Osiedla Baranówka – Józef Wierzbicki
• Przewodniczący Rady Osiedla Gen. Wł. Andersa - Paweł Lekacz;
• 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
organizacyjnych;
• Mieszkańcy osiedli.

jednostek

Porządek spotkania:
1. Występ artystyczny dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury na ul. Osmeckiego
2. Prezentacja multimedialna Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa –
Pana Stanisława Sienko.
3. Dyskusja, pytania dotyczące problemów osiedli.
Ad.1 Występ dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury zaprezentowano: „Taniec
szalony jazz”, zaśpiewano piosenki: „Rozdawaj miłość i kochaj świat”, „Żyj do
przodu” a na koniec kolejny taniec „Taniec na tropie”
Ad.2 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;
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- 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;
- 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.
Pan Prezydent Ferenc uzupełnił prezentację o następujące informacje:
Odnośnie połączenia ul. Lubelskiej z ul. Warszawską, później z ul. Krakowską.
Planujemy wbudować w Rzeszów przynajmniej 4 miliardy złotych, żeby ludziom się
żyło lepiej, żeby byli dumni z naszego miasta. Powiem taki ostatni przypadek,
wracając w poniedziałek ze spotkani z rządem, jechaliśmy taksówką na lotnisko
i taksówkarz ni stąd ni zowąd mówi, że ma rodzinę w Stalowej Woli, Leżajsku,
w Sarzynie. I mówi, że Rzeszów się tak rozwija. Przygotowujemy projekty, jeździmy
do Warszawy i Warszawa pomaga. Każdy rząd. Teraz jak mówiliśmy będzie kolejny
projekt na obwodnicę południową. Na początek dostaniemy 250 mln zł, w sumie
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będzie kosztować około 400 mln. Projekty przygotowujemy na koniec marca, a więc
trzeba widzieć do przodu i trzeba działać. Pieniądze przychodzą i chcemy to
wszystko wbudować w nasze miasto.
Chciałbym również podziękować Radom Osiedla, które działały dotychczas i złożyć
gratulacje kolejnym wybranym Radom. Ale te kolejne wybrane Rady Pani
Przewodnicząca - będzie czasem ciężko. Ale trzeba mieć zapał i najważniejsze
kochać ludzi.

Ad. 2 Dyskusja, pytania dotyczące problemów osiedli.
Pytanie: W imieniu Rady Samorządowej, której jestem Członkiem Zarządu tej
mijającej kadencji, w imieniu mieszkańców, cieszymy się że Rzeszów się rozrasta,
ale prosimy o połączenie komunikacyjne z Miłocina bezpośrednio aż do Słociny, gdyż
wiele osób ma tam i w domach Opieki Społecznej i w Słocinie, ma swoich bliskich.
A takiego połączenia bezpośredniego nie mamy, żeby jak najkrótszą drogą
dojechać. Czy wydłużenie 16 z placu Kilińskiego, żeby jak najkrótszą drogą dostać
się nawet pod ten dworzec. A tak to musimy iść na dół do 25. Mam nadzieję że się
to uda.
Prezydent: W którym domu są?
Odpowiada mieszkanka: W Domu dla Kombatantów między innymi. Zależy nam,
żeby była cała Słocina aż do góry połączona była z Baranówką, ponieważ mamy
rodziny które się pobudowały na Słocinie min. na ulicy Rocha.
Odpowiada Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Szanowni Państwo,
dalej będziemy rozbudowywać komunikacją miejską. W przyszłym roku
prawdopodobnie będzie jeździć 10 autobusów napędzanych energią elektryczną.
Planujemy w sumie zakup 120 autobusów. Przychodzimy zdecydowanie na transport
ekologiczny. Chcemy eliminować wszystkie stare autobusy. Poinformuję Państwa,
że dla Policji Miasto kupiło aparaturę która pozwala badać pracę silników. Czasem
z tych samochodów to takie dymy idą i zatruwają powietrze.
Ale jeszcze miałbym tu taka propozycję: są państwo z Miłocina, chciałbym budować
ciągi ciepłownicza z SE Załęże i Fenitsche. To są to są jednostki, które produkują
ciepło i energię elektryczną. MPEC Rzeszowski budowałby przesyły główne,
a przyłącza do mieszkań właściciele budynków. Na dzisiaj dofinansowanie tych
przyłączy jest około 50%, a więc wyeliminowanie kominów, palenie węglem
i drewnem. Niektórzy palą i starymi butami ze śmieciami itp. Jeżeli byłaby inicjatywa
mieszkańców, skontaktował byś się Pan Dyrektor MPEC-u i byśmy tę inwestycje
realizowali. Bo wiadomo na Baranówce IV ten temat jest załatwiony. Natomiast gdzie
są budynki prywatne, tuż koło strefy, jak się kończy ulica Miłocińska widziałbym żeby
coś takiego zrobić. Na ulicy Morelowej, aż się prosi, żeby podłączyć ciąg i przyłączyć
do domów. Natomiast odnośnie tej linii autobusowej proszę o odpowiedź panią
Dyrektor ZTM.
Odpowiedź Pan Dyrektor Andrzej Bierda - Zarządu Transportu Miejskiego:
Skontaktujemy się z Panem Przewodniczącym Rady Osiedla i omówimy temat tej
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linii, żeby nie dublować ani 16 i 6, która jeździ przez centrum, żeby zapewnić jak
najszybsze połączenie ze Słociną z Baranówki.
Mieszkanka pyta: może wydłużyć 16 ?
Odpowiada Pan Dyrektor Andrzej Bierda - Zarządu Transportu Miejskiego:
Jadąc przez centrum będzie miała bardzo duże opóźnienie. 16 jest bardzo długą linią,
a wydłużając jej trasę na Baranówka będą problemy z punktualnością. Dlatego
z Panem Przewodniczącym przyszłym tygodniu umówimy się i przedyskutujemy,
którą trasę i którędy puścić.
Pytanie Przewodniczącego Rady Osiedla: Panie Prezydencie trudno po
wysłuchaniu takiej prezentacji i tylu sukcesów, które zostały zrobione na naszym
osiedlu, aż trudno mówić o sprawach przyziemnych, które nas nurtują. Czasem
niezauważalnych przez Urzędników, ponieważ są to drobne rzeczy. Pan Prezydent
Duda, kiedy był w Rzeszowie powiedział, że jak ktoś chce się nauczyć innowacji to
niech przyjedzie do Rzeszowa. I to jest prawda. To co zostało zaprezentowane i to
co widzieliśmy to jest sukces niesamowity, który zależy między innymi od Pana
Prezydenta i od ludzi którzy którymi kieruje. Bo to nie jest sprawa jednoosobowa. To
jest praca ogromnej rzeszy ludzi, pracowników, ludzi którzy uczą, kształcą,
naukowców nauczają i innych społeczników, którzy się w to angażują. Także wydaje
mi się i jestem przekonany, że należą się słowa uznania i podziękowania za to, co
zostało w Rzeszowie zrobione. Panie Prezydencie, na spotkaniu z Panem kilka lat
temu i w ubiegłym roku zgłaszałem problem udrożnienia ruchu na osiedlu
Baranówka. A szczególnie połączenia z Miłocina przez Baranówkę 4
i Al. Wyzwolenia. Jest to dość poważny problem. Jest takie skrzyżowanie Obrońców
Poczty Gdańskiej z Alejami Wyzwolenia. Tam rano w godzinach między 6:00 a 8:00,
później między 14:00 a 16:00 jest tragedia. Korki są począwszy od Miłocińskiej przez
całą Obrońców Poczty Gdańskiej i z powrotem. Skrzyżowanie tamto jest mało
przepustowe i propozycja nasza była żeby wybudować tam prawoskręt. Wydaje się
że szerokość tego mostku jest wystarczająca aby można było to zrobić. Prośba
w związku z tym, żeby ten problem w jaki sposób ująć w planach. Samorządowa
Rada Osiedla oczywiście zajmowała stanowisko w tym temacie i nie uzyskaliśmy
niestety jeszcze deklaracji, że ten temat zostanie załatwiony. W prezentacji była też
mowa o wybudowaniu ulicy Raginisa etap I. Ten etap pierwszy rzeczywiście skończył
się parę lat temu i jest to ładna ulica. Ale kończy się jakieś 20 - 30 m od ul. Obrońców
Poczty Gdańskiej i to jest problem. Jest tam prywatna działka i z niewiadomych mi
powodów nie da się połączyć tych ulic. Może by jakoś okrążyć tą działkę.
Polepszyłoby to możliwość wyjazdu z tej części Baranówki 4B. Kolejny temat
to, że w ubiegłym roku zostały poprawione praktycznie wszystkie ulice na
Baranówce 4 oprócz ul. Prymasa Tysiąclecia i ul. Kolbego. Była deklaracja, że
w ramach oszczędności środków to się zrobi. Natomiast może nawet dobrze, że
ul. Kolbego nie została zrobiona, bo tam się kończy budowa budynku
wielorodzinnego między ul. Kolbego, a ul. Tarnowską. Zostanie oddany gdzieś tam
w pierwszych tygodniach następnego roku i właśnie wtedy tą ulicę będzie można
robić. Prosiłbym o wzięcie tego pod uwagę. Na ul. Prymasa Tysiąclecia chodniki są
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ze starej skruszonej kostki, płytek chodnikowych. A wszędzie są już dookoła zrobione
porządne eleganckie chodniki z kostki. Warto by było to wymienić.
Odpowiada Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Odnosząc się do
Pana wniosków to tak: płytki jeżeli będzie pogoda to proszę MZD, żeby bezwzględnie
te płytki zniknęły do końca stycznia. Jeżeli będzie pogoda i będzie możliwość to
zgodnie z technologią. Odnośnie prawoskrętu z ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej do
Alei Wyzwolenia, czyj to jest teren? Jest tam możliwość wejścia?
Odpowiada Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem - Pan Grzegorz Tarnowski:
Tak, jest możliwość.
Odpowiada Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Bezwzględnie proszę,
żeby mi to wprowadzić do budżetu na przyszły rok i w przyszłym roku, żeby było to
zrobione.
Odpowiada Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Marek Ustrobiński:
Nawiązując do Pana wypowiedzi i wypowiedzi Prezydenta; oczywiście Naszym
zadaniem jest wykonanie i zakończenie remontu tych ulic na terenie osiedla
Baranówka. Ulice Prymasa Tysiąclecia i Kolbego trzeba zrobić jak najszybciej
wyremontować. W związku z budową chcemy poczekać do zakończenia tego ruchu
ciężkiego, żeby naszej roboty nie zniszczono. Na ulicę Obrońców Poczty Gdańskiej
wymagane jest opracowanie dokumentacji. Będziemy chcieli w roku 2017 załatwić
bo docierało do nas wiele sygnałów od Państwa, że wyjazd w okresie szczytu
porannego jest utrudniony ze względu na długie kolejki i trudność włączenia się do
Alei Wyzwolenia. Więc wniosek złożymy do budżetu i będziemy chcieli ten temat
załatwić.
Odpowiada Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Ja może jeszcze
o jednej inwestycji powiem, która mnie tutaj dręczy. Jak się wjeżdża na
ul. Osmeckiego to skręt jest niebezpieczny. I mój wniosek i decyzja jest, żeby
przykryć rów, i również te osłony które są to przesunąć dalej żeby było łatwiej
mieszkańców wjechać.

Pytanie Członka Rady Osiedla: Chciałbym prosić, o wpisanie działek
usprawniających komunikację na osiedlu Baranówka. Właśnie przed chwilą mój
przedmówca powiedział o modernizacji skrzyżowania na ul. Obrońców Poczty
Gdańskiej i Aleja Wyzwolenia. Tam tak naprawdę ten prawoskręt wydaje się może
prozaiczne sprawą, ale to tak naprawdę jest jedyny bezpieczny wyjazd z osiedla
posiadający sygnalizacją świetlną. Zwłaszcza dla osób skręcający w lewo, jest to
naprawdę jedyna alternatywa. Szerokość mostu wydaje nam się (oczywiście tutaj
specjaliści muszą się wypowiedzieć w tym temacie), że jest na tyle szeroka, że nawet
chodnik który jest w tym miejscu bardzo szeroki można by go przerzucić przez taki
mostek. Jest tam podobne rozwiązanie jest 150 metrów dalej przy mostku. To
rozwiązanie usprawniłoby komunikację. Nawiązując do prezentacji, a także do
propozycji, która jest związana z tym prawoskrętem, jest połączenie ul. Raginisa
i ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. Tam jest problem z jednym domem, który
przegrodził tą inwestycję, aby można ją było zakończyć. Natomiast w niedalekiej
odległości ok 50 m troszkę wyżej tam już w stronę przedszkola nr 28 przy bloku
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Raginisa 31 jest olbrzymi parking, który jest tak naprawdę niewykorzystany i można
byłoby częściowo, zwłaszcza w dolnym odcinku, wykorzystać to do połączenia i
utworzenia prawoskrętu w ramach modernizacji tego prawoskrętu na ulicy Obrońców
Poczty Gdańskiej z Aleją Wyzwolenia. To rozwiązanie usprawniłoby w niesamowity
sposób wyjazd z osiedla. Dużo osób którzy jadą z ul. Warszawskiej mostkiem, który
tutaj był jako inwestycja niedawno oddana, wjeżdżają i w godzinach szczytu, jest to
dla nich skrót do ulicy Krakowskiej. Także gorąca jest prośba o wpisanie tej inwestycji
do budżetu na 2017 rok. Jeszcze jest jedna prośba bardzo ważną wg. mieszkańców
jest budowa drogi od istniejącego skrzyżowania ulicy Wyzwolenia i Okulickiego
między garażami, a Zakładem Gazowniczym. Można by poprowadzić drogę do góry,
wzdłuż, później pasem nieużytków i terenów rolnych biegnących wzdłuż torów
kolejowych, aż do strefy inwestycyjnej Dworzysko i dalej do drogi S19. Tam, przy tej
istniejącej krzyżówce, mamy istniejącą sygnalizacją świetlną, byłyby zmniejszone
koszty, a byłby to drugi bezpieczny wyjazd z osiedla. Łączyła by się też z drogą, którą
Miasto planuję budować w ciągu most Mazowieckiego, później przez Lubelską
i Warszawską. Jest to rozwiązane korzystne dla mieszkańców osiedla, nie jest tak
kontrowersyjne jak budowa obwodnicy przez środek osiedla. Także prosimy Pana
Prezydenta o wpisanie tych usprawnień komunikacyjnych w najbliższym możliwym
okresie, miejmy nadzieję że będzie to w 2017 roku.
Odpowiada Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Ze wszystkimi
propozycjami się zgadzam. Natomiast nie myślę Okulickiego przedłużać. Jest ulica
Przy Torze, jest ul. Osmeckiego, natomiast przecinać ten pasek między Zakładami
Gazowniczym i ul. Przy Torze to nie jest zasadne. Natomiast odnośnie tej drogi,
o której Pan mówił, przy torach, przy Rudnej zdecydowanie tą drogą będziemy robić.
Szanowni Państwo, w tej chwili, nie ukrywam, że zdecydowanie nastawiłem się na
południową część naszego miasta. Robimy takie ekspertyzy: ile samochodów jedzie
z ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej, przez ul. Staroniwską, ile samochodów jedzie
przez ulicę Borową. I wychodzi nam, że dla przykładu przez most Podkarpacki
miesięcznie przejeżdża 1.700.000 samochodów. Przez most Tadeusza
Mazowieckiego przejeżdżam gdzieś około 700.000 samochodów miesięcznie. A więc
tam bezwzględnie potrzebne są nowe odciągi komunikacyjne. Przymierzamy się do
mostu w Budziwoju, od ul. Senatorskiej do Boguchwał. Również most na zaporze,
który będzie miał długość 850 m. Tutaj natomiast przelot tych samochodów jest dużo
mniejszy. Przybywa samochodów Budujemy kolejne drogi. Miasto Rzeszów
dynamicznie się rozwija, stąd więc więcej samochodów. W dużych miastach, czy to
pojedziemy do Brukseli, czy do Nowego Jorku, czy też do Warszawy, czy do
Krakowa, czy do Poznania, biorąc pod uwagę nasze Polskie miasta. Tam tętni życie
i są korki. Chociaż średni czas szybkości przejazdu w naszym mieście jest jedną
z najwyższych i wynosi 40 km/h.
Odpowiada Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa- Pani Anna Raińczuk:
Przebieg drogi południowej oraz dla nawiązania autostrada A4, która jest
zrealizowana, zrealizowany odcinek drogi S19 pokrywający się z autostradą. Łącznik
od węzła zachodniego do ul. Krakowskiej, tj doga krajowa nr 94, kiedyś 4. I kolejny
odcinek drogi ekspresowej w kierunku do granicy do Barwinka, do węzła Rzeszów
Południe położonego w tej chwili poza granicami miasta i łącznik z węzła na drodze
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ekspresowej S19 w kierunku ul. Podkarpackiej. Na tym odcinku pozamiejski już
realizowany. Zrealizowany na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Przemysłowej
i w trakcie realizacji wspólnie z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego. Kolejne
w kierunku południowo – wschodnim, tzw. Droga południowa pomiędzy osiedlem
Zwięczyca, i na południe od WSK w tzw. dołku, z mostem prawdopodobnie
pylonowym, przez zalew z podporą na wyspie i dalej poprzez północne tereny
Budziwoja z przekroczeniem Strugu do ul. Sikorskiego tj. droga wojewódzka. W ten
sposób będzie przebiegał ten odcinek południowy. W późniejszym okresie
przewidywane jest skierowanie tej drogi w kierunku ul. Lwowskiej, drogi krajowej
nr 4, poprzez Białą, Zalesie, Słocinę, wzdłuż linii energetycznych z włączeniem do
drogi krajowej wzdłuż istniejących obiektów handlowych AUCHAN – tam jest
dwupoziomowe skrzyżowane więc w ten sposób będzie można samochody, które
potrzebują ominąć miasto, nie będą musiały wjeżdżać w ten ruch. Ruch tranzytowy
zostanie zdjęty z ruchu ogólnomiejskiego w tym układzie. To jest droga południowa,
natomiast w północnym odcinku – to o czym Pan Prezydent mówił, to jest łącznik do
węzła autostradowego wschodniego, w tym miejscu rondo Kuronia zaczyna się droga
łącząca ten łącznik z ul. Lubelską poprzez Most Tadeusza Mazowieckiego i następnie
do powiązania z ul. Warszawską poprzez przekroczenie wiaduktem torów kolejowych
w kierunku na Kraków i następnie skierowane zostaną tymi nieużytkami o których
Pan wspominał, wzdłuż torów kolejowych przez Rzeszów – Dworzysko, a następnie
w kierunku południowym do ul. Ludwika Chmury. W ten sposób będziemy mieć
transport do strefy Dworzysko, jak również obejście osiedla Miłocin, Baranówka
drogą główną. Natomiast te ulice o których Państwo wspominali, to już będą ulice
lokalne osiedlowe.
Odpowiada Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Informuję, że na
dzisiaj robimy ul. Sikorskiego do Tyczyna. Kolejna ulica to Jana Pawła II na osiedlu
Budziwój. Budujemy potężny wiadukt na ulicy Podkarpackiej, jak jest dołek, będzie
tam estakada długości około 300 m, z węzłami i z rozjazdami. Realizujemy
połączenie ul. Podkarpackiej do ul. Przemysłowej i do Kielanówki. Musimy to zrobić
do sierpnia przyszłego roku.
Odpowiada Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa- Pani Anna Raińczuk:
Powstanie tam skrzyżowanie dwupoziomowe, które usprawni ruch na
ul. Podkarpackiej i tej ulicy prostopadłej do niej łączącej się.
Odpowiada Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Wyburzamy tam
7 domu. Oczywiście dyskusje są bardzo trudne.
Odpowiada Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem – Pan Grzegorz Tarnowski:
Ceny proponowane są naprawdę bardzo wysokie to jest od 700 tyś – 800 tyś zł za
nieruchomość, a nawet milion czterysta za nieruchomość. Ceny nieruchomości
wyceniane są bardzo wysoko. Powołany jest biegły, który szacował zarówno działki
jak i budynki.
Odpowiada Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Kolejna inwestycja,
która będzie realizowana, to ul. Podkarpacka. Będzie robiona druga jezdnia, kilka
domów będziemy musieli wyburzyć. I chcę żeby w Rzeszowie większość ulic
głównych była dwujezdniowa.
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Pytanie Mieszkańca Miłocina: Ja w sprawie projektu nowej drogi dojazdowej do
osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy Miłocińskiej i Tarnowskiej. A dokładnie
odcinek, który miałby połączyć ulicę Miłocińską z drogą KDZ wewnątrz strefy
ekonomicznej Dworzysko. To wywołało pewne kontrowersje, pytania i obawy
mieszkańców mieszkających w pobliżu osiedla, że będą przejeżdżać tamtędy bardzo
duże ilości samochodów ciężarowych. Gdy będzie połączenie ul. Krakowskiej
z ul. Warszawską, podczas gdy, jak tutaj Pani Dyrektor mówiła że jest już dojazd do
strefy ekonomicznej od ul. Krakowskiej drogą ul. Chmury, i z drugiej strony wzdłuż
torów też jest poparcie dla tej nowej drogi, dlatego ten odcinek spowodowałby
zniweczenie tej strefy buforowej, która się tam znajduje, która oddziela strefę
ekonomiczną od zabudowań osiedlowych. My jako mieszkańcy tamtych okolic
skierowaliśmy kilka pism do Urzędów Miasta. Otrzymaliśmy dosyć sprzeczne
informacje na ten temat, ponieważ dowiedzieliśmy się, że ta droga będzie
realizowana. Jest projekt przygotowany w pełni i nie ma tam żadnych informacji aby
ten odcinek Miłocińskiej do KDZ nie był realizowany. Natomiast podczas rozmów
z rzecznikiem prasowym – Panem Chłodnickim otrzymaliśmy taką informację, że
dojazd do strefy ekonomicznej od strony ul. Miłocińskiej nie będzie wykonywany. Jaki
jest plan miasta odnośnie tej drogi, czy mógłbym prosić o odpowiedź?
Odpowiada Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Jeśli ktoś mieszka
przy ulicy Miłocińskiej, czy przy innych ulicach na osiedlu Miłocin i pracuje na strefie,
jedzie przez Obrońców Poczty Gdańskiej, Aleje Wyzwolenia, ulicami Krakowską
i Ludwika Chmury do miejsca pracy. W tej chwili jest przeciw. Ale czas przyjdzie, że
za wszelką cenę musi być połączenie. Oczywiście nie dla samochodów ciężarowych,
tylko dla osobowych. Nawiasem mówiąc, będziemy budować albo rondo albo światła
na ulicy Krakowskiej - wyjazd z ulicy Ludwika Chmury. Tam połączenie
zdecydowanie musi być. I wcześniej czy później będzie ta oprotestowana droga
powstanie.
Odpowiada Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Marek Ustrobiński: Dla
ruchu ciężarowego, ciężkiego dla obsługi strefy, przewidziany jest dojazd poprzez
ulicę Ludwika Chmury od strony Krakowskiej. Od strony Warszawskiej i Lubelskiej
będzie budowane połączenie tutaj, to które pokazywała pani dyrektor Raińczuk, przy
torach, przy nieużytkach. Natomiast tutaj od strony Miłocina, będzie połączenie dla
samochodów osobowych, dla ruchu lekkiego ze strefą. Strefa ma już jednego
inwestora, ze strony miasta jest to firma Raben. Będą następne. Areały są już
posprzedawane, także tam firmy będą inwestować, ale tam są lokowane usługi
nieuciążliwe. To nie są fabryki z kominami, to są po prostu nowoczesne miejsca pracy
nieuciążliwe, gdzie wszelkie oddziaływania kończą się na płocie tej firmy. Tutaj musi
być połączenie od strony Miłocina, bo dokładanie kilometrów objazdu, to nie ma
sensu wielkiego. Poza tym drogi buduje się po to żeby z nich ludzie korzystali.

Pytanie mieszkańca: Kiedy ta droga będzie wykonywana? I jeszcze prostując to, ja
uważam że dojazd wzdłuż torów nie spowoduje wielkiego wydłużenia drogi dla
dojazdu do strefy ekonomicznej Dworzysko. Natomiast, z drugiej strony rozumiem,
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że opinia publiczna została wprowadzona w błąd, otrzymując informację od rzecznika
prasowego, że ten dojazd nie będzie realizowany.
Odpowiada Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Szanowni Państwo,
dojazd, o który była wojna chyba 2 lata temu - nie będzie realizowany. Natomiast
sami będziecie chcieli, żeby był dojazd od Miłocińskiej do strefy Dworzysko. Nie
będzie realizowana ta ulica dwujezdniowa o której były tutaj protesty.

Pytanie Przewodniczącego Rady Osiedla: Chcę podzielić się własną refleksją na
temat osiedla Baranówka. Kończy się kadencja, podczas której można się pochwalić
u nas na osiedlu okazałymi przedsięwzięciami. W zakresie, czy inwestycji, czy
remontów. Bardzo się z tego cieszymy i dziękujemy, że tak jest i że było to możliwe.
Chciałbym tutaj podkreślić, bardzo dobrą współpracę z Panem Prezydentem i jego
Zastępcami. Rok bieżący 2016 jak gdyby tutaj nas troszeczkę zaniepokoił z dwóch
względów. Po pierwsze zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Baranówka
w zakresie projektu Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 zostało zweryfikowane
negatywnie. Z tego względu, że przedsięwzięcie nie może być zrealizowane w ciągu
roku. Otóż sprawa wygląda w ten sposób, że dokumentację na modernizację
parkingu przy ulicy Miłocińskiej, bo tam są dwa parkingi od ul Miłocińskiej i od
domków czy bloków przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. Tam przy ul. Obrońców
Poczty Gdańskiej rzeczywiście są drzewa i rosną i to by było trudne do realizacji.
Natomiast ułożenie krawężników i nakładka asfaltowa na parkingu od ulicy
Miłocińskiej została wyliczona w kosztorysie przez pracowników Miejskiego Zarządu
Dróg na 110.000 zł i to zostało negatywnie zweryfikowane. Byliśmy z Zarządem
u Pana dyrektora MZD mówił oczywiście się nie da zrealizować, ale potem jak
popatrzył na mapę, to się okazało, że nie o ten parking chodziło. Był po prostu
przekonany o tym drugim parkingu, zaraz za zajezdnią MPK. Obiecałam nam, że to
szybko jeszcze w ramach rezerwy zrobi. Dlaczego więc nie ma możliwości złożenia
odwołania od decyzji negatywnej, od weryfikacji negatywnej, w ramach
Rzeszowskiego
Budżetu
Obywatelskiego.
Rozmawiałem
z
Panem
Przewodniczącym Komisji ds. RBO, członkami i przewodniczącymi w komisji
w Radzie Miasta, ale wnioskuję, żeby w przyszłych budżetach przewidzieć możliwość
ponownej weryfikacji. Natomiast druga sprawa, to sprawa realizacji wniosków Rady
Osiedla zgłoszonych do projektu budżetu na rok 2017 rok. W związku ze złożeniem
wniosku w zakresie zadań inwestycyjnych, których było pięć w zakresie zadań
inwestycyjnych i pięć w zakresie remontów i ani jeden z nich nie został uwzględniony
w projekcie budżetu na przyszły rok. Mowa tu o prawoskręcie, o dokończeniu
ul. Raginisa i w remontach ul. Prymasa Tysiąclecia, a w drugiej kolejności
ul. Kolbego. Mamy zapewnienie, że zostanie to zrealizowane za co chciałbym bardzo
serdecznie podziękować.
Odpowiada Dyrektor Wydziału Inwestycji - Pani Urszula Kukulska: Odnośnie
krawężników, to chyba chodzi o parkingi. To ujmiemy do realizacji w roku 2017.
Odpowiada Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Zadanie Rady
Osiedla w ramach RBO opiniuje pozytywnie.
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Pytanie mieszkańca osiedla: Chciałbym wrócić do budowy tej drogi do strefy.
Ponieważ nie padła tutaj jasna deklaracja. Prezydent mówił, że nie będzie budowany
ten łącznik ze strefą, natomiast ze słów Pana Prezydenta Ustrobińskiego nie wynikało
to do końca. Tak że będzie budowana to droga Parkowa w połączeniu do
ul. Miłocińskiej i strefy, czy tylko Parkowa w połączeniu do ul. Miłocińskiej?
Odpowiada Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Marek Ustrobiński: Ulicę
Parkową w połączeniu do ul. Miłocińskiej planujemy budować w roku 2017.
Pytanie mieszkańca osiedla: A czy wraz z połączeniem do strefy?
Odpowiada Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Marek Ustrobiński: Wraz z
połączeniem do strefy.
Pytanie mieszkańca osiedla: Czyli będzie budowana w całości w połączeniu do
strefy?
Odpowiada Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Marek Ustrobiński: Taki
mamy plan.

Pytanie mieszkańca osiedla: W sprawie zieleni, który ma oddzielać strefę
Dworzysko od osiedla domków jednorodzinnych. W zeszłym roku, podczas spotkania
z mieszkańcami, padła deklaracja, że ta zieleń zostanie w jakiś sposób rozbudowana.
Zostaną wykonane dodatkowe nasadzenia. Z nasadzeń dodatkowych pojawił się
tylko barszcz Sosnowskiego, ale nie sądzę, żeby to była inicjatywa Miasta. Pytanie,
czy dałoby się jednak coś w tym temacie zrobić?
Odpowiada Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Odnośnie nasadzeń
to około tysiąca nasadzeń robimy w mieście. Są to tereny Starosty.
Odpowiada Pani Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej - Aleksandra Wąsowicz –
Duch: Staramy się corocznie wykonywać tysiące nasadzeń na terenie miasta.
W ostatnim tygodniu udało nam się posadzić około 400 drzew w mieście. Między
innymi na ulicy Piłsudskiego, na ul. Warszawskiej, w Parku Papieskim. Na ten rok
zakończyliśmy nasadzenia. Przyznam, że nie słyszałam i nie składałam obietnic w
ubiegłym roku odnośnie tej strefy. Natomiast oczywiście, przyjrzymy się bliżej
tematowi, na pewno te nasadzenia się pojawią. W przyszłorocznym budżecie mamy
kolejne pieniądze na nasadzenia, także zaplanujemy te nasadzenia, zaprosimy
Państwa do konsultacji i wykonamy.
Odpowiada Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Jest to teren starosty
i musimy uzgodnić to ze Starostą.
Odpowiada Pani Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej - Aleksandra Wąsowicz –
Duch: W ubiegłym roku oddaliśmy do użytku dla mieszkańców miasta Rzeszowa
Park Papieski. Jest to największy park na terenie Rzeszowa o powierzchni
17 hektarów. Na parku tym zlokalizowane są takie atrakcje jak plac zabaw. W
ubiegłym miesiącu ustawiliśmy jeszcze siłownie terenową. Jest tam również
przepiękna fontanna „strumień”, oraz scena plenerowa, na której odbywają się
imprezy dla mieszkańców miasta Rzeszowa. Ogólnie na terenie miasta Rzeszowa
w mijających latach wybudowaliśmy 5 nowych parków i wyremontowaliśmy 4. Także
tych miejsc do rekreacji i odpoczynku powstaje bardzo dużo. Na terenie Państwa
osiedli natomiast udało nam się na przestrzeni dwóch ostatnich lat wybudować dwa
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nowe place zabaw. W parku w Miłocinie przy górce saneczkowej. Mieliśmy
z Państwem długie konsultacje i sądze, że w tej chwili jesteście Państwo z tych
placów zabaw zadowoleni.
Pytanie mieszkańca osiedla: Pamiętam, że w zeszłym roku ktoś z Państwa
w imieniu Miasta zadeklarował, że będą wykonane nasadzenia. Ja uważam, że jeżeli
ktoś mówi, że coś zrobi, to należy tego oczekiwać, a z barszczem Sosnowskiego
jest problemem. Mam nadzieję, że mieszkańcy tych terenów o tym wiedzą, ponieważ
jest to duże niebezpieczeństwo, szczególnie dla dzieci.
Odpowiada Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Odnośnie Barszczu
Sosnowskiego proszę Wydział Ochrony Środowiska w poniedziałek, aby sprawdził
sprawę.

Pytanie Członka rady Osiedla Baranówka: Wspomniał Pan, że jeździ Pan do Spinu
przez ulicę Osmeckiego. Na pewno Pan widział, po lewej stronie, jak się jedzie
wzdłuż ul. Osmeckiego są chaszcze, brak ścieżek rowerowych. Nie tylko przy ulicy
Osmeckiego, ale również na Kolbego, i na ulicy Miłocińskiej. Myślę że ścieżki
rowerowe i dobrze wyremontowane chodniki to jest zakała tej ulicy. Za
ul. Osmeckiego jest prostopadła ul. Ciasna. Mieszkańcy tej ulicy proszą o wykonanie
przynajmniej po jednej stronie tej ulicy chodnika. Mieszka na ulicy Ciasnej dużo
rodzin z małymi dziećmi. Pismo w sprawie wykonania chodnika zostało już podpisane
i wysłane przez Radę Osiedla Baranówka do dyrektora MZD. Dostaliśmy odpowiedź
pozytywną. Jeszcze jest jedna sprawa, a mianowicie naprawa drogi dojazdowej, do
ul. Osmeckiego od strony Żłobka numer 10 i Szkoły Podstawowej nr 25, drogi
jednokierunkowej, która jest wiecznie podtopiona i wiecznie z kałużami. Nie wiem,
z jakiego powodu jest trudno wykonać remont tej drogi. I ostatnie pytanie. Panie
Prezydencie, Panu wiadomo, na osiedlu Baranówka mieszka już dużo ludzi w wieku
podeszłym, seniorzy, którzy tak naprawdę nie mają gdzie się spotkać. Na jakieś
spotkania, na jakieś cykliczne wykłady o zdrowiu, o kulturze. Ja wiem, że jest
Osiedlowy Dom Kultury, ale to jest stosunkowo daleko dla ludzi w podeszłym wieku.
Odpowiada Pani Zastępca Dyrektora MZD – Krystyna Koniuch: Zrobiliśmy ulicę
Brydaka do przedszkola. Natomiast ten odcinek utrzymujemy na bieżąco. Sprawę
rozeznamy i położymy tam nakładkę.
Odpowiada Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Jeśli chodzi o ścieżki
rowerowe, proszę poprzedzierać chodniki i zrobić ścieżką rowerową i chodnik dla
ludzi. Jakie szerokie są te chodniki?
Odpowiada Pani Zastępca Dyrektora MZD – Krystyna Koniuch: Są za wąskie.
Odpowiada Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Czy jest możliwość
wejścia w teren zielony?
Odpowiada Pani Zastępca Dyrektora MZD – Krystyna Koniuch: Tam brakuje
terenu, ale najwyżej wystąpimy o poszerzenie. Jeszcze jedno chciałabym
wyprostować. Na ulicy Kolbego zrobiliśmy chodnik proszę Państwa, ale dzisiaj
weszliśmy i robimy tam nakładkę. Oczywiście nie do samego końca, ponieważ tam
na samej końcówce będzie przekop, gdyż jest robiony ciepłociąg. W związku z tym,
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jakieś 50 m od końcówki na razie nie będzie zrobione. Na chwilę obecną będzie
droga rozkopana. Ale ten pozostały cały odcinek będzie położona nowa nakładka.
Odpowiada Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Po rozkopaniu
i zasypaniu ciepłociągu bardzo proszę wykonać nakładki i chodniki.

Pytanie mieszkańca osiedla: Chciałabym zapytać o ulicę Parkową. Wiem, że
będzie realizowany projekt drogi w następnym roku. Natomiast na dzień dzisiejszy
nie ma tam żadnego oświetlenia. O godzinie 16:00 jest tak ciemno, że wracając
z dziećmi. Kompletnie nic nie widać. Bardzo proszę, może o tymczasowe jakieś
oświetlenie wzdłuż ulicy Parkowej.
Odpowiada Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Trzeba robić
infrastrukturę podziemną. Natomiast odnośnie dróg - będziemy robić te drogi.
Odpowiada Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg - Pan Andrzej Świder: W tej
sytuacji musimy najpierw wykonać ulicę, a później wzdłuż tej ulicy zgodnie
z projektem wykonać oświetlenie i całą infrastrukturę. Najpierw zaczynamy od
kanalizacji, później budujemy drogę, a następnie chodniki i później wzdłuż budujemy
latarnie. Będzie to w przyszłym roku realizowane. Chciałem zaznaczyć, że projekt
jest na ukończeniu. Pod koniec stycznia będzie można już występować o pozwolenie
na budowę.
Odpowiada Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Jest zapewnienie, że
oświetlenie będzie. Uważamy, że oświetlenie zdecydowanie w tym miejscu powinno
być.

Pytanie mieszkańca osiedla: Ulica Laurowa - tam jest 400 m jakiejś drogi, gdzie nie
da się przejść. Czy można coś zrobić, z tym odcinkiem drogi? Bo tam sami seniorzy
idą odpocząć na działki.
Odpowiada Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Jest to teren
działkowców. Jeżeli działkowcy przekażą, to my to zrobimy.
Odpowiada mieszkaniec osiedla: Działkowcy przekazali ten teren już.
Odpowiada Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem - Pan Grzegorz Tarnowski:
Działkowcy deklarowali, że przekażą teren, natomiast go nie przekazali. Polski
Związek Działkowców powiedział, że przekaże ten teren, jeżeli mieszkańcy, którzy
mieszkają przy tej drodze, przesunął swoje ogrodzenia i poszerzą drogę by lepiej
można było dojechać do ogrodu działkowego. Z kolei mieszkańcy mieszkający przy
tej drodze się na to nie zgodzili. I jest spór.
Odpowiada mieszkaniec osiedla: Mógłbym się zgodzić ze wszystkim, ale ten
kawałek, który żeście zrobili, też nie ma chodników. Zrobić tak, jak jest ten kawałek
zrobiony do zakrętu. A po zakręcie zrobić tak samo.
Odpowiada Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem - Pan Grzegorz Tarnowski: Nie
można nam inwestować na terenie nie gminnym. Jeżeli jest to teren Polskiego
Związku Działkowców nie można nam ani złotówki na tym terenie zainwestować.
Odpowiada mieszkaniec osiedla: Ale ten kawałek Przewodniczący Polskiego
Związku Działkowców przekazał do miasta.
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Odpowiada Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem - Pan Grzegorz Tarnowski: Na
nasze wszystkie pisma Polski Związek Działkowców deklaruje, że przekaże ten grunt
dopiero wówczas, gdy mieszkańcy, którzy mieszkają przy tej ulicy, przesunął swoje
ogrodzenia i oddadzą część terenu na poszerzenie drogi. O fakcie przekazania
byśmy wiedzieli, ponieważ do tego aktu notarialnego musielibyśmy przystąpić.
W tej sprawie zabiera głos Wiceprezes Ogrodów Działkowych Kabaczek - Pan
Piotr Sowa: Ogrody działkowe taką alternatywę przedstawili na początku. Aby ta
droga była z prawdziwego zdarzenia to autentycznie pasowałby tam chodnik. Tam
jeżdżą ciężarowe samochody. Tam, jak ktoś idzie na te działki to praktycznie musi
się przytulić do płotu. Chcieliśmy, żeby to miało ręce i nogi, więc żeby zrobić
i odwodnienie i chodnik. Pisma są złożone i Pan Dyrektor Tarnowski też powinien je
mieć. Okręgowy Zarząd Ogrodów Działkowych wyraził zgodę ostatecznie na oddanie
lub na przekazanie tego terenu, który jest we władaniu Ogrodów Działkowych
Kabaczek, bez względu na to, że właściciele nie chcą ustąpić. Droga będzie taka
jaka będzie. W tej chwili jest nie do przejechania. Tam są doły i kałuże.
Odpowiada Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem - Pan Grzegorz Tarnowski: To
mam jeszcze prośbę. Ponieważ Ogród Działkowy Kabaczek nie ma osobowości
prawnej i rozwiązać umowę wieczystego użytkowania może tylko Polski Związek
Działkowców, czyli Okręgowy Zarząd musi mieć zgodę Zarządu w Warszawie, żeby
podpisać akt notarialny. Więc prosiłbym skoro Państwo wyrazili zgodę, żeby
porozmawiać z własnym Prezesem i Szefem Okręgu, ponieważ oni nie wyrazili zgody
na podpisanie aktu notarialnego.
Odpowiada Wiceprezes Ogrodów Działkowych Kabaczek - Pan Piotr Sowa: To
są błędne informacje.

Pytanie mieszkańca osiedla: Ja w sprawie oświetlenia na ulicy Parkowej. Tam
częściowo sąsiadujemy ze strefą Dworzysko, na której codziennie są zapalane
częściowo latarnie. Może można by było włączyć resztę oświetlenia na strefie?
Troszeczkę by to poprawiło oświetlenie na ulicy Parkowej, tylko że nie wiemy czy ta
strefa na której się nie świeci, nie należy do Starostwa. Druga sprawa dotyczy
wyścigów samochodowych na strefie. My, jako mieszkańcy ul. Miłocińskiej,
ul. Parkowej i ogólnie całego osiedla Miłocin o godz. 23:00 notorycznie, nawet teraz
jak są takie atmosferyczne warunki, słyszymy wy scigi. Naprawdę nie można spać.
Na rondzie w okolicach ulicy Ropczyckiej. Interweniowaliśmy parokrotnie. Już
zgłaszaliśmy sprawę na Policję, na Straż Miejską. Byliśmy zapewniali, że tam jest
monitoring. Ale nic się z tym nie dzieje. Zanim wytłumaczymy Policji gdzie to jest, to
wszystko ucicha. Zanim Policja przyjeżdża, nie ma nikogo na strefie. Trzecia sprawa,
a w zasadzie prośba do Zarządu Transportu Miejskiego, żeby autobusy linii 18 i19
jeździły na zakładkę. Nie tak, jak jest teraz, że o 15:20 załóżmy jedzie 18 a o 15:22
jedzie 19, a później jest półtorej godziny przerwy i nie jedzie żaden autobus. Mimo,
że dzieci ze szkoły też wracają i mogły z tego skorzystać.
Odpowiada Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego – Anna Kowalska:
Rozumiem że chodzi o przystanek początkowy Miłocin pętla. 18 i 19 na polecenie
Pana Prezydenta od 15 listopada jeździ co 10 minut, ale na podstawowym odcinku,
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gdzie jest największe napełnienie ludzi czyli Zalesie i Obrońców Poczty Gdańskiej.
Na Wasze osiedle jest kilka kursów autobusów. Większość kursów nie zostały
dopuszczone przez mieszkańców, którzy mieszkają przy pętli. Sprawdzimy jak z tego
osiedla odjeżdżają autobusy, dopiero wtedy zobaczymy co da się zrobić.
Odpowiada Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Jeszcze informacja
odnośnie komunikacji miejskiej. W perspektywie przewiduję, że na tych głównych
ciągach komunikacyjnych, nie będzie w ogóle rozkładu jazdy. Będzie autobus jeździł,
co 5, 10 minut. Oczywiście, w zależności od pory dnia. Z tych osiedli na obrzeżach
będą rozkłady, natomiast w centrum nie będzie wogóle rozkładu. Bardzo proszę są
przedstawiciele Policji, o zabranie głosu odnośnie tego hałasowania na rondach.
Odpowiada Przedstawiciel Policji – dzielnicowy Osiedla Baranówka: Wiemy
o problemie. Staramy się reagować, tylko musimy też z Państwa strony mieć bodziec.
My nie możemy tam postawić radiowozu, żeby stał tam 24 godziny na dobę, albo
przynajmniej cały czas w nocy. Coś się dzieje, prosimy o krótki telefon. Może zanim
dojedziemy to troszeczkę schodzi, ale za pierwszym, drugim razem się uda.
Wypowiedź byłej Przewodniczącej Rady Osiedla Miłocin: W radzie, której
przewodniczyłam udało się wiele zrobić na naszym osiedlu. Dzięki dobrej współpracy
z Panem Prezydentem, jego służbami i Radnymi. Bardzo cieszymy się z przebudowy
ulicy Miłocińskiej, z wykonania nowych nakładek na osiedlu, wewnątrz osiedla, na
wybudowanie tej pętli autobusowej, która umożliwiła zwiększenie ilości kursów
autobusów dojeżdżających do naszego osiedla. Został oczyszczony park,
wybudowany plac zabaw, otworzyliśmy Dom Kultury i dzięki przychylności Zespołu
Szkół Rolniczych i jej dyrekcji otrzymaliśmy kilka sal, w których prowadzona jest
działalność. Dom Kultury ma bogatą ofertę zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.
Niemniej jednak, na tym naszym osiedlu jest jeszcze dużo do zrobienia. Niektóre
projekty są już opracowane. Jedna z inwestycji czeka na zrealizowanie. Jest to
bardzo pilna inwestycja, i tutaj prośba do Dyrektora WI, żeby jak najszybciej odbył
się przetarg na wykonanie kanalizacji deszczowej. Jest to priorytetowa inwestycja na
naszym osiedlu, ze względna to, że jest u nas bardzo wysoki poziom wód
gruntowych. I przy takich opadach niejednokrotnie piwnice wielu domu były
zalewane. Mamy opracowaną też dokumentację na oświetlenie trzech pozostałych
ulic. Nie mówiąc o tej nowej ulicy Parkowej. Cieszymy się również z tego, że będzie
robione zagospodarowanie parku. Życzę nowo wybranej Radzie, żeby współpraca
z Panem Prezydentem, służbami Pana Prezydenta i żeby te zadania, które są
rozpoczęte były jak najszybciej zrealizowane. Życzymy kontynuacji, dalszego
rozwoju osiedla Miłocin.
Odpowiada Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Ustępującej Radzie
Osiedla należą się ogromne słowa uznania. Osoby, które były w Radzie były bardzo
często u mnie. W tej chwili poprzeczka wysoko została ustawiona dla nowej Rady.

Pytanie mieszkańca osiedla: Czy nie można sprawdzić materiału z monitoringu
w celu zweryfikowania kto tam jeździ? Ponieważ ten monitoring podobno działa.
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Odpowiada Przedstawiciel Policji – dzielnicowy Osiedla Baranówka: Monitoring
działa. Przedstawię komendantowi sprawę i będę z Panią w kontakcie. Będziemy
w tym temacie działać.
Odpowiada Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Oświetlenie
rozeznamy. Czy to jest oświetlenie miejskie, czy to jest starostwa. Jeżeli będzie
miejskie, to będziemy chcieli włączyć, a jeżeli Starosty, to musimy uzgodnić, bo on
to kosztuje.

Pytanie mieszkańca osiedla: Jestem mieszkańcem ulicy Orlej na osiedlu Andersa.
Na wylocie ul. Orlej przy alejach, jest bardzo piękny kościół. Dojazdem do niego jest
ulica Orla i Jastrzębia od strony wieży telewizyjnej. Jeżeli chodzi teraz o
przemieszczanie się tych osób po ulicy Orlej jest to niebezpieczne. Ponieważ
nawierzchnia ulicy Orlej jest w opłakanym stanie, wyrwy, koleiny. W lecie, jacyś
panowie przyjechali, obrysowali dołki i sprawa się na tym skończyła. Czy są w planie
modernizacje tych ulic osiedlowych, a w szczególności ul. Orlej. Druga sprawa, jeżeli
chodzi o ulicę Orlą. W trakcie, gdy są ciągłe opady i burze ul. Orla zamienia się
w rwący potok. Wody, które spływają, zalewają plac kościelny. Ksiądz Proboszcz,
między innymi, zgłaszał takie uwagi, żeby te dwie ulice, szczególnie ul. Orlą
i ul. Jastrzębią wyposażyć w kanalizację deszczową. Żeby te wody można było
odprowadzić. Czy jest ujęte to w planach, żeby te drogi osiedlowe miały zrobioną
kanalizację deszczową. Kolejna sprawa to ul. Orla. Z jednej strony budynki, z drugiej
strony lasek. Ulica ta wymaga doświetlenia, ponieważ ten lasek jest ulubionym
miejscem smakoszy piwa i wszelkich innych trunków. Dotyczy to nie tylko starszych,
ale również młodzieży. Jest tam taki jeden odcinek między posesją 9 i 3, prawie
nieoświetlony. Zdarzają się sytuacje, że mieszkańcy przynoszą różnego rodzaju
odpady i tam wyrzucają. My, jako mieszkańcy niniejszej ulicy za każdym razem te
wszystkie rzeczy sprzątamy.
Odpowiada Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem - Pan Grzegorz Tarnowski:
Ul. Orla w podstawowej swojej części jest ulica gminną. Natomiast ostatni odcinek
ulicy jest oczywiście przy parkingu i jest własnością Księdza Proboszcza. Jest to
teren Kościelny. Musimy podzielić tą ulicą w części na gminna, w części na kościelną.
Odpowiada mieszkaniec osiedla: Ksiądz wyraża zgodę i chcę te sprawy
uregulować. Tak, że ze strony Księdza nie ma żadnych problemów.
Odpowiada Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Proszę Państwa,
zdecydowanie nie wolno nam robić na terenie niegminnym. Jeżeli będą sprawy
załatwione własnościowe, to tę ulicę trzeba będzie poprawić.
Odpowiada Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem - Pan Grzegorz Tarnowski:
Wystąpimy do Księdza Proboszcza. Jeżeli Ksiądz Proboszcz będzie chciał
przekazać tą część drogi, to tak jak powiedział Pan Prezydent, wtedy będzie to
w całości drogą gminną i wtedy będzie można wykonać tam remont.
Pytanie mieszkańca osiedla: A co z remontem tej ulicy? Czy da się coś zrobić?
Ona jest w tej chwili wywłaszczona. Jest to teren miejski, przynajmniej połowa.
Odpowiada Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Jeżeli jest to teren
miejski to proszę dyrektora MZD, żeby załatwić ten temat.
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Pytanie mieszkańca osiedla: W połowie ulicy Tarnowskiej, gdy się jedzie od
Miłocina, skręcając w lewo, jest ślepa uliczka. Ta uliczka, taki wysięgnik, to już jest
ul. Miłocińska. 2 lata temu kiedy miały tam miejsce włamania w nocy, okradziono
wtedy 9 domów w nocy. Do tej pory, przez 2 lata ten teren jest wogóle nieoświetlony.
Tam idąc w nocy jest taka sytuacja, że tylko tam gdzie się świeci. Oświetlenie od
ulicy Kolbego nie spełnia swojego zadania, a tam nic nie widać. Chciałbym w imieniu
mieszkańców, zgłosić wniosek o postawienie tam oświetlenia. Chociaż czterech
lamp.
Odpowiada Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Udał się już Pan do
Prezydenta. Mój Dyrektor słyszy i ma to realizować.
Pytanie mieszkańca osiedla: Czy mam podejść do Pana Dyrektora?
Odpowiada Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Niekoniecznie.
Dyrektor dostał już stosowne polecenie.

Pytanie mieszkańca: Na ostatniej Radzie Osiedla była Straż Miejska, która obiecała,
że będą jeździli ul. Parkową, przynajmniej raz, dwa razy dziennie. Tak po prostu,
żeby sprawdzać. Mnie generalnie chodzi o noc. Tak samo Policja mogłaby też robić
takie kursy. Czy da się coś jeszcze z tym zrobić? Obiecali na Radzie, ale na razie nie
widziałam ich ani razu.
Odpowiada Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Nie mogę obiecywać,
że 2 razy dziennie przyjadą pod czyjś dom i będą pilnować jednego domu.
Zdecydowanie nie. Natomiast zgłaszać takie sprawy.

Pytanie mieszkańca: Mam pytanie do Rady Osiedla tutaj przy ulicy Obrońców
Poczty Gdańskiej. Są dwie działki budowlane, które od bodajże kilkunastu lat straszą.
Czy jest jakaś siła, która mogłaby to zmienić ten obraz.
Odpowiada Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Zdecydowanie polecę
moim służbom, żeby przypilnowały właściciela.
Odpowiada Przewodniczący Rady Osiedla: W tej sprawie korespondujemy już
2 albo 3 lata jako Rada Osiedla. I rzeczywiście jest to „na pokaz” inwestycja. Na
dzisiaj sytuacja wygląda w ten sposób że Państwowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego Miasta Rzeszowa cofnął pozwolenie budowy dla tego Pana. Straż
Miejska na naszą interwencje próbuje znaleźć tego Pana, ale on jest nieuchwytny.
Wcześniej Straż Miejska skierowała sprawę do sądu. W tej chwili nie można go nawet
namierzyć. Dostał parę mandatów. Trawa jak jest tam przynajmniej na 2 metry, krzaki
rosną.

Pytanie mieszkańca osiedla: Mam pytanie do kierownictwa Zarządu Transportu
Miejskiego. W imieniu mieszkańców i wszystkich, którzy mieszkają i korzystając
z pętli przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. Czy nie dałoby rady tam postawić
biletomatu? Końcowy przystanek nie ma kiosku, nie ma w pobliżu żadnego punktu,
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gdzie można byłoby nabyć bilety. Także bardzo prosiłabym o zbadanie możliwości
i zamontowanie tego biletomatu.
Odpowiada Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego – Anna Kowalska: Od
przyszłego roku będzie realizowany program transportowy, gdzie będzie
zakupionych między innymi 120 nowych autobusów i jest przewidziany zakup
10 biletomatów. Jeden z nich ma stanąć w proponowanym miejscu, chcemy żeby we
wszystkich kolejnych autobusach były biletomaty.
Odpowiada Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Bardzo proszę, aby
w pierwszej kolejności został zamontowany biletomat na pętli autobusowej przy
Obrońców Poczty Gdańskiej.

Pytanie mieszkańca osiedla: Chciałbym zapytać o przyszłość Parku Sybiraków
w świetle doniesień prasowych, gdzie byli właściciele starają się o odzyskanie
gruntów.
Odpowiada Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem - Pan Grzegorz Tarnowski:
Jeżeli chodzi o Park Sybiraków, to tak faktycznie na 30% Parku Sybiraków są złożone
wnioski o zwrot nieruchomości. Natomiast analizując dokumenty dotyczące
wywłaszczenia tego parku, dotyczące przyjęcia go na rzecz Skarbu Państwa,
uważamy że 90% wniosków o zwrot nieruchomości zostanie załatwione negatywnie.
Tam mamy jeden problem, z jedną działką, natomiast park Sybiraków zostanie
utrzymany i zwrotowi nie będzie podlegał.

Pytanie mieszkańca osiedla: Ulica Przy Torze jest nieoświetlona. W tej chwili trwa
remont, budowa chodnika. Czy można by było przy tej okazji ją doświetlić. Była mowa
o ulicy Parkowej. Ale ul. Parkowa wchodzi w ul. Tarnowską. To jest sytuacja taka
dość kuriozalna. Ul. Tarnowska na pewnym odcinku ma półtora metra szerokości
i tylko może odbywać się tam tylko ruch wahadłowy. Za miesiąc będzie oddana tam
duża inwestycja, budynek. Ludzie będą chcieli pewnie tamtędy jeździć. Trzeba było
ten temat rozważyć. Kolejna sprawa to od skrzyżowania ul. Obrońców Poczty
Gdańskiej i Alei Wyzwolenia w kierunku do ul. Krakowskiej jest wydeptana ścieżka.
Nie ma tam chodnika. Jest bardzo dużo postulatów i pytań ludzi mieszkających w
tym rejonie. Czy nie dałoby się tam, na tym kawałku terenu wybudować chodnika,
bądź utwardzić terenu, czy zrobić ścieżkę rowerową. Jest to w sumie jakieś 250 300m.
Odpowiada Pani Zastępca Dyrektora MZD – Krystyna Koniuch: Przetarg na
wykonanie ul. Parkowej będzie w przyszłym roku. Będzie przebudowa i będzie
wykonane oświetlenie. Tak jak mówiliśmy tu poprzednio. Natomiast jeśli chodzi o tą
ścieżkę wydeptaną przy Alei Wyzwolenia. Jest po stronie budynków wykonany
chodnik. Natomiast nie ma go od strony Przyrwy. Przy przebudowie, ewentualnie
będziemy musieli rozważyć i porozumieć się z właścicielem terenów, ponieważ teren
ten jest Marszałka. W związku z powyższym będziemy musieli wejść w porozumienie
z Marszałkiem i dopiero wtedy będziemy mogli zrealizować ten chodnik.
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Odpowiada Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Koło mojego domu
na ulicy Kwiatkowskiego jest chodnik tylko z jednej strony. Kierujemy się ilością osób
korzystających, czy dużo osób chodzi, czy też nie. Jeżeli jest w tej chwili chodnik po
jednej stronie, nie ma dużego ruchu, to nie będziemy budować. Tym bardziej, że
teren nie jest nasz.
Odpowiada Pani Zastępca Dyrektora MZD – Krystyna Koniuch: Myślę, że Pan
mówi o tym wąwozie, który jest bardzo mocno przewężony i przebudowa tego
wąwozu i poszerzenie go i wykonanie ul. Tarnowskiej będzie w ramach projektu,
który jest przygotowywany i będzie realizowany.

Pytanie mieszkańca osiedla: Jeżeli chodzi o oświetlenie ulicy Furtaka. To jest
boczna ul. Tarnowskiej. W tym roku została wykonana nakładka, także mieszkańcy
są z tego bardzo zadowoleni. Większość tej ulicy jest oświetlona, został odcinek do
oświetlenia około 100 metrów są 2 - 3 latarnie. I tak naprawdę, to jest jedyne ciemne
miejsce w tej ulicy. Prosiłbym o dokonanie drobnej korekty i przedłużenie tego
oświetlenia. Dosłownie jedna, dwie latarnie. Drugie pytanie odnośnie ul. Tarnowskiej
i połączenia z ul. Kolbego. Jest tam budowany w tej chwili blok i będzie oddawany
wkrótce do użytkowania. Zwracaliśmy się z wnioskiem o wykonanie takiego
tymczasowego łącznika. Został on wykonany, ale jest za wąski. Natomiast w tej
chwili, przy tym wąwozie, o którym była przed chwileczką mowa jest niebezpiecznie.
Kiedy można by uzyskać ewentualnie jakieś informacje?
Odpowiada Pani Zastępca Dyrektora MZD – Krystyna Koniuch: Proszę Państwa
ulica Furtaka ma bardzo wąski pas drogowy. Oświetlenie można byłoby postawić
gdyby mieszkańcy wyrazili zgodę na postawienie słupów oświetleniowych na ich
posesjach.
Odpowiada mieszkaniec osiedla: Mieszkańcy wyrazili zgodę, jeżeli chodzi
o postawienie słupów na swoich posesjach. Także, jeżeli można się z Panią Dyrektor
spotkać i jakąś pomoc uzyskać to jesteśmy do dyspozycji. Na pewno deklaracja
mieszkańców jest.
Odpowiada Pani Zastępca Dyrektora MZD – Krystyna Koniuch: W związku
z powyższym proszę się zgłosić do Miejskiego Zarządu Dróg. Będziemy rozmawiać.
Proszę Państwa tam zostały wykonane nakładki. Pierwsza na ulicy Furtaka, druga
taka wąska uliczka powyżej ul. Furtaka od ul. Krakowskiej - również w tym roku
została wykonana nakładka. No i trzecia to jest boczna ul. Krakowskiej, o której Pan
Prezydent mówił. W związku z tym, na tym osiedlu na tym odcinku te trzy uliczki
zostały wykonane.
Odpowiada Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Proszę aby Pani
Dyrektor Koniuch była w kontakcie z panem odnośnie oświetlenia, żeby postawić
3 – 4 słupy oświetleniowe. Jeżeli ludzie się zgodzą.
Wypowiedź nowej Przewodniczącej Rady Osiedla Korzystając z okazji,
chciałabym podziękować za dotychczasową współpracę. Krótką, ale za dużą
przychylność, którą otrzymaliśmy jako Rada Osiedla ze strony urzędników, Pana
Prezydenta Ferenca, pana Prezydenta Ustrobińskiego, dyrektorów Wydziałów
z którymi współpracowaliśmy. Bardzo serdecznie dziękuję. Chciałbym dołączyć do
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głosów osób z Miłocina, a mianowicie, potrzebujemy światła. Ja chcę powiedzieć
o oświetleniu 3 krótkich ulic: Miętowej, Tymiankowej i Migdałowej. Tutaj mamy
informacje, po spotkaniu z Panem Prezydentem, że ten temat będzie realizowany.
Niemniej jednak, chciałam uzyskać zapewnienie od Pana Prezydenta, że te ulice
zaświecą w przyszłym roku i już na naszym osiedlu będzie bezpieczniej.
Zabiera głos Wiceprezes Ogrodów Działkowych Kabaczek - Pan Piotr Sowa:
Jeszcze chcę wrócić odnośnie ulicy Laurowej i przekazania terenu do Ogrodów
Działkowych Ogrody Kabaczek. Słyszałem problemy ul. Furtaka, które są podobne
do naszych. Na naszej ulicy nie tylko potrzeba ułożyć nakładkę ale również postawić
oświetlenie. Ale również nie będziemy mieli gdzie słupów postawić. W dalszym ciągu
bo część została zrobiona. Zaraz będzie larum, bo nie widzę dzisiaj, to znaczy nie
słyszę nikogo, kto tam, w tych rejonach mieszka. Ludzie, którzy używają tej ulicy,
którzy użytkują tę ulicę. Bo z reguły to mieli pretensje do Ogródków Działkowych, że
nie naprawiamy tej ulicy. Będzie asfalt, wody się nam będą wlewać do ogrodów, bo
przejście będzie, to zaraz progi trzeba będzie zrobić bo się rozpędzają jeszcze
bardziej i jest jeszcze bardziej niebezpiecznie. Więc żeby ewentualnie miasto
wystąpiło jeszcze do tych właścicieli obok, żeby zrobić to odwodnienie, żeby zrobić
tą drogę naprawdę z prawdziwego zdarzenia. Bez wyrzucania pieniędzy.
Odpowiada Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Jaka by była
szerokość drogi, gdyby ogródki tylko udostępniły teren?
Odpowiada Wiceprezes Ogrodów Działkowych Kabaczek: 4- 4,5 m coś takiego
Odpowiada Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Gdyby był Pan tak
uprzejmy odstąpić ten teren ogródków. Zrobilibyśmy te 4m przynajmniej. W związku
z tym Pan Dyrektor BGM wystąpi do Pana Prezesa - spotkajcie się z Zarządem
Ogródków Działkowych odnośnie przyjęcia terenu aktem notarialnym.
Odpowiada Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem – Grzegorz Tarnowski:
Przekażę Polskiemu Związkowi Działkowców taką deklarację. My, jako miasto,
jesteśmy jeszcze w stanie w tym roku stawić się u notariusza, aby ten akt notarialny
podpisać. Jeżeli Pana Zarząd też się na to zgodzą, to deklarujemy że rozmowy
będziemy kontynuować w przyszłym tygodniu. Może wykonanie drogi na
dotychczasowym przebiegu zmobilizuje mieszkańców obok, że trzeba by też kawałek
swojego terenu oddać i o ten metr czy dwa go poszerzyć. W poniedziałek
skontaktujemy się ze Związkiem Okręgowym Działkowców.
Odpowiada Wiceprezes Ogrodów Działkowych Kabaczek: Jestem za.
Odpowiada Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Szanowni Państwo,
Bardzo dziękuję za te sprawy, które żeśmy wnieśli. Wy potrzebujecie oświetlenia,
drogi, kanalizacji. Tak, że będziemy chcieli te sprawy realizować, bezwzględnie jak
tylko będzie na to pozwalać prawo. Są to drobne sprawy finansowe, w stosunku do
potężnych inwestycji, które realizowane są w mieście. Chcemy Wam służyć.
Jesteśmy dla Was. Bardzo dziękuję Państwu za spotkanie.
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