
Strona 1 z 17 
 

 

                                      

PROTOKÓŁ 

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z Mieszkańcami Osiedla Bzianka, 

które odbyło się w dniu 6 października 2017 r. w Domu Strażaka w Bziance 

 

Uczestnicy spotkania: 

 Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc, 

 Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński, 

 Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisław Sienko, 

 Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Andrzej Gutkowski, 

 Sekretarz Miasta Rzeszowa – Marcin Stopa, 

 Radni Rady Miasta Rzeszowa, 

 Dyrektorzy i pracownicy wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa oraz jednostek 

organizacyjnych miasta Rzeszowa, 

 Mieszkańcy Osiedla Bzianka. 

 

 

 Porządek spotkania: 

1) Prezentacja multimedialna Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa  

p. Stanisława Sienko, 

2) Dyskusja mieszkańców Osiedla Bzianka z Władzami Miasta Rzeszowa na 

temat bieżących problemów osiedla. 

 

Ad.1 Prezentacja multimedialna przedstawiająca 

 Nasze miasto w liczbach, 

 Najważniejsze projekty inwestycyjne, 

 Poziom życia w mieście, 

 Oceny Rzeszowa w kraju i na świecie,  
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1.1. Poszerzenie granic miasta 

2005 r. powierzchnia - 54 km2, ilość mieszkańców - 159 tys., 

2017 r. powierzchnia - 120 km2, ilość mieszkańców - 220 tys.  

W latach 1354 – 2002 powierzchnia Rzeszowa powiększyła się o 52,2 km2, natomiast 

w latach 2006 – 2017 o 66,3 km2. 

 

1.2. Wykorzystanie środków UE 

Według GUS, całkowita wartość podpisanych umów o dofinansowanie projektów 

unijnych wyniosła w  Rzeszowie 4,8 mld zł. Miasto Rzeszów, z kwotą 21,1 tys. zł na 

jednego mieszkańca zajęło 2. miejsce wśród miast wojewódzkich pod względem 

wartości zrealizowanych projektów unijnych 

 

1.3. Najważniejsze projekty inwestycyjne w Mieście : 

 Budowa Drogi od węzła komunikacyjnego Rzeszów – Południe na drodze S-19 

do ul. Podkarpackiej - Koszt inwestycji 72 mln zł, 

 Rozbudowa ul. Podkarpackiej do Granic Miasta - Koszt inwestycji 31 mln zł, 

 Przebudowa ul. Sikorskiego od Skrzyżowania z ul. Robotniczą do granicy 

miasta i Gminy Tyczyn - Koszt inwestycji 32 mln zł, 

 Przebudowa ul. 3 Maja - Koszt inwestycji   8 598 000 zł, 

 Targowisko przy ul. Dworaka, 

 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko wraz z Infrastrukturą 

Komunikacyjną - 150 mln zł (budowa kolektora kanalizacji sanitarnej, pompowni 

wody ze zbiornikami wody oraz infrastrukturą towarzyszącą), 

 Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i Okolic                     

Wartość projektu: 415,1 mln zł, w tym dofinansowanie UE: 311,1 mln zł.  

Projekt obejmował: 

o Przebudowę i rozbudowę ulic, 

o Zakup nowoczesnych autobusów, 

o Opracowanie i uruchomienie Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu 

Transportowego, 

o Nowe Autobusy - w ramach projektu Gmina Miasto Rzeszów zakupiła 80 

nowych autobusów miejskich. 30 z nich zasilane jest ekologicznym 

paliwem – sprężonym gazem ziemnym (CNG). Tak zasilane pojazdy 
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stanowią teraz ponad 40% całego taboru autobusowego komunikacji 

miejskiej w Rzeszowie. W 2018 roku tabor MPK wzbogaci się o 

pierwszych 10 autobusów elektrycznych. 

 

 

1.4. Rzeszowski Inteligentny System Transportowy 

Najbardziej innowacyjnym elementem projektu jest Rzeszowski Inteligentny System 

Transportowy, w ramach którego działają systemy: 

 Zarządzania Transportem Publicznym, 

 Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, 

 Biletu Elektronicznego Komunikacji Miejskiej, 

 Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym. 

System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (E-info) – wykorzystuje i przetwarza 

dane ze wszystkich systemów, a następnie generuje dla podróżnych informacje, 

pozwalające planować podróż i kontrolować jej przebieg. Informacje te wyświetlane są 

na tablicach przystankowych, na tablicach znajdujących się w autobusach, w 

biletomatach, gdzie można również sprawdzić układ linii oraz aktualny rozkład jazdy. 

Osoby niewidome i niedowidzące mogą korzystać z systemu dzięki zapowiedziom 

głosowym w autobusach, specjalnym przyciskom  na przystankach autobusowych  

opisanych alfabetem Braille’a oraz pilotom do zdalnego sterowania tablicami 

przystankowymi. 

Ogólnopolskie media opisały działający w mieście Rzeszowski Inteligentny System 

Transportowy jako przykład, dzięki któremu mieszkańcy przekonują się do 

pozostawiania aut w garażach i korzystania z komunikacji publicznej.  

Dzięki niemu, w 2017 roku Rzeszów odnotował 15-procentowy przyrost liczby 

pasażerów w komunikacji miejskiej. 

Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc wraz z grupą urzędników przebywał niedawno 

w Holandii. Celem wizyty były rozmowy dotyczące autonomicznego transportu 

publicznego. Prezydent jest zainteresowany tym, aby w Rzeszowie wprowadzić 

elektryczne autobusy bez kierowców. 

 

1.5. Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z mostem im. Tadeusza 

Mazowieckiego 

Koszt inwestycji: 183 mln PLN; dofinansowanie: 167 mln PLN  
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Długość mostu 482 m; wysokość pylonu 108,5 m  

Most im. Tadeusza Mazowieckiego został wybrany jedną z 10 najciekawszych i 

najbardziej spektakularnych inwestycji samorządowych, które powstały w ubiegłym 

roku w Polsce, według dziennika Puls Biznesu. 

 

1.6. Regionalne centrum kształcenia zawodowego w zakresie nowoczesnych 

technologii.  

W ramach projektu powstało 11 pracowni kształcenia praktycznego,                                      

które wyposażone są w nowoczesny sprzęt, maszyny oraz specjalistyczne 

oprogramowanie (494 szt. zakupionych urządzeń i maszyn) zapewniających 

podniesienie poziomu kształcenia praktycznego i przygotowanie do egzaminu 

zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Wartość projektu – 11,7 mln 

zł, dofinansowanie – 8,5 mln zł. 

 

1.7. Budynek dydaktyczny zespołu szkół gospodarczych. 

Wartość projektu - 11 mln zł dofinansowanie - 4,9 mln zł 

 

1.8. Okrągła kładka nad Al. Piłsudskiego 

1.9. Fontanna Multimedialna 

1.10. Budowa parku papieskiego 

1.11. Budowa domów kultury 

 

1.12. Ścieżki rowerowe 

W Rzeszowie wybudowano ponad 120 km ścieżek rowerowych – Miasto Rzeszów 

zdobyło Certyfikat Gmina Przyjazna Rowerzystom oraz nagrodę Związku Powiatów 

Polskich.  

W 2017 r. oddano do użytku także tartanową ścieżkę dla biegaczy na Bulwarach o 

długości 550 m. 

 

1.13. Budżet miasta  

Międzynarodowa niezależna agencja Fitch Ratings podniosła ocenę finansów 

Rzeszowa ze stabilnej na pozytywną oraz potwierdziła międzynarodowe 

długoterminowe możliwości finansowe Rzeszowa w walucie zagranicznej i krajowej. 

Sytuacja finansowa miasta nie jest zagrożona, a zadłużenie jest umiarkowane. 
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1.14. Wsparcie miasta dla rozwoju biznesu 

Główne gałęzie przemysłu: lotnictwo, informatyka, budownictwo, farmaceutyka, 

produkcja sprzętu domowego, centra komercyjno-usługowe, centra usług wspólnych, 

outsourcing. 

Komisja Europejska uznała subregion rzeszowski za jeden z najszybciej rozwijających 

się obszarów pod względem wzrostu zatrudnienia w zakresie teleinformatyki.  

Podstrefa Rzeszów SSE EURO-PARK MIELEC obejmuje trzy lokalizacje, oferujące 

sprzyjające warunki rozpoczęcia działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw 

innowacyjnych: 

 teren inwestycyjny RZESZÓW-DWORZYSKO, który docelowo obejmie 

powierzchnię ok. 400 ha, w tym w granicach Rzeszowa znajduje się 180 ha; 

 do Podstrefy Rzeszów SSE EURO-PARK MIELEC został włączony teren przy                      

ul. Ciepłowniczej o pow. 10 ha; 

 teren inwestycyjny o powierzchni 1,5 ha użytkowany przez Pratt & Whitney 

Rzeszów przy ul. Hetmańskiej. 

 

1.15. Urząd Miasta Rzeszowa przyjazny mieszkańcom 

W celu umożliwienia mieszkańcom łatwego i szybkiego dostępu do informacji 

w Urzędzie oraz z uwagi na dbałość o wysoką jakość obsługi klientów powstały 

Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańców oraz Punkty Obsługi Mieszkańców 

zlokalizowane w czterech największych galeriach handlowych w mieście: „Galerii 

Rzeszów”, „Nowy Świat”, „Rzeszów Plaza” oraz „Millenium Hall”. 

Są one czynne przez 6 dni w tygodniu (poniedziałek - sobota) od godz. 10-18. 

 

1.16. Rzeszów – Miasto Dobrych Praktyk Urbact 

Rzeszów po raz pierwszy otrzymał tytuł MIASTA DOBRYCH PRAKTYK URBACT, za 

utworzenie Punktów Obsługi Mieszkańców w galeriach handlowych. Rzeszów 

wyróżniony został spośród 270 zgłoszeń z 29 krajów europejskich. Wyróżnienie 

naszego miasta to promocja Rzeszowa na skalę europejską, wśród wszystkich krajów 

członkowskich UE oraz w trakcie wydarzeń organizowanych przez Komitet URBACT 

we współpracy z Komisją Europejską. 

 

1.17. Edukacja 
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W rankingu samorządów Miejsca sprzyjające edukacji 2017 w kategorii miast powyżej 

100 tys. mieszkańców zwyciężył RZESZÓW. W zestawieniu przeanalizowano dane 

dotyczące edukacji w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. Badano 

odsetek dzieci w przedszkolach i ich dostępność, jakość nauczania w szkołach 

podstawowych, wyniki egzaminów oraz postępy w nauce uczniów o tym samym 

potencjale w gimnazjach. 

 

1.18. Wydatki na oświatę 

W 2017 r. wydatki na edukację wyniosą ponad  395 mln zł. Rocznie na remonty                  

i inwestycje miasto wydaje ponad 40 mln zł. 

Wybudowano 9 przedszkoli, 9 hal sportowych, 3 szkoły, 2 pływalnie.  

Inwestycja pn. BUDOWA ZESPOŁU OŚWIATOWEGO PRZY UL. BŁ. KAROLINY 

zdobyła I miejsce wśród wszystkich inwestycji oświatowych Unii Europejskiej. 

 

1.19. Kompleks oświatowy w rejonie ulicy Bł. Karoliny 

 

1.20. Budowa hali sportowej przy szkole sportowej na ul. Hetmańskiej 

Dziewiąta wybudowana od 2003 roku hala sportowa. Wymiary hali: 65 m x 45 m. 

 

1.21. Budowa hali sportowej przy Stadionie Miejskim Stal 

 

1.22. Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych 

Technologii 

W ramach projektu powstało 11 pracowni kształcenia praktycznego, które są 

wyposażone w nowoczesny sprzęt, maszyny oraz specjalistyczne oprogramowanie 

(494 szt. zakupionych urządzeń i maszyn) zapewniających podniesienie poziomu 

kształcenia praktycznego i przygotowanie do egzaminu zewnętrznego 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Wartość projektu – 11,7 mln zł, 

dofinansowanie – 8,5 mln zł. 

 

1.23. Budowa kompleksu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny 

Inwestycja ta zajęła I miejsce wśród wszystkich inwestycji oświatowych UE. 

 

1.24. Budowa żłobka „Karolinka” oraz Przedszkola nr 33 
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1.25. Budowa żłobka na osiedlu Drabinianka - Koszt inwestycji 5 659 000 zł. 

Planowany termin zakończenia prac budowlanych 1 listopada 2017 r.  

 

1.26. Najważniejsze cykliczne imprezy kulturalne 

 Europejski Stadion Kultury, 

 Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, 

 Święto Paniagi, 

 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ożywionej Formy MASKARADA, 

 Międzynarodowy Festiwal Piosenki CARPATHIA, 

 Źródła Pamięci. Szajna, Grotowski, Kantor, 

 Kultura od kuchni. 

  

1.27. Najważniejsze  cykliczne imprezy sportowe 

 Rozgrywki ligowe w siatkówce i na żużlu, 

 Międzynarodowy Turniej im. Jana Strzelczyka, 

 Grand Prix Polski w Koszykówce 3 x 3, 

 Puchar Europy w Kolarstwie Ręcznym, 

 Mini Tour de Pologne, 

 Akcja „Polska na Rowery”, 

 TOUR DE POLOGNE w RZESZOWIE, 

 26 RAJD RZESZOWSKI, 

 Maraton i Półmaraton Rzeszowski, 

 PKO MARATON RZESZOWSKI, 

 Ultramaraton Podkarpacki, 

 Bieg na Piątkę, 

 Bieg Niepodległości Rzeszowska Dycha, 

 Bieg Ojców. 

 

1.28. Rzeszów w wybranych konkursach i rankingach  

 Najwyższa nagroda europejska  na rzecz czystego transportu miejskiego. 

Miasto Rzeszów zdobyło najwyższą nagrodę europejską na rzecz czystego 

transportu miejskiego - nagrodę CIVITAS w kategorii „Innowacje techniczne” – 
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za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie transportu miejskiego i aktywne 

reprezentowanie Inicjatywy CIVITAS. Komisja Europejska w uzasadnieniu 

wyróżnienia tak scharakteryzowała Miasto Rzeszów: Innowacyjne zarządzanie 

miastem oraz ciągłe konsultacje z ekspertami  

i lokalnymi interesariuszami, spowodowało bardzo dobre planowanie, 

wdrożenie oraz prawidłową  ocenę funkcjonowania polityki transportowej. 

Komunikacja miejska została określona jako doskonała.  

 Rzeszów po raz kolejny zajął I miejscu w rankingu Miast Atrakcyjnych dla 

Biznesu magazynu „Forbes”, w kategorii miast od 150 tys. do 300 tys. 

mieszkańców. 

 Rzeszów jako jedyne miasto z Polski i jedno z nielicznych miast Europy 

otrzymał Europejską Nagrodę za Najlepsze Praktyki (European Awards for 

Best Practices) przyznaną przez Europejskie Stowarzyszenie Badań 

Jakościowych.  Ceremonia wręczenia nagród odbyła się w Wiedniu. Nagrody 

przyznano 76 instytucjom z 59 krajów z całego świata. Wśród nagrodzonych 

renomowanych firm, instytucji organizacji z Europy, Azji, Afryki, Ameryki i 

Australii znalazł się Rzeszów. 

 RZESZÓW znalazł się na 3. miejscu w Raporcie Polskiej Fundacji im. 

Roberta Schumana i Fundacji Konrada Adenauera w Polsce „Europolis” 

Bezpieczne i otwarte miasta. 

 Miasto Rzeszów zdobyło WYRÓŻNIENIE w Konkursie DOM 2016 O 

KRYSZTAŁOWĄ CEGŁĘ NA NAJLEPSZĄ INWESTYCJĘ BUDOWLANĄ PO 

OBU STRONACH WSCHODNIEJ GRANICY UE za inwestycję Budynek 

mieszkalny przy ul. Granicznej. 

 RZESZÓW WSCHODZĄCĄ GWIAZDĄ OUTSOURCINGU. Miasto Rzeszów 

otrzymało niezwykle prestiżową nagrodę główną Wschodząca Gwiazda 

Outsourcingu w Polsce przyznawaną firmom i miastom szczególnie 

zaangażowanym w rozwój branży outsourcingowej w Europie. Nagroda ta 

stanowi podsumowanie działań Miasta  w minionym roku dla rozwoju sektora 

usług wspólnych dla biznesu w Rzeszowie. W plebiscycie „Perły Samorządy 

2017″ organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna, Rzeszów został 

wyróżniony w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców. 
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 Wyróżnienie przyznano również prezydentowi Tadeuszowi Ferencowi w 

kategorii „Włodarz miasta powyżej 100 tys. mieszkańców”. 

 Nasze miasto zdobyło również tytuł POLSKIEGO LIDERA 

NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO. Komunikacja miejska 

została określona jako doskonała. 

 Rzeszów zdobył wyróżnienie  w I edycji ogólnopolskiego rankingu Dziennika 

Gazety Prawnej „Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży”. 

 Portal internetowy Oto-dom przygotował raporty dotyczące: bezpieczeństwa 

oraz czystej i zadbanej okolicy. Badano w nich stan bezpieczeństwa 

mieszkańców, czystości oraz zadowolenie mieszkańców z pracy służb 

komunalnych. W zestawieniach dużych i średnich miast zwyciężył Rzeszów. 

 

1.29. Wybrane tytuły, nagrody i wyróżnienia przyznawane Prezydentowi 

Rzeszowa - Tadeuszowi Ferencowi. 

 Rektor i Senat Politechniki Rzeszowskiej nadał Panu Tadeuszowi Ferencowi w 

uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju Rzeszowa jako ośrodka akademickiego, 

w tym za wspieranie międzynarodowej wymiany studentów i naukowców, a 

także organizowanie wspólnych akcji promujących miasto Rzeszów jako 

siedzibę ośrodka naukowego wyspecjalizowanego w unikatowych kierunkach 

kształcenia zaszczytny tytuł DOKTORA HONORIS CAUSA Politechniki 

Rzeszowskiej. 

 Tadeusz Ferenc - Prezydent Rzeszowa został wybrany Najlepszym 

prezydentem wśród prezydentów miast wojewódzkich w Polsce w rankingu 

tygodnika „Newsweek” na najlepszych polskich prezydentów. Ranking został 

opracowany na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich prezydentów. 

Swoje oceny wystawiła również kapituła konkursu, która brała pod uwagę m.in.: 

umiejętności pozyskiwania funduszy unijnych, zdolności przywódcze 

prezydentów oraz dbałość o budżety swoich miast. 

 Dziennik Gazeta Prawna opublikował Ranking 50 najbardziej wpływowych 

ludzi polskiej gospodarki. Na 46 miejscu, jako jedyny samorządowiec w 

zestawieniu, znalazł się Prezydent Rzeszowa, Tadeusz Ferenc. Autorzy 

rankingu podkreślają rolę Prezydenta Rzeszowa w budowie mocnej pozycji 

miasta i całego województwa. Intensywny rozwój Rzeszowa wyróżnia się na tle 



Strona 10 z 17 
 

innych polskich miast, jego dynamiczny rozwój wzmacnia konkurencyjność 

całego regionu, a rzeszowskie firmy podbijają rynki międzynarodowe. 

Podkreślono również rolę Prezydenta w polepszeniu rzeszowskiego rynku 

pracy, nasyconego specjalistami z wielu dziedzin, którzy budują w Rzeszowie 

nowoczesny przemysł. Woj. podkarpackie w tym zestawieniu reprezentowane 

jest jeszcze przez Adama Górala – założyciela i prezesa Asseco Poland (43 

miejsce) oraz przez Marka Kuchcińskiego - marszałka Sejmu RP (50 miejsce). 

 Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski - nadany za osiągnięcia w 

pracy zawodowej i społecznej. 

 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski - nadany za wybitne zasługi w 

działalności samorządowej i społecznej. 

 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - nadany za wybitne zasługi w 

działalności samorządowej i służbie państwowej. 

 Kapituła konkursowa Forum Smart City przyznała tytuł CZŁOWIEK ROKU 

Prezydentowi Rzeszowa Tadeuszowi Ferencowi – inicjatorowi dynamicznego 

rozwoju Rzeszowa, który zrealizował projekty umożliwiające wdrożenie 

inteligentnych rozwiązań dla miasta i jego mieszkańców. 

 

1.30. Inwestycje na osiedlu Bzianka w 2017 r. – wartość: 2 200 000 zł 

 

1.30.1 Inwestycje drogowe zrealizowane w 2017 r.: 

 Remont ul. Samorządowej 

 Remont ul. Leszczynowej 

 Remont ul. Św. Rodziny 

 

1.30.2. Pozostałe inwestycje: 

 Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz  

z przebudową pętli autobusowej (opracowanie dokumentacji projektowej) 

 Zamontowanie luster na skrzyżowaniu ul. św. Jakuba z ul. Św. Rodziny, ul. 

Pisarka z ul. Samorządową, ul. Gronowej z ul. Leszczynową 

 Remonty ul. Kalinowej i ul. Gronowej 

 Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka (trwa procedura przetargowa  

w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej) 
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 Modernizacja budynku Domu Strażaka na os. Bzianka (dotacja celowa) oraz 

zakup nowego wyposażenia jednostki OSP 

 W związku z przyłączeniem Osiedla Bzianka do Miasta Rzeszowa Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie nabyło od Gminy 

Świlcza urządzenia kanalizacji sanitarnej i wodociągowej: przepompownie wraz  

z zasilaniem, sieć wodociągową i sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości  

18 km. 

 

 

Ad 2. Pytania mieszkańców i dyskusja 

 

2.1. Przekazanie informacji na temat stopnia przygotowania do realizacji 

inwestycji związanej z rozbudową Szkoły Podstawowej na os. Bzianka: 

Pan Henryk Wolicki (Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. oświaty, 

opieki społecznej i osób niepełnosprawnych): 2 czerwca b.r. zostały zakończone 

wszelkie prace formalne związane z przejęciem osiedla przez Miasto – podpisano akt 

notarialny. Odnośnie rozbudowy szkoły, 19 października będzie miało miejsce 

otwarcie ofert dotyczących wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. Będzie 

ona obejmowała m.in.: salę gimnastyczną wraz ze strefą boisk, 4 duże sale lekcyjne 

(w tym sala komputerowa), gabinet dla pielęgniarki, gabinet dla logopedy i pedagoga, 

biblioteka (na ok. 8 tys. książek), gabinet dyrektora, sekretariat, szatnia. Szkoła będzie 

zaprojektowana na ok. 200 uczniów, a przewidywana liczba nauczycieli to ok. 30. 

Wcześniejsza ekspertyza wykluczyła nadbudowę istniejącego budynku szkoły, 

natomiast konserwator zabytków nie wyraził zgody na wyburzenie jego zabytkowej 

części. Stąd też Pan Prezydent podjął decyzję o rozbudowie istniejącego budynku 

szkoły (dobudowane zostanie nowe skrzydło). 

 

2.2. Mieszkaniec: Wśród listy planowanych inwestycji nie zauważyłem nic o samej 

ulicy Dębickiej (w części zlokalizowanej na os. Bzianka, tj. ok. 500 m). Jest ona dość 

niebezpieczna jeśli chodzi o poruszanie się (brak chodnika, głębokie rowy). Stąd 

prośba o uwzględnienie w planach inwestycyjnych na os. Bzianka także rozbudowy ul. 

Dębickiej (zatoki dla autobusów, chodniki).  

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Wniosek jest zasadny, przyjmujemy 

do budżetu na rok 2018. 
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2.3. Mieszkaniec: W kwestii luster na skrzyżowaniach – można by pozostawić je na 

wszystkich skrzyżowaniach.  

Pan Andrzej Świder, Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: Zaczynamy od obszaru 

przy szkole. 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Polecam, żeby do końca miesiąca 

lustra były. 

 

2.4. Mieszkanka: Chciałam zapytać o rzeczkę Przyrwę. Czasami jest taka pogoda, że 

rzeczka wylewa. Miała być czyszczona i chciałam zapytać czy to będzie realizowane. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: Oczywiście, że 

rzeczka Przyrwa będzie konserwowana na bieżąco. 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Proszę dopilnować sprawy. 

 

2.5. Mieszkaniec: Chodzi o położenie asfaltu na ul. św. Jakuba. Woda ściąga 

utwardzenie i do wiosny nie będzie na czym położyć asfaltu. 

Pan Andrzej Świder, Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: Do ostatnich zabudowań 

brakuje ponad 100 m asfaltu. Na szerokości 3 m można by położyć ten asfalt. 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Na tej powierzchni, na której można, 

proszę położyć ten asfalt. 

  

2.6. Mieszkaniec: Panie Prezydencie, jeżeli robicie już asfalt, róbcie go szerzej. Drogi 

są za wąskie dla samochodów, żeby się mijały. Tak samo jest w Przybyszówce. Nie 

wiem jak dojedzie tam np. straż pożarna. 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Asfalt kładziemy tam, gdzie jest to 

możliwe, bo grunty są często prywatne. My oczywiście dostrzegamy ten temat. Jeżeli 

jest to możliwe, robimy szerokie drogi: 6-7 m. Jeśli jest to niemożliwe ze względu na 

kwestie własnościowe, robimy tak, żeby samochody mogły przejechać. 

 

2.7. Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Bardzo zależy mi na tym, 

żebyście Państwo wszyscy byli zadowoleni z przyłączenia do Rzeszowa – jesteśmy 

teraz wszyscy jedną gminą. Największe podatki pozyskujemy z dzielnicy Śródmieście 

(ok. 170 mln). Z osiedla Bzianka na dzień 30 września 2017 r. pozyskaliśmy z 

podatków lokalnych 97 tys. zł. W tej chwili jesteście mieszkańcami miasta i z innych 

dzielnic będziemy pieniądze przerzucać, bo tutaj potrzebne są kolejne inwestycje. 
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2 200 000 zł nie jest kwotą porażającą, będziemy ją zwiększać w miarę potrzeb (tak 

jak się to dzieje na Przybyszówce) 

 

2.8. Mieszkaniec: Chciałem zapytać co w tej chwili robi miasta w sprawie poprawy 

zasięgu sieci komórkowych. Po przyłączeniu do Rzeszowa zasięg miał się poprawić, 

nic się jednak w tej kwestii nie zmieniło. 

Odpowiedź: Na polecenie Pana Prezydenta, Pan Dyrektor Bańdur przeprowadził na 

początku tego roku rozmowy z 4 głównymi operatorami sieci komórkowych. Dwaj 

operatorzy od razu stwierdzili, że nie są zainteresowani tym terenem. Dwaj operatorzy 

(Plus i T-Mobile) stwierdzili, że rozważą taką możliwość. W tej chwili szukają lokalizacji 

na nadajnik sieci komórkowej (pod uwagę brany jest m.in. budynek Domu Strażaka). 

Jeśli chodzi natomiast o Internet, przy rozbudowie podłączymy szkołę do sieci Resman 

i wtedy pojawi się tutaj zasięg Internetu bezprzewodowego. 

 

2.9. Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa 

(przedstawienie zamierzeń inwestycyjnych w mieście): Szanowni Państwo, 

zacznę od zagadnienia elektromobilności. PGE Polska Grupa Energetyczna zamierza 

wprowadzić w przyszłym roku w Rzeszowie wypożyczalnie samochodów 

elektrycznych i zbudować 30 punktów ładowania tych samochodów. Samochody te 

mają zasięg ok. 200 km i nadają się do użytku jako samochód miejski. W zakresie 

komunikacji rowerowej, także myślimy o wprowadzeniu rowerów elektrycznych (są 

stosunkowo drogie, ale będą dostępne w ramach nowego systemu rowerowego w 

mieście). W ramach elektromobilności, Pan Prezydent podpisał także porozumienie 

wraz z 42 innymi samorządami w Polsce (wprowadzanie elektromobilności i transportu 

elektrycznego). W przyszłym roku wprowadzone zostaną również autobusy 

elektryczne, które będą jeździć trasą linii „0”. Transport elektroniczny jest dużo tańszy. 

Kolejnym porozumieniem w zakresie elektromobilności jest porozumienie, które Pan 

Prezydent (wspólnie z miastem Katowice i miastem Łódź) zawarł z Narodowym 

Centrum Badań i Rozwoju. Miasto Rzeszów bierze również udział w Programie 

Budowy Polskiego Autobusu Elektrycznego (tzw. eBUS). 

Co do pozostałych zamierzeń inwestycyjnych, na dzień dzisiejszy kończymy 

przebudowę ul. Sikorskiego (ma być gotowa do końca roku), podobnie łącznik od ul. 

Podkarpackiej do Kielanówki. W przyszłym roku planujemy zakończyć rozbudowę ul. 

Podkarpackiej oraz połączenie ul. Lubelskiej z ul. Warszawską. Jak już wspomniałem, 
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na początku przyszłego roku pojawią się także nowe autobusy: elektryczne oraz 

przegubowe napędzane olejem napędowym. Wszystkie te zakupy kosztują miasto 

tylko 15% ich ceny (pozostała część – ponad 100 mln zł – to dofinansowanie ze 

środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia). Co do dalszych planów, 

wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na rozbudowę Hali na Podpromiu. Aktualnie 

kończy się też remont basenów ROSiR-u przy ul. Pułaskiego. Chcemy też 

przebudować basen na ul. Matuszczaka. Aktualnie trwa także remont sal operacyjnym 

w Szpitalu Miejskim (6 nowoczesnych sal operacyjnych). 

Aktualnie projektujemy także halę lodową pomiędzy ul. Graniczną a ul. Zieloną. Tam 

powinno mieścić się pełnowymiarowe lodowisko, na którym będzie można uprawiać 

hokej, jazdę figurową na lodzie i inne sporty zimowe. Nie zapominamy też o sferze 

rekreacji i planujemy, żeby powstawały nowe siłownie plenerowe, place zabaw, nowe 

miejsca do wypoczynku, w miejscach, które wskazują nam mieszkańcy. 

 

2.10. Pan Paweł Potyrański, Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy: Jeżeli 

chodzi o fundusze unijne, w zakresie którym możecie być Państwo zainteresowani, 

chciałbym poinformować, że obecnie, do 20 października trwa nabór na udział w 

projekcie dot. montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i 

budynkach gospodarczych dla mieszkańców Rzeszowa i gmin ościennych. Może być 

to znaczącą oszczędnością w opłatach za zużycie energii elektrycznej. Wszystkie 

informacje dot. udziału w projekcie znajdziecie Państwo na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Rzeszowa oraz stronie internetowej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, 

w skład którego wchodzi Gmina Miasto Rzeszów, tj. www.rof.org.pl. Dodatkowe 

informacje można uzyskać w Wydziale Pozyskiwania Funduszy (Plac Ofiar Getta 7, 

pokój nr 43), tam też można złożyć wniosek o udział w projekcie.  

Jeśli chodzi o inne przedsięwzięcia, w ramach oszczędności w mechanizmie 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, również w tym roku prawdopodobnie ruszy 

projekt parasolowy związany z wymianą pieców bądź montażem innych odnawialnych 

źródeł energii, takich jak pompy ciepła czy kolektory słoneczne. O tym oczywiście 

będziemy Państwa na bieżąco informować.  

Zachęcam Państwa do udziału w tych projektach, tym bardziej, że może być to źródłem 

nie tylko oszczędności, ale również przy okazji, inwestując w odnawialne źródła energii 

dbamy o swoje środowisko, a co za tym idzie o nasze zdrowie. 

 

http://www.rof.org.pl/
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2.11. Pan Jacek Gołubowicz, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: 

Szanowni Państwo, w odniesieniu do świadczeń przyznawanych przez MOPS, 

zapraszam albo do siedziby głównej MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26 albo do 

najbliższego rejonu pracowników socjalnych, gdzie można uzyskać kompletną i pełną 

informację na temat pomocy świadczonej przez MOPS. To może być zarówno pomoc 

finansowa, jak również w formie usług opiekuńczych zwykłych i specjalistycznych, 

miejsca w instytucjonalnej opiece (obecnie funkcjonują 4 domy pomocy społecznej na 

terenie Rzeszowa), świadczenia w formie uczestnictwa w ośrodku wsparcia, w 

środowiskowym domie samopomocy, klubach samopomocy. Różnorodność usług 

świadczonych przez MOPS jest bardzo duża, w związku z tym zapraszam Państwa do 

odwiedzenia naszej placówki. 

 

2.12. Pan Grzegorz Materna, Dyrektor Szpitala Miejskiego w Rzeszowie: Jak już 

wspomniał Pan Prezydent, przebudowujemy blok operacyjny. Będzie 6 nowoczesnych 

sal, wymieniony zostanie również cały sprzęt. Natomiast szpital idzie w kierunku 

zabiegów małoinwazyjnych. Odchodzimy od operacji tzw. „na otwarto”, wykonujemy 

zabiegi małoinwazyjne metodą laparoskopową lub artroskopową.  

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Informuję Państwa również, że 

Szpital Miejski nie jest zadłużony. 

  

2.13. Pani Mariola Cieśla, Dyrektor Rzeszowskiego Domu Kultury: Jesteśmy 

przygotowani z ofertą na os. Bzianka i jestem przekonana, że w momencie kiedy 

będziemy mogli już wejść tutaj na teren Domu Strażaka, będą mogły odbywać się tu 

zajęcia. Trzykrotnie odbyliśmy spotkania z rodzicami, znamy ich zapotrzebowania. 

Aktualnie mamy 16 domów kultury na 14 osiedlach. Myślę, że z biegiem czasu i tutaj 

powstanie jednostka, która będzie świadczyła usługi kulturalne w ładnym, odnowionym 

budynku. Mimo tego, że nie prowadzimy tutaj jeszcze formalnej działalności, wspólnie 

ze Szkołą zorganizowaliśmy ferie i piknik. Natomiast Ochotnicza Straż Pożarna 

otrzymała sprzęt do siłowni. 

  

2.14. Pan Piotr Jarosz, Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 

Ludności: Szanowni Państwo, na terenie miasta funkcjonuje 10 jednostek OSP. 

Wydział Zarządzania Kryzysowego sprawuje merytoryczny nadzór nad 

zabezpieczeniem i utrzymaniem w gotowości bojowej tych jednostek. Dzięki Panu 



Strona 16 z 17 
 

Prezydentowi, który nie szczędzi środków na rozwój jednostki w Bziance, już na dzień 

dzisiejszy otrzymała ona 130 tys. zł na doposażenie i sprzęt. Na ukończeniu jest już 

remont dachu. Doposażyliśmy jednostkę w pompy, agregaty prądotwórcze. Do końca 

miesiąca dostaną także aparaty powietrzne, ubrania do pracy na wysokościach. Tak 

żeby wyrównać wyposażenie tej jednostki do innych jednostek OSP z terenu miasta. 

Ponadto, do końca listopada na Domu Strażaka zostanie zamontowana nowa syrena 

alarmowa, a jednostka zostanie włączona do systemu alarmowania i ostrzegania 

  

2.15. Mieszkaniec: Mam pytanie odnośnie łącznika os. Bzianka z Kielanówką. Czy on 

będzie realizowany? 

Pan Kamil Skwirut, Radny Miasta Rzeszowa: Jako Radny skierowałem interpelację 

do Pana Prezydenta w tej sprawie. Otrzymałem odpowiedź od Prezydenta 

Ustrobińskiego, że wykonanie tej ulicy (tj. ul. Leszczynowej) zostanie zaproponowane 

do budżetu na przyszły rok.  

 

2.16. Mieszkaniec: Panie Prezydencie, zwracam się z prośbą o odśnieżanie i 

posypywanie solą ul. św. Rodziny w zimie aż do końca, tj. do cmentarza oraz parkingu. 

O ile oczywiście jest to możliwe. 

Odpowiedź Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej: Oczywiście, 

słuszna propozycja. Proszę na bieżąco informować o takich potrzebach. Pogody się 

nie przewidzi, dlatego jeśli są takie oczekiwania i potrzeby, proszę o zgłaszanie ich na 

bieżąco. Na Państwa terenie są jeszcze drogi gruntowe, których solą się nie sypie, 

ponieważ wtedy szybko robi się błoto (wówczas stosujemy inne metody). Natomiast 

tam gdzie jest asfalt, sól jak najbardziej. 

 

2.17. Mieszkaniec: Jakiś czas temu pojawił się pomysł, aby wykorzystać rzekę 

Przyrwę w celach rekreacyjnych, np. utworzyć wzdłuż niej w kierunku centrum miasta 

ścieżkę rowerową. Wydaje mi się, że jest to ciekawy pomysł. 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Proszę Państwa, za wszelką cenę 

budujemy ścieżki rowerowe. Przy rozbudowie ul. Dębickiej, proszę zaplanować 

budowę ścieżki. 

 

2.18. Mieszkaniec: Chciałem jeszcze zgłosić do remontu ul. Brzoskwiniową, która jest 

w bardzo złym stanie. 
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Pan Andrzej Świder, Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: Tak, rzeczywiście na 

odcinku prawie 100 m jest taka sytuacja, że trzeba tam będzie uzupełnić jakimś 

materiałem kamiennym. Oczywiście zrobimy to jeszcze w tym roku. 

 

2.19. Mieszkaniec: Na ul. Pisarka jest taki dość spory uskok, przebiega tam jakiś 

strumyczek i tam siadł już asfalt. Jeszcze chwilę i będzie można tam miskę olejową 

albo tłumik urwać. Można coś z tym zrobić? 

Pan Marek Ustrobiński, Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: Przyjmujemy 

oczywiście. Rozumiem, że jest to sprawa pilna, więc proszę aby w poniedziałek udała 

się tam ekipa remontowa i to naprawiła. 

 

2.20. Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Szanowni Państwo, bardzo 

dziękuję za spotkanie. Naszym zadaniem jest służenie mieszkańcom. Pozyskujemy 

pieniądze ze źródeł zewnętrznych, jeśli będzie to możliwe będziemy je również 

wbudowywać w os. Bzianka. Jesteśmy dla Was. Jeśli macie sprawy, potrzeby, proszę 

je od razu zgłaszać bezpośrednio do mnie, do moich zastępców lub do dyrektorów 

poszczególnych wydziałów i jednostek. Bardzo się cieszę, że podjęliście decyzję o 

przyłączeniu do Rzeszowa. Czujemy się odpowiedzialni za wszystko to, co tu się 

dzieje. Działajmy wspólnie dla dobra miasta i ludzi, którzy w nim mieszkają. Bardzo 

serdecznie dziękuję za spotkanie. 

 

 

 

Protokołowała: 

Dominika Zięba (Biuro MKZ) 

Mieszkanka  

POPRAWA INFRASTRUKTURY NA STADIONIE KS KORONA RZESZÓW 

Protokołował 


