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Szanowni  Państwo, 

Oddajemy dzisiaj w Państwa ręce kolejny 

 numer osiedlowego pisma „Mieszkaniec”. 

Mamy nadzieję, że po dłuższej przerwie będzie 

już regularnie wydawany. Zapraszamy do 

współpracy i przesyłania propozycji tematów 

ważnych dla mieszkańców osiedla. 

                                        ~  Redakcja ~ 
 

 
Wszystkich mieszkańców zainteresowanych 

sprawami osiedla zapraszamy na spotkania 
Rady Osiedla, które odbywają się w każdy 
pierwszy poniedziałek miesiąca w Gimnazjum 
Nr 8, przy ul. Miodowej.  
Najbliższe spotkanie Rady Osiedla odbędzie się 
2 grudnia  o godz. 18.00. Więcej informacji na 
stronie www.mieszka-rzeszow.pl 
 

Serdecznie zapraszamy. 
 

 
Osiedlowa Komisja Kultury i Sportu oraz Informacji i Promocji 

 
Rada Osiedla mając na uwadze propagowanie szeroko pojmowanej aktywność 

sportowej i kulturalnej wśród mieszkańców oraz promocję Osiedla Mieszka I,  
powołała Osiedlową Komisję Kultury i Sportu oraz Komisję Informacji i Promocji. 
Pracami komisji kierują ich przewodniczący: Daniel Krupa (komisja K i S) i Arka-
diusz Dubiel (komisja I i P). Z ramienia Rady Osiedla w skład Komisji Kultury i Spor-
tu wchodzi  Jarosław Zachajusz, a Komisji Informacji i Promocji Mateusz Szpyrka. 

Zadaniem obu komisji jest: inicjowanie oraz organizowanie wszelkich działań 
związanych z przedsięwzięciami kulturalnymi; promowanie działań w zakresie kultu-
ry, sportu i rekreacji; informowanie o wydarzeniach, jakie mają miejsce na osiedlu; 
planowanie działalności promocyjnej, nakierowanej na rozwój osiedla. 

W skład komisji powołana została grupa młodzieży, która poprzez swoją pracę, 
aktywność i społeczne zaangażowanie wspiera działalność Rady Osiedla Mieszka I.  

Mimo krótkiego okresu aktywności, komisje mają już na swoim koncie wiele 
zrealizowanych przedsięwzięć, np. wyjścia do kina, przygotowanie osiedlowych 
turniejów gry w kręgle, turniejów sportowych, pikników rodzinnych oraz imprez 
integrujących mieszkańców osiedla. Zorganizowano także wyjazd do Bochni i Kra-
kowa. Komisje prowadzą również prężną działalność informacyjną za pośrednic-
twem portalu społecznościowego Facebook, gdzie Osiedle Mieszka I ma własne 
konto oraz na stronie internetowej osiedla.  

Mamy nadzieję, że dzięki pracy komisji, uda się wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
społeczności lokalnej, a wspólne przedsięwzięcia umożliwią jej wewnętrzną integra-
cję. Komisjom, życzymy kreatywności i wytrwałości w podejmowaniu wszelakich 
inicjatyw na rzecz naszego Osiedla. 

Mateusz Szpyrka 

 
Wnioski zgłoszone przez Radę Osiedla  

do budżetu Rzeszowa na 2014 r. 
 

1. Przebudowa ul. Pigonia oraz Cegielnianej 
wraz z infrastrukturą. 

2. Modernizacja kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej na osiedlu Mieszka I. 

3. Przebudowa ul. Żołnierzy Września. 
4. Budowa oświetlenia na ulicy Ułanów. 
5. Budowa miejsc parkingowych na ulicy 

Twardowskiego. 
6. Remonty ulic: Saperów, Artylerzystów, 

bocznej Mieszka I, Wrześniowej. 
7. Remont chodników przy al. Niepodległości, 

ul. Słodkiej i Betleja. 
8. Doposażenie placów zabaw na osiedlu. 
 

W trakcie realizacji jest rozpoczęta budo-
wa boisk sportowych oraz placu zabaw przy  
ul. Kustronia, regulacja potoku Młynówka, 
przebudowa łącznika ul. Słodkiej oraz szereg 
innych przedsięwzięć. W imieniu mieszkańców 
mamy nadzieję, że wymienione zadania będą 
kontynuowane w 2014 roku.   

Rada Osiedla podejmuje także działania 
na rzecz przebudowy skrzyżowania ul. Miesz-
ka I z ul. Lwowską oraz remontu parkingu przy 
al. Niepodległości 15 od strony ul. Nizinnej. 

 

 
Młynówka na finiszu 

 
Kompleksowe rozwiązanie problemu potoku Młynówka oraz zabezpieczenie 

mieszkańców przed skutkami powodzi, jest jednym z działań, które podejmuję jako 

Radny Miasta Rzeszowa. Dlatego chcę podzielić się z Państwem dobrymi wiado-

mościami na temat realizowanych działań, których celem jest ostateczna regulacja 

potoku oraz bezpieczeństwo mieszkańców.  

Opracowywana przez firmę Geokart-International z Rzeszowa dokumentacja 

wraz z rozwiązaniami technicznymi zabezpieczenia przed powodzią terenów znaj-

dujących się w zlewni potoku Młynówka jest już na ukończeniu. Podczas wielu spo-

tkań, które odbywały się z udziałem przedstawicieli Urzędów, radnych oraz miesz-

kańców przedstawiono propozycję budowy zbiorników retencyjnych nie tylko na 

głównym korycie potoku Młynówka, ale również na jego dopływach bocznych na 

rowie M-1 oraz rowie M-2. Projektowane zbiorniki, planowana regulacja i przebudo-

wa potoku mają  zabezpieczyć mieszkańców osiedli Mieszka I, Słociny i Wilkowyja 

przed skutkami powodzi i podtopień. 

Obecnie trwają ostatnie uzgodnienia oraz prace projektowe nad tym rozwiąza-

niem pomiędzy Podkarpackim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, Urzędem 

Miasta Rzeszowa i Gminą Krasne. Więcej informacji już wkrótce, w kolejnym nume-

rze Mieszkańca.         

Jerzy Jęczmienionka 
 



 

Wieści z Ratusza 
 

Na ostatniej sesji radni miejscy podjęli 
uchwałę o utworzeniu w Rzeszowie  budżetu 
obywatelskiego, który w przyszłym roku 
wyniesie 5 milionów złotych. To pieniądze, 
o których przeznaczeniu będą decydować 
mieszkańcy.  

Zgodnie z regulaminem nabór propozycji 
inwestycji zgłaszanych przez mieszkańców 
rozpocznie się w listopadzie i potrwa do  
10 grudnia, a ich weryfikacja do końca grud-
nia.  Ogłoszenie listy proponowanych zadań 
do 3 stycznia, głosowanie od 4 do 15 stycz-
nia, ogłoszenie wyników 27 stycznia. 

Mieszkańcy będą mogli sami zgłaszać,  
a następnie w głosowaniu wybierać najpo-
trzebniejsze ich zdaniem inwestycje. Mają to 
być pieniądze do dyspozycji mieszkańców 
czyli rad osiedli. Zgodnie z założeniami z tej 
puli mają być realizowane niektóre inwesty-
cje na rzeszowskich osiedlach proponowane 
przez mieszkańców. Aby z nich skorzystać 
należy zgłosić propozycję inwestycji popartą 
przez grupę 15 mieszkańców danego osie-
dla. Następnie zostanie ona oceniona przez 
miejskich urzędników, radnych oraz repre-
zentantów rad osiedli.  

O realizacji danej inwestycji będą decy-
dować wszyscy mieszkańcy Rzeszowa.  
Na razie jeszcze nie wiadomo w jakiej formie 
będzie się to odbywać. Więcej informacji 
wkrótce. 

 

 
Weź udział, zaangażuj się  

 
Praca na rzecz Osiedla Mieszka I oraz naszego miasta polega w znacznej mierze 

na tworzeniu idei i przekonywaniu innych do ich poparcia. Działanie Rady Osiedla, 
które jest głosem wspólnym całej społeczności lokalnej, to nie dopasowywanie się do 
oczekiwań władzy i administracji, lecz reagowanie na opinie obywateli. W taki sposób 
buduje się kapitał społeczny. 

Angażujmy się więc w bieżącą działalność Rady i władz miasta. Po to chociażby, 
aby decyzje Ratusza uwzględniały lokalne uwarunkowania, aby służyły wzmacnianiu 
tego, co może nieco górnolotnie nazywane jest społeczeństwem obywatelskim. 

Organizujmy się. Przychodźmy na comiesięczne zebrania Rady Osiedla, zaglądaj-
my na sesje Rady Miasta, zgłaszajmy petycje, pytajmy radnych, dopominajmy się wy-
jaśnień ze strony prezydenta, jego zastępców i podległych im urzędów. Angażujmy się. 
Interesujmy tym, co dzieje się wokół nas. Tylko w ten sposób mogą narodzić się idee, 
sformułować pomysły - to wszystko od czego zależy jakość naszego codziennego 
życia. Owszem, to jest praca wyjątkowo mozolna. Trwać musi przez lata. Media się nią 
nie zainteresują, reklamodawcy nie wesprą. 

Trzeba angażować mieszkańców do takich wspólnych działań. Pokonać niechęć 
bardzo wielu i jeszcze większą obojętność. Bo to one budują dystans między nami. 
To nieprawda, że każdy z nas niewiele może zrobić. A spróbowaliśmy kiedykolwiek? 
Poświęciliśmy choć odrobinę swego czasu na to, aby zapoznać się z jakimiś  dokumen-
tami, przeczytaliśmy ustawę, uchwałę, uzasadnienie, wzięliśmy udział w zebraniu, 
spotkaniu?  

Próbowaliśmy się w jakikolwiek sposób zorganizować, aby choć trochę poprawić 
sytuację ogółu? Pomogliśmy w zbieraniu podpisów pod petycją, którą w duchu popie-
ramy? Wierzymy w sukces indywidualny, czy wspólnoty? Dopuszczamy myśl, że mogą 
się harmonijnie dopełniać i wzmacniać? 

To tylko wstępne i ogólnie sformułowane pytania, na które warto sobie odpowie-
dzieć. Bo zanikają mechanizmy kontroli społecznej. Trzeba zrobić wszystko, abyśmy 
to my – obywatele, składający się na lokalną społeczność, mogli skutecznie brać udział 
w przygotowywaniu i wpływać na podejmowanie decyzji dotyczących naszego osiedla
i naszego miasta. Potrzebne są do tego odpowiednie narzędzia. Jednym z nich jest 
działalność Rad Osiedlowych, a te nie obejdą się bez poparcia ogółu. 

Jan Wolski 

 
Infolinia Urzędu Miasta Rzeszowa 

 
W Rzeszowie uruchomiona została Info-

linia dla Mieszkańców. Dzwoniąc pod numer 
telefonu 17 788 99 00 można uzyskać nie-
zbędne i podstawowe informacje o procedu-
rach oraz obowiązujących formularzach przy 
załatwianiu spraw we wszystkich wydziałach 
Urzędu Miasta Rzeszowa oraz we wszyst-
kich jednostkach organizacyjnych miasta. 
 

Infolinia dostępna jest w: poniedziałek, 
wtorek, czwartek i piątek od godz. 7.30 do 
godz. 15.30, w środy od godz. 7.30 do godz. 
17.00. 
 

 

Zaproszenia  
 
Rada Osiedla zaprasza w dniu 17 listopada 
(niedziela) o godz. 14.00 do kina ZORZA 
przy ul. 3-go Maja na film pt. „Odważni”. 
Film przedstawia losy 4 amerykańskich poli-
cjantów broniących prawa, stawiających 
czoła zagrożeniu każdego dnia, mówi 
o ważnej roli rodziców, a szczególnie ojców 
w życiu swoich dzieci.  
 
Rada Osiedla zaprasza w dniu 25 listopada 
(poniedziałek) o godz.18.00 do Kręgielni 
„Galaktyka”, do udziału w  osiedlowym tur-
nieju gry w kręgle. Dla pierwszych 30 osób 
wstęp wolny.  
 
Zgłoszenia tel. 665 791 228 oraz pod adres: 
mieszka.rzeszow@gmail.com 
 

 
O porządek i bezpieczeństwo na 
Osiedlu Mieszka I dbają: 
 
Straż Miejska –  
Strażnik Wiesław Kocyło – tel. 986, 
 
Komisariat I Policji – Dzielnicowy 
Waldemar Wielgos – tel. 17 858 3810. 

Uwaga 
 

Nastąpią zmiany częstotliwości 
odbioru frakcji suchej. Od 1 grudnia 
odbiory z domków jednorodzinnych 
będą się odbywać co 2 tygodnie. 

 

 

Spotkanie z Mieszkańcami 
 

18 listopada 2013 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w klubie „ZODIAK”  przy ul. Mieszka I 48/50 odbędzie się spotkanie 
Prezydenta Miasta Rzeszowa Pana Tadeusza Ferenca oraz Radnych Rady Miasta z mieszkańcami osiedli Mieszka I 
oraz Paderewskiego. Tematem spotkania będzie: 

 budżet miasta na 2014 rok, 
 omówienie bieżących spraw osiedla. 

                                                         Serdecznie zapraszamy. 

 

MIESZKANIEC – pismo Osiedla Mieszka I w Rzeszowie, Redakcja: Rada Osiedla Mieszka I, www.mieszka-rzeszow.pl, 
mieszka.rzeszow@gmail.com 

 


