
 

ITS – jak wpłynie na nasze osiedle? 
 

„Budowa systemu integrującego 
transport publiczny Miasta Rzeszowa  
i okolic” czyli ITS jest to program, który 
jest wdrażany w naszym mieście od kwiet-
nia 2007 r., a planowany termin jego za-
kończenia to grudzień 2014 r. W tym arty-
kule chcemy Państwu przedstawić kon-
kretne zmiany jakie czekają nas w najbliż-
szym czasie.  

W ramach tego programu możemy już 
w pełni korzystać ze zmodernizowanej  
al. Rejtana oraz podróżować po mieście 
jednym z 80 nowo zakupionych autobusów. 
Jednak to tylko część z założeń programu 
ITS. W celu usprawnienia komunikacji 
miejskiej, autobusy będą posiadały spe-
cjalne nadajniki, dzięki którym w razie 
opóźnień będą mogły dostać szybciej zie-
lone światło na specjalnie dostosowanych 
sygnalizacjach świetlnych. Właśnie dlatego 
sygnalizacje na skrzyżowaniach al. Rejtana 
z ul. Kopisto i z ul. Lwowską nie będą po-
siadały liczników odmierzających czas do 
zmiany świateł.  

Kolejnym, ważnym aspektem programu 
jest przebudowa skrzyżowania ul. Kopisto  
z ul. Podwisłocze oraz al. Armii Krajowej  
z al. Krzyżanowskiego. Postawione zosta-
ną biletomaty w ciągu al. Rejtana na skrzy-
żowaniach z ul. Kopisto, z ul. Wierzbową 
oraz ul. Lwowską, na której znajdować się 
będą ponadto tablice z informacją o godzi-
nach przyjazdu najbliższych autobusów.  

Ostatnim tematem, który będzie miał 
pośredni wpływ na nasze osiedle są pla-
nowane buspasy. Przewidziane są one od 
skrzyżowania ul. Lwowskiej z al. Rejtana, 
przez ul. Piłsudskiego do ronda Dmow-
skiego. Warto także nadmienić, że buspasy 
będą docelowo wykonane od ronda Jana 
Pawła II do ronda Dmowskiego, przez całą 
ulicę Marszałkowską. Poprowadzone zo-
staną przez ulice: Cieplińskiego, Lisa-Kuli, 
Dąbrowskiego aż do skrzyżowania z ulicą 
Batalionów Chłopskich, Powstańców War-
szawy i Podkarpacką. Ponadto, w jednym 
kierunku poprowadzone zostaną na części 
ulic Lubelskiej i Warszawskiej. 

Wszystkie powyższe i planowane zmia-
ny mają na celu usprawnienie komunikacji 
miejskiej w Rzeszowie oraz uczynienie jej 
bardziej przyjazną i konkurencyjną w sto-
sunku do poruszania się samochodem 
osobowym po mieście. 

 
Arkadiusz Dubiel 

 

Aktywne Osiedle 
 

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za pomoc i udział w głosowaniu 
na zgłoszone inwestycje w Budżecie Obywatelskim na 2014 rok. Niestety, 
zgłoszone przez RO Mieszka I zadania uzyskały zbyt małe poparcie, aby 
zostały zakwalifikowane do realizacji. Wyniki w zakończonym głosowaniu 
były następujące:  
 1206 głosów na remont i zagospodarowanie parkingu przy Gimnazjum 

nr 8 przy ul. Miodowe,  
 912 głosów na budowę boiska przy ul. Kustronia, 
 666 głosów na oświetlenie przy ul. Ułanów 10.  

Pozostałe zadania zgłoszone przez mieszkańców uzyskały:  
 397 głosów na budowę sygnalizacji świetlnej (zsynchronizowanej na 

rondzie obok Uniwersytetu Rzeszowskiego) na skrzyżowaniu al. Rejta-
na i ul. Pigonia,  

 199 głosów na sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych przez 
al. Niepodległości przy skrzyżowaniu z ul. Nizinną i ul. Św. Michała Ar-
chanioła. 
Nasze zadania, pomimo że nie znalazły się na liście 10, które zakwalifi-

kowały się do realizacji, otrzymując największą liczbę głosów, otrzymały 
również duże poparcie i znajdują się na wysokim miejscu, które daje im 
szansę na realizację w trakcie roku. W imieniu Rady Osiedla oraz miesz-
kańców będziemy o to aktywnie zabiegać i rozmawiać z władzami miasta, 
przekonując je do potrzeby realizacji zadań, które powinny służyć miesz-
kańcom. Bardzo pozytywny i budujący dla nas jest fakt, że tak duża grupa 
mieszkańców zaangażowała się w akcję zbierania podpisów. Dziękujemy 
także za pomoc i życzliwość przedstawicielom Gimnazjum nr 8 oraz na-
szych parafii. Tym bardziej motywuje nas to do dalszych wspólnych działań 
na rzecz naszego osiedla.  

                                                              
Wieści z Ratusza 

 
Podczas styczniowej sesji Rady Miasta radni przyjęli uchwałę zmienia-

jącą zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa oraz zgo-
dzili się na zmiany uchwały budżetowej miasta. Podczas dyskusji nad 
zmianą uchwały w sprawie zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców two-
rzących nowe miejsca pracy, która obowiązuje od 2008 roku, okazało się, 
że żaden przedsiębiorca dotychczas nie skorzystał z takiej możliwości. 

Radni zobowiązali Prezydenta do podjęcia bardziej aktywnych działań 
mających na celu przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych dla 
nowych inwestorów, tworzenia warunków do powstawania nowych miejsc 
pracy oraz wspierania lokalnych przedsiębiorców. Podczas sesji zgłaszano  
wnioski, aby Prezydent uaktywnił jednostki Urzędu odpowiedzialne za pro-
mocję gospodarczą miasta i pozyskiwanie nowych inwestorów.  

W pierwszych dniach lutego władze miasta zdecydowały o stworzeniu 
Biura Obsługi  Inwestora licząc, że dzięki temu uda się przyciągnąć do 
Rzeszowa  nowe firmy, które będą zainteresowane inwestowaniem i two-
rzeniem nowych miejsc pracy np. w strefie ekonomicznej Dworzysko.    

       
Jerzy Jęczmienionka  

 

Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer osie-
dlowego pisma „MIESZKANIEC”. Zapraszamy do współpracy i przesyłania 
propozycji tematów ważnych dla mieszkańców osiedla. Wszystkich miesz-
kańców zainteresowanych sprawami Osiedla Mieszka I  zapraszamy na 
spotkania Rady Osiedla. Odbywają się one w każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca w Gimnazjum Nr 8 przy ul. Miodowej.  Więcej informacji znajduje 
się na stronie www.mieszka-rzeszow.pl. 
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