
PROTOKÓŁ  

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami osiedli: 1000-lecia, 
Króla Augusta i Staromieście, które odbyło się w dniu 22 września 2017 r. 

 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,

• Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa – Henryk Wolicki,

• Radni Rady Miasta Rzeszowa,

• Przewodniczący Rady Osiedla 1000-lecia - Mieczysław Doskocz,

• Radni Rady Osiedla 1000-lecia,

• Radni Rady Osiedla Staromieście,

• Dyrektorzy i pracownicy wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa oraz jednostek
organizacyjnych miasta Rzeszowa,

• Mieszkańcy Osiedli 1000-lecia, Króla Augusta i Staromieście



 
 
Porządek spotkania: 
  
1) Prezentacja multimedialna - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa Pan Stanisław 
Sienko,  

2) Dyskusja mieszkańców Osiedla 1000-lecia, Króla Augusta i Staromieście  
z Prezydentem 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, 
• Inwestycje na osiedlach 

 
 
 
1.1. 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  
 
1.2. 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,  
• Otwarcie ul. 3 Maja - Koszt inwestycji 8 598 000 zł,  
• 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 stanowią teraz 
ponad 40% całego taboru autobusowego komunikacji 

 miejskiej w Rzeszowie. W 2018 roku tabor MPK wzbogaci się  



 o pierwszych 10 autobusów elektrycznych. 
 

1.3. 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.  
 
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 12-procentowy przyrost liczby 
pasażerów w komunikacji miejskiej.  
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. 
 
1.4. Okrągła kładka 
1.5. Fontanna multimedialna 
1.6. Park Papieski 
1.7. Budowa nowych Domów Kultury 
1.8. Targowisko przy ul. Dworaka 

 
1.11. 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.  

1.12. 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. 
 
1.13. 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. 
 
1.14. Edukacja 
  
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. 
  
1.15. 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. 
  
1.16. Kompleks oświatowy w rejonie ulicy Bł. Karoliny 
1.17. Edukacja dla najmłodszych  
1.18. Budowa Zespołu Oświatowego przy ul. Bł. Karoliny  
1.19. Budowa żłobka „Karolinka” oraz Przedszkola nr 33 
  
1.20. Budowa żłobka na osiedlu Drabinianka - Koszt inwestycji 5 659 000 zł. 
Planowany termin zakończenia prac budowlanych 1 listopada 2017 r. 
 
1.21. Budowa hali sportowej przy szkole sportowej na ul. Hetmańskiej  
Dziewiąta wybudowana od 2003 roku hala sportowa. Wymiary hali: 65 m x 45 m. 
 
1.22. Budowa ścieżek rowerowych  
 



1.23. 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. 

 
1.24. 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. 

 
1.25. 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” – 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.  

• 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.  

 
1.26. 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 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.  
 

1.27. Inwestycje na Os. 1000-lecia, Króla Augusta i Staromieściu  
– wartość 468 mln zł 
 

• Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z Mostem im. Tadeusza 
Mazowieckiego – wartość 183 mln zł (dofinansowanie 167 mln zł) 

• Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia – ul. Warszawska 
• Przebudowa ul. Lubelskiej, Marszałkowskiej i Warszawskiej 
• Przebudowa ul. Krakowskiej i Al. Witosa wraz z budową zabezpieczeń przed 

hałasem 
• Budowa ul. Krogulskiego, Gromskiego, budowa ulicy do osiedla mieszkaniowego 

Ogrody Hiszpańskie 
• Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą 
• Przebudowa ul. Wyspiańskiego 
• Budowa parkingu w rejonie Cmentarza 
• Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawska-Miłocińska wraz z budową chodnika z 

oświetleniem pod wiaduktem kolejowym  
• Rozbudowa skrzyżowania ulic: Staromiejskiej, Skrajnej i Długiej 
• Przebudowa skrzyżowania ul. Staromiejskiej, Lubelskiej, Trębeckiego oraz budowa 

wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Lubelskiej, Maczka i 
Wyzwolenia 

• Remonty dróg i chodników: ul. Staromiejska, Trembeckiego, Siemieńskiego, 
Wioślarska, Długa, Bałuckiego, Południowa, Wylotowa, Dobra, Kochanowskiego, 
Kosynierów, Rycerska, Klonowa, Partyzantów, Konopnickiej, Szwoleżerów, 
Lubicz, P. Skargi, Sienkiewicza, Żółkiewskiego, Chełmońskiego, Chłopickiego, 
Tuwima, Zbożowa, Legionów, Okulickiego, Jagiełły, Ziai, Budowlanych 

• Modernizacja żłobka nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 i 29, Zespołu Szkół 
Samochodowych, zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3, modernizacja Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 9 wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budowa 
Orlika przy Szkole Podstawowej nr 13 

• Budowa Rzeszowskiego Domu Kultury przy ul. Staromiejskiej 



• Budowa Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji Szpitala Miejskiego,  
• Modernizacja budynku dla Poradni Uzależnień 
• Rewitalizacja Parku przy ul. Rycerskiej  
• Remont kapliczek na Cmentarzu Staromiejskim, w Parku przy ul. Rycerskiej, przy 

ul. Zapolskiej i Staromiejskiej 
 
1.28. Pozostałe inwestycje 
 

• Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej 
• Rozbudowa ul. Miłocińskiej 
• Budowa oświetlenia ul. Pięknej i Staffa 
• Doposażenie placu zabaw przy ul. Staromiejskiej 
• Utrwalenie terenu dla Os. Staromieście Ogrody 
• Modernizacja Szpitala Miejskiego 
• Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Staromiejskiej, Lubicz, 

Młynarskiej, Dołowej, Trembeckiego, Budowlanych, Jagiełły, Staffa, Rycerskiej, 
Partyzantów, Sienkiewicza, Warszawskiej do Os. Staromieście Ogrody 

• Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej przy ul. Partyzantów, 
Staffa, Trembeckiego, Borowej, Kochanowskiego, Marszałkowskiej, Konopnickiej, 
Różanej, Karpińskiego, Husarskiej, Klonowicza, Chocimskiej, Lubelskiej, 
Sienkiewicza, Styki, dla Os. Staromieście Ogrody, na oczyszczalni ścieków i na 
przepompowniach ścieków 

 
1.29. Inwestycyjne czyny społeczne 
 

• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Krakowskiej i Wyspiańskiego 
• Modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami cieplnymi 
• Modernizacja Przychodni Specjalistycznej nr 2 

 
1.30. Inwestycje w przygotowaniu 
 

• Budowa drogi wraz z wiaduktem od ul. Warszawskiej do Krakowskiej 
• Budowa ul. Dalekiej, Maczka 
• Przebudowa skrzyżowania Al. Wyzwolenia i Okulickiego 
• Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, 

Żółkiewskiego, Batorego, Styki 
• Rozbudowa ul. Skrajnej, Krogulskiego, 
• Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej 

 
Ad. 2. Dyskusja mieszkańców Os. 1000-lecia, Króla Augusta i Staromieście  
z Prezydentem Miasta Rzeszowa na temat projektu budżetu miasta na 2018 r.  
oraz bieżących problemów osiedli. 
 
2.1.Mieszkanka Os. 1000-lecia 
 
31.05.2010 r. wydano pozwolenie zintegrowane dla Rzeszowskich Zakładów 
Drobiarskich. W pozwoleniu tym zapisano, że Zakład będzie funkcjonował w tym miejscu 
przez 5 lat. Przytoczę fragment pozwolenia: „Zarząd Rzeszowskich Zakładów 
Drobiarskich Sp. z o.o. przewiduje, że zakład w Rzeszowie przy ul. M. Konopnickiej 18 
będzie funkcjonował jeszcze co najmniej 5 lat aż do momentu zmiany lokalizacji. Po 
przeniesieniu, zakład zostanie wyposażony w nową instalację do uboju drobiu, a stare 



urządzenia, z uwagi na to, że wyeksploatowane, zostaną zdemontowane i zlikwidowane 
zgodnie z wymogami… itd. W związku z tym mam pytanie: Skoro tak było zapisane  
w pozwoleniu zintegrowanym, dlaczego do tej pory zakład się jeszcze nie przeniósł? 
Patrząc chociażby na elewację zakładu, na urządzenia chłodnicze, które podobno 
nadal oparte są na amoniaku, nie mówiąc o zapachach, jakich wszyscy doznajemy 
mieszkając na osiedlu, chciałam zapytać jak to możliwe, że zakład się jeszcze nie 
przeniósł?  
 
2.2. Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz  Ferenc  
 
Rozmawiamy w tej sprawie z właścicielem zakładu, Radą Osiedlową, mieszkańcami.  
 
2.3. Mieszkaniec 
 
Ja mieszkam 40 lat na tym osiedlu, na ul. Warszawskiej. Teraz nocami wożą po 5-10 
wozów z kurczakami. Nas z jednej strony niszczy smród, a przez kanalizację idą szczury 
i brud. Prosiłbym Pana Prezydenta, żeby ich wywalić. 
 
2.4. Prezes f. Res-Drob. 
 
Chciałbym na wstępie przeprosić państwa, że jestem waszym sąsiadem od 65 lat. Zakłady 
Drobiarskie zostały założone w 1951 r. jako Centrala jajczarsko-drobiarska. Bardzo mi 
przykro ze względu na to, jaka wytworzyła się  w ciągu ostatnich lat atmosfera wokół 
Zakładów Drobiarskich i dlatego, że nie wszystko jest w stu procentach tak jak powinno 
być. Ja jako Zarząd Zakładów Drobiarskich podejmuję wszelkie działania, które mogę w 
tym momencie krótko, średnio i długoterminowo, abyśmy mogli żyć w zgodzie  
i współdziałać. Przeniesienie, to co Pani cytowała z 2010 r. pozwolenie zintegrowane 
zostało zmienione ze względu na nowe wytyczne prawa Unii Europejskiej, które mówi  
o tym, że pozwolenia zintegrowane są wydawane bezterminowo. Zdaję sobie sprawę, że 
Zakłady Drobiarskie nie są parkiem, nie są otwarte dla wszystkich i są strefą przemysłową. 
Pracujemy w tym momencie bardzo intensywnie nad tym, żeby przenieść Zakłady poza 
miasto Rzeszów. Jeżeli chcecie Państwo konkretów, to organizowaliśmy spotkanie 
początkiem września z Radą Osiedla, na które również Państwa zaprosiliśmy, ale niestety 
nie znaleźliście czasu na to, żeby się spotkać. Tam przedstawiliśmy nasze technologie, 
pokazaliśmy zakład od wewnątrz i z zewnątrz i pokazaliśmy to, co robimy. W tym 
momencie przygotowujemy szczegółowy harmonogram, to, co mówiliśmy wcześniej, że 
powinniśmy się wynieść, to nie jest łatwa inwestycja, dlatego, że potrzebujemy dużych 
zasobów wody, do tego, żeby prowadzić proces technologiczny. Dlatego mieliśmy już 
jedną lokalizację, na którą mieliśmy podpisaną umowę, gdzie mieliśmy zapewnienia, że 
wszystkie media będą dostępne. Natomiast jest mi równie przykro, jak i państwu, że ta 
pierwsza lokalizacja nie wyszła. W tym momencie pracujemy nad drugą lokalizacją i myślę, 
że w ciągu najbliższych miesięcy będziemy mieli jakiś mały sukces związany z 
pozyskaniem tego terenu.  
 
2.5. Mieszkanka 
 
Co to znaczy mały sukces?  
 
 
 
 
2.6. Prezes f. Res-Drob.  



 
Będziemy mogli postawić kotwicę, od momentu którego będziemy mogli uzyskać 
pozwolenia administracyjne do wybudowania nowego zakładu.  
 
2.7. Mieszkanka 
 
Jak to się przekłada na terminy? 
 
2.8. Prezes f. Res-Drob.  
 
W tym momencie zanim pojechałem do burmistrza danej gminy, ten już mnie wezwał na 
dywanik i zapytał, czy nowy zakład będzie tak samo fantastyczny jak ten, który mamy  
w Rzeszowie. Niestety nie chciałbym rozmawiać w tym momencie na temat lokalizacji, 
natomiast jesteśmy mocno zdeterminowani do tego, żeby przenieść zakład poza 
Rzeszów.  
 
2.9. Mieszkanka 
 
Pan się chwali, że ma Pan wspaniałe mięso, jakie otrzymuje Pan ordery. One do połowy 
nie mają piór. W połowie są zdechłe w tych samochodach. I Pan mówi, że Pan odnosi 
sukces? Sam wjazd do Pana zakładu –czy Pan tam przebywa? Dzwoniąc do sanepidu 
usłyszałam, że to nie jest szkodliwe. Ja nie rozumiem. Tylu tutaj mądrych ludzi siedzi za 
tym stołem. Dlaczego nikt nam nie chce pomóc? Jaki to jest wizerunek, kiedy jedzie pociąg 
w lecie , że ludzie mają pootwierane okna i pozamykane nosy? To jest wizerunek naszego 
pięknego Rzeszowa? A Jak wygląda Pana budynek administracji? Przecież to jest kpina. 
Powiem jeszcze jedno Panie Prezydencie: 35 lat temu, Zakład Drobiarski, to była nasza 
chluba. Proszę mi wierzyć, to był wspaniały zakład. Ja wtedy też tutaj mieszkałam i ja nie 
czułam nic. Pracownicy byli szanowani, ludzie spoza Rzeszowa przyjeżdżali, stali w 
kolejkach, żeby sobie kupić sobie mięso i wyroby Zakładów Drobiarskich. A teraz 
produkcja się rozwija maksymalnie. Ja tam mieszkam, to ja widzę, co tam się dzieje. Może 
Pan jeszcze powie jaka Pan ma produkcję?  
2.10. Prezes f. Res-Drob 
Ponad 100 tysięcy. 
 
2.11. Mieszkanka 
 
Tak nie może być. W tym roku, to my przechodzimy gehennę. I chcę powiedzieć, że my w 
tym stowarzyszeniu, które się zawiązało, pierwsza się zapisałam, bo moja wnuczka mi 
powiedziała: „Babciu zapisz się, bo może będzie lepiej.” Gdzie wy jesteście? Wy musicie 
nam pomóc! Błagamy! 
2.12.  Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Andrzej Gutkowski 
 
Chciałem powiedzieć, że to nieprawda, że nic nie robimy, nic się nie dzieje. Myślę, że 
jeżeli Państwo sami zaobserwujecie, to zobaczycie ile wymusiliśmy, żeby w  
Res-Drobiu było troszeczkę inaczej. Niezależnie od tego, czy były Państwa uwagi czy 
nie, my reagujemy na każdy sygnał, który sami zauważymy. Przeprowadziliśmy 
kontrole drogowe i kontrole w Res-Drobiu. W Res-Drobiu była w styczniu i w lutym  
i poinformowaliśmy od razu Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, WIOŚ o sytuacji  
i stwierdzonych nieprawidłowościach. Wiemy, że na dzień dzisiejszy nawet WIOŚ, 
który może karać, ma też ograniczone działania. Nie ma tzw. ustawy, na podstawie 
której można byłoby zniszczyć smród. Ale to nie jest wytłumaczenie. Wiemy, co się 
dzieje również dzięki Państwa uwagom. W tej chwili prowadzimy analizę pozwolenia 



zintegrowanego. Poszło pismo, które daje właścicielowi Res-Drobiu 7 dni na 
dostosowanie swojej działalności do pozwolenia zintegrowanego. Jeżeli takie 
działanie będzie się powtarzało, to jestem pewny, że spowoduje to zmianę pozwolenia 
zintegrowanego lub jego cofnięcie. Ktoś tu powiedział, że najlepiej wyrzucić Res-Drob 
z miasta. Wydawałoby się, że do tego Pana powinno zgłosić się 200-500 osób po 
pieniądze. Zdaje sobie sprawę, że każdy potrzebuje utrzymać rodzinę. Chcemy, żeby 
to miasto było przyjazne dla wszystkich  
i chcemy, żeby państwu również się dobrze mieszkało. Były rozmowy z panami 
Prezesami Res-Drobiu, którzy deklarują przeniesienie, ale hałas, który się teraz 
utworzył może uniemożliwić działania.  
Nie, to nie jest straszenie. Była kontrola sanepidu, weterynarii. Teraz jeszcze raz 
robimy analizę pozwolenia zintegrowanego. Poszło pismo, które nakazuje 
właścicielom odpowiednie działania, jeżeli te działania nie będą realizowane, będzie 
zmiana pozwolenia zintegrowanego włącznie z tym, że może zapaść decyzja o jego 
cofnięciu. 
 
 
2.13. Przewodnicząca Stowarzyszenia Czysty i Zdrowy Rzeszów  
Panie Prezydencie, Pan przecież wie, że nasze uwagi i telefony i w dzień i w nocy do 
Straży Miejskiej nic nie dają. Oni nas tylko odnotowują. Zakład nie dostaje żadnych 
kar. Dostajemy odpowiedzi z WIOŚ, że kontrola wyszła wspaniale. Jedyny uszczerbek, 
to może ta pseudo oczyszczalnia ścieków, która śmierdzi nawet w Boże Ciało. 
Zapraszam przejść się koło naszych domów, które dziadkowie wybudowali, do 
naszych niszczejących ogrodów, bo tam jest cmentarz i my będziemy to reklamować 
w całej Polsce, jeżeli nam nie pomożecie, bo my chcemy żyć bez chemii, nie olejki 
eteryczne, chemię się tam wypuszcza. Moja córka się dusi o 2-3.00 w nocy, a jak się 
nie dusi, to skrzynki spadają z TIR-ów i mamy koniec spania.  
 
2.14. Przewodniczący Rady Osiedla 1000-lecia - Mieczysław Doskocz 
 
Panie Prezydencie, proszę Państwa, myślę, że te wszystkie opinie, które zostały 
wygłoszone wołają do Panów właścicieli o opamiętanie się. Dopóki nie da się 
przenieść tego zakładu o podjęcie działań, które ograniczą, a nawet zlikwidują, bo jest 
taka możliwość, odór, który niszczy mieszkańców, i tam wyraźnie, nie tylko my jako 
Rada Osiedla, ale i instytucje miejskie – Wydział Ochrony Środowiska, zdecydowanie 
przekazaliśmy opinię wobec Panów. I tak jak to Panie mówią, nie cofniemy się przed 
tym, żeby, jeśli dalej będzie odór taki, jaki jest, nie będzie działań zmierzających do 
zdecydowanego ograniczenia tego smrodu, mówię wprost, bo przecież nie ma co 
owijać tego w bawełnę, to po prostu pójdziemy dalej do prokuratury, do innych 
instytucji, które Panów przymuszą. Ja rozmawiałem z Panem prezesem , żeby, jako 
Rada Osiedla, spotkać się i domówić te rzeczy, które na spotkaniu, bo faktycznie 
Stowarzyszenie nie było na tym spotkaniu nie wiem dlaczego. Myślę, że będziemy 
dalej razem działać wszyscy. Jeszcze raz powiadam, że mamy wsparcie ze strony 
Pana Prezydenta, zresztą ja i członkowie Rady byliśmy na spotkaniu u Pana 
Prezydenta, rozmawialiśmy na ten temat. To trwa za długo po prostu, o kilka lat za 
długo. Panowie nie reagujecie na nasze postulaty. Nie chciałbym i proszę Państwa ze 
stowarzyszenia, są tu członkowie Rady Osiedla, żebyśmy nie zdominowali tego 
spotkania z Panem Prezydentem, tak jak tu jedna Pani powiedziała: „Są inne sprawy, 
problemy, są sukcesy tego miasta”. Nie dominujmy tego spotkania naszym bardzo 
wielkim problemem osiedlowym. Ten problem do końca będziemy rozwiązywać przy 



pomocy władz miasta czy Rady. Wiem, że 26-ego na Radzie ten temat będzie 
podejmowany, jakie dalsze kroki podejmować wobec zakładów, wobec właścicieli. 
Przecież za zakładem Res-Drób stoją konkretni ludzie. Panowie w rodzinie ten zakład 
prowadzicie. Nie dominujmy tego spotkania, bo przecież szanujemy Pana Prezydenta. 
Myśmy niedawno jako mieszkańcy osiedla, w pierwszej turze zwiedzali te tereny 
miasta, które pokazywał Pan Prezydent Sienko w promocji, oglądaliśmy jakie sukcesy 
ma Rzeszów, bo przecież te sukcesy są nasze, bo tak to jest, że zewsząd mieszkańcy 
miast województwa podkarpackiego i nie tylko zresztą – całej polski zazdroszczą nam 
rozwoju naszego miasta. Temat Res-Drobiu uważam, że będziemy stanowczo 
wspólnie z właścicielami rozwiązywać przy pomocy oczywiście władz miasta. Dzisiaj 
proszę dajmy szansę, żeby porozmawiać o innych problemach, o sprawach, pochwalić 
się tym, co jest dobre, podsumować ewentualnie o to, co jeszcze trzeba zrobić, bo zła 
atmosfera nie służy naszemu dialogowi.  
 
2.15.Mieszkanka Os. 1000-lecia 
 
Chciałam tylko zadać jeszcze ostatnie pytanie, ponieważ jest ono dosyć ważne. Nas 
jeszcze intryguje taka kwestia, czy przy wydawaniu pozwolenia zintegrowanego dla 
Zakładów Res-Drób został wykonany raport oddziaływania na środowisko ? Bo  
wg naszej wiedzy, w pozwoleniu zintegrowanym znajduje się takie stwierdzenie, że 
oddziaływanie na środowisko nie ma charakteru transgranicznego, czyli mówiąc językiem 
nieformalnym, wszelkie uciążliwości takie np. jak fetor czy hałas, nie wydostają się w ogóle 
poza granice 1,8 ha działki, która jest w posiadaniu zakładu. Chciałam prosić o uściślenie 
czy taki raport został zrobiony, czy nie.  
 
2.16.  Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Andrzej Gutkowski 
 
Szanowna Pani, nie chcę Pani poinformować niedokładnie. Zapraszam Panią bardzo 
serdecznie do Ratusza. Odnajdziemy dokumenty. Nie chcę powiedzieć, czy akurat tak 
było czy nie. Udzielimy wszelkich informacji, ściągniemy dokumenty i udzielimy Pani 
pełnej informacji.  
 
2.17. Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc  
 
Proponuję w czwartek spotkanie komitetu, spotkanie Rady Osiedla i poprosimy 
również odpowiednie instytucje, będziemy dalej na ten temat rozmawiać i myślę, że 
dojdziemy do jakiegoś wniosku, który spowoduje, że to zatruwanie was się skończy. 
Zapraszam w czwartek o godz. 12.00, jeżeliby Państwu nie odpowiadała godzina czy 
termin, to o ile nie wyjadę do Warszawy czy w innych sprawach, zdecydowanie jestem 
do waszej dyspozycji. Czekam na czwartkową propozycję, jeżeli nie, to podajcie inny 
termin. Kontaktowalibyśmy się przez Pana Przewodniczącego Rady Osiedlowej – p. 
Mieczysława Doskocza. Czy tak może być? 
 
 
2.18. Mieszkańcy 
 
Tak. Dziękujemy. 
 
 
 
 



2.19. Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc  
 
Dziękuję bardzo. Mówię, temat jest bardzo trudny. Bardzo proszę państwa  
o zgłaszanie swoich postulatów co do umieszczenia w budżecie miasta na rok 2018. 
Bardzo proszę. 
 
2.20. Mieszkanka Os. 1000-lecia 
 
Jestem mieszkańcem 1000-lecia, konkretnie ul. Kochanowskiego. Może tylko powiem 
jedno słowo na temat Zakładów. Miałam to szczęście, że od początku jak przyjechałam 
do Rzeszowa pracowałam przy ul. Reja. Przechodziłam przynajmniej dwa razy 
dziennie (tam i z powrotem do domu) – nie było żadnego fetoru. Tyle chciałam 
powiedzieć. Czyli można było z tego fetoru „zrezygnować”. Ale chciałam coś innego 
powiedzieć, nawiązać do naszego pięknego miasta. Tak się składa, że moja rodzina 
nie tylko jest w Rzeszowie, ale i poza, w rożnych miastach, a nawet i za granicą. I 
strasznie jest mi miło, jak przyjadą i widzą jaki piękny jest Rzeszów. W Rzeszowie, jak 
powiedziałam, mieszkam od 50 lat, czyli szmat czasu. I jestem cały czas zdumiona 
właśnie tym, że Rzeszów pięknieje. I to nie tylko rodzina się tym cieszy, ale i wszyscy 
znajomi, którzy odwiedzają Rzeszów, mają właśnie takie zdanie. I wszyscy, ale to 
wszyscy, to nie jest jakieś pochlebstwo, zazdroszczą nam Pana Prezydenta. Bo gdyby 
nie Pan, to by tego nie było. Jesteśmy wszyscy przekonani, i też chciałabym, nie tylko 
ja, ale i moje koleżanki i koledzy, Pana poprosić, żeby Pan tak szybko nie zrezygnował 
właśnie z tego stanowiska. Ja oprócz tego, że jestem mieszkańcem, prowadzę, jestem 
współorganizatorem Klubu Seniora przy ul. Kochanowskiego. Klub Seniora istnieje 
najdłużej nie tylko w Rzeszowie, ale  
i w całej Polsce. I mam do czynienia na co dzień z seniorami. I to nie jest moje zdanie, 
to nie jest żadne pochlebstwo, tylko to jest właśnie uznanie. I tak jak oprócz tego, że 
jesteśmy wdzięczni, tak mamy jeszcze prośbę do pana Prezydenta, chociażby dla nas, 
dla naszych mieszkańców, dla mieszkańców z ul. Podchorążych, tak jak mieszkańców 
Staromieścia również. 
Dla nas to jest ważne. Mam nadzieję, że kiedyś, kiedy będzie Pani w moim wieku, 
również będzie się chciała Pani pochwalić.  
 
2.21. Mieszkanka ul. Skrajnej 
 
Zapraszam Panią na ul. Skrajną 12 od poniedziałku do niedzieli włącznie. Maszyny są 
wywożone, przywożone, a Pan Gutkowski się śmieje, bo był poza siatką, zobaczył, co 
innego jest w pismach pisane, głupoty, nieprawdziwości. Pan Prezydent wydał decyzję 
niby na budynek gospodarczy, a tam jest uciążliwość taka, jest farba, w nocy maszyny 
są wywożone. 
Panie Prezydencie, przychodziłam od wielu lat do Pana do Ratusza w sprawach takich, 
mianowicie: nasza rodzinna działka od wielu lat z pokolenia na pokolenie, gdzie kiedyś 
przebiegały plany przestrzennego zagospodarowania i kiedy te plany straciły ważność,  
Pan Prezydent  powiedział, że tej drogi nie będzie. A my mamy do dnia dzisiejszego 
drogę naszą rodzinną, gdzie kiedyś była to własność babci, te plany obowiązywały. A 
teraz Pan na pstryknięcie palcem wydaje pozwolenie na to, żeby sąsiad mógł sobie 
prowadzić działalność, żeby sobie składował złom na naszej części działki, gdzie my 
mamy teraz działkę powycinaną. Tu jest straszna uciążliwość. Wydane przez Pana, 
Panie Prezydencie, pozwolenie, na rzekomy budynek, budynek gospodarczy, który 
faktycznie nic z budynkiem, tylko ja powtarzam, ruina, gdzie świętami ze złomowiska, 



a proszę Państwa mam tutaj dowody, i to samo poruszałam rok temu, kiedy Państwo 
przedstawiacie, że był u nas Prezydent Andrzej Duda i w tym samym dniu odbywało 
się spotkanie z Panem Prezydentem i urzędnikami na Os. 1000-lecia. Co Pan poczynił 
od tego czasu, kiedy Pana Prosiłam usilnie? Mało tego, teraz w tej chwili jestem 
zasypywana przez was pismami. Nie da się wytrzymać, mieszkać, odbywają się tam 
różnego rodzaju prace: piłowanie, szlifowanie, cięcie, spawanie od wczesnych godzin 
rannych do późnych nocnych. Mało tego: przyjeżdżają maszyny, urządzenia, sprzęt 
ciężki, wynoszone są w nocy, wywożone i przywożone, tak, żeby nikt tego nie widział. 
Panie Prezydencie, obiecał Pan tyle razy, że Pan przyjdzie, zobaczy, co się tam dzieje 
i co Pana słowa są puste. Są rzucone po prostu na wiatr. Mało tego, teraz jest coś 
takiego, że jeżeli ja wzywam Straż Miejską, Straż Miejska nie reaguje, widzi wszystko, 
mało tego, siedząc sobie na ogródku w sobotę, było ciepło w czasie wakacji, 
przychodzi do mnie Straż Miejska, prosi mnie, żebym podciszyła radio. Dlaczego, 
skoro to radio gra normalnie. U sąsiadów gra pięć razy głośniej. Ja siedzę z jednej 
strony działki, a oni siedzą z drugiej. Ale na taką uciążliwość Pan nie reaguje, wydaje 
Pan pozwolenia? Odbywa się teraz uporczywe nękanie naszej rodziny ciągłymi 
pismami z urzędu, gdzie nie pisze się prawdy o stanie faktycznym co robią. Przez 
ponad pół roku mieliśmy zasłonięte na całej długości domu ogrodzenie ponad 6 
metrów, nie widzieliśmy światła dziennego, żyliśmy po prostu jak w norze lis. Pan 
Skotnicki wydaje pozwolenia z Wydziału Architektury. Proszę Pana, jeśli Pan wydaje 
na takie coś pozwolenie, proszę sobie tu przyjść, niech Pan pomieszka, tylko tydzień. 
My mamy tu po prostu nie tyle, że nie możemy mieszkać, my nie możemy żyć, mamy 
stracone zdrowie i Pan o tym doskonale wie, na co Pan wydaje pozwolenia. Mało tego, 
teraz zacytuję słowa sąsiada, proszę wybaczyć, że tak powiem, ale niestety: „Albo my, 
albo wy rozpierdolicie to ogrodzenie”. Tak się dzieje, ja jestem po prostu olewana, 
wykręcane mam ręce na swojej posesji, rozumie Pan? Ja teraz nie mogę wyjść, 
wjeżdża we mnie autem. Na co Pan pozwala? Wszystko, co sąsiad chce, to Pan mu 
przytakuje i na wszystko mu Pan pozwala. Przez kilkanaście lat staraliśmy się o 
odzyskanie naszych rodzinnych własności, działek, a teraz niestety nie możemy. 
Dlaczego? Niech mi Pan to wyjaśni. Blokuje Pan celowo, po to, żebyśmy nie byli 
stroną, żebyśmy nic nie mogli zrobić. Mało tego, wszyscy wkoło otrzymują pisma, a 
my nie, a jesteśmy jedynymi sąsiadami, którzy tam mieszkają. Przez złośliwość i 
zemstę wobec nas, Pan, Panie Prezydencie dawał w dzierżawę to wszystko . 
Składowanie itd. To jest żenada, to są kpiny ze strony takiego włodarza miasta jak 
Pan. Jak przychodziłam wiele lat temu do Pana, Pan mówił do mnie: „Jak Pani chce, 
może Pani wejść bez kolejki”. Dostawała u Pana nagrody, a teraz co, dlatego, że mam 
swoje zdanie i mam swoją rację i ubiegam się o swoje, o coś co nam zabrano 
bezprawnie. Na koniec jeszcze: zemsta wobec nas ze strony Prezydenta, czy  
w ogóle w Pana słowniku jest sumienie?  
 
2.23. Przewodniczący Rady Osiedla 1000-lecia - Mieczysław Doskocz 
 
Jeszcze raz Panią prosimy, żeby zaprzestała Pani inwokacji.  
 
2.24. Mieszkaniec ul. Króla Augusta 
 
Ja proszę Państwa w sprawie zebrania, czyli w sprawie budżetu na rok 2018. Gratuluję 
Panu, Panie Prezydencie, gratuluję Radzie Miasta sukcesów. Chcę powiedzieć, 
żebyśmy w roku przyszłym tym sukcesem też zostali obdarowani. Jestem 
mieszkańcem ul. Króla Augusta, bloku nr 33, ostatni blok przy tej ulicy. Tak się 



składało, że płaciliśmy zarządcy tejże nieruchomości przez naście lat, nawet już raz, 
jeszcze za poprzedniego Prezydenta, zgłosiła się do nas osoba z Biura Planowania 
czy też tam gdzie robią projekty techniczne, chodzi o prostą sprawę  
– parking przed blokiem. Ze względu na to, że w tej chwili jest po drugiej stronie ulicy 
Biedronka, a rozbudowuje się szpital, w związku z tym, że szpital aktualnie nie ma 
parkingu, tzn. ma znacznie ograniczony, to przed naszym blokiem parkuje więcej 
samochodów. Drobne zabiegi jak wybudowanie po stronie trawnika, tak jak to miało 
miejsce w prawie całym Rzeszowie z płyt Jumba miejsc do parkowania i ustawienie 
samochodów prostopadle, tych, które obecnie są równolegle do bloku, dałoby  
co najmniej kilkanaście miejsc parkingowych więcej. Przez kilkanaście lat nie udało się 
tego zgłosić MZBM-owi do budżetu miasta. Mam taką prośbę w imieniu mieszkańców, 
niech głosują w internetowych programach na jakieś inwestycje. Dlatego ja tutaj jestem 
i bardzo bym prosił o sprawdzenie czy ta pozycja znajdzie się w nowym roku 
budżetowym, może nawet uda się to wcześniej zrobić, nie wiem, naprawdę, sprawa 
jest dość pilna, bo w ciągu dnia tam przychodzą dzieci do tych szkół, tam jest niedaleko 
przejście dla pieszych i uregulowanie tej sprawy, bo i tak parkują na trawniku, a 
możecie płyty położyć. Ten parking naprawdę kosztuje grosze przy tych inwestycjach, 
które ponosi miasto. I jeszcze jedno, gdyby ten parking został uregulowany, to ci, 
którzy przyjeżdżają, żeby wywieźć nieczystości, nie mieliby problemu, bo przyjeżdżają 
nieraz po kilka razy, bo ja już jestem na emeryturze, więc to widzę, że przyjedzie, po 
prostu nie wjedzie, odjeżdża i kosze tam rosną.  
 
 
2.25. Mieszkanka 
 
Ja jeszcze chciałam coś powiedzieć w tym temacie. Chodzi o przejście dla pieszych 
pomiędzy blokami 31 a 33. Jest to 10 metrów dokładnie, bo dzisiaj zmierzyłam, żeby 
przejść, a nie iść po błocie. Bardzo proszę, bo nie wiem do kogo się zwrócić. Już 2 lata 
o to proszę, a nie mogę się doprosić.  
 
2.26. Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc  
 
Ja może najpierw skomentuję wypowiedź Pana. Proszę Pana, kiedy jestem na takich 
spotkaniach, ja nie mogę odmówić komukolwiek prawa do głosu. Jeżeli to robi Pan 
Przewodniczący, to mu pasuje, państwu też. Natomiast mi, jako Prezydentowi, 
zdecydowanie nie wolno. Pan, gdyby znalazł się na moim miejscu, też na pewno by 
Pan tak nie robił. Ja wysłuchuję na niektórych dzielnicach, tak jak dzisiaj, 
półgodzinnych wypowiedzi. Inne osoby, które są, mogą to zrobić, mnie nie wolno. 
Rozumie mnie Pan? Ja jestem akuratnie waszym urzędnikiem i muszę was 
wysłuchiwać do końca. Nawet takie wypowiedzi, jak tu były i muszę powiedzieć, że nie 
zgadzam się z dwoma problemami, które Pani podniosła. Nie wiem czy Pani jest 
jeszcze na sali, zwykle Pani wychodziła po takich tyradach. Z taką siłą i przekonaniem 
to mówiła i ma dużo siły do kłócenia się ze swoim sąsiadem. Pani mówiła, ze ja znam 
tego sąsiada, a ja go nie znam.  
Co do parkingu, to zdecydowanie ten parking wykonamy i również to przejście. 
Zobowiązuję już w tej chwili swoje służby, żeby nie rok 2018, tylko 2017.  
 
 
 
 



2.27. Mieszkanka ul. Króla Augusta 
 
Panie Prezydencie, ja też mieszkam na Króla Augusta i bardzo mnie proszono, bo 
starsze osoby nie są w stanie przejąć tego tematu. Przy ul. Krakowskiej stoją dwa bloki 
niskie, czteropiętrowe i starają się ludzie stamtąd, żeby postawić ścianki tłumiące 
hałas, ponieważ oni mieszkają bardzo blisko głównej trasy i cierpią, bo tam zazwyczaj 
mieszkają starsze osoby i oni bardzo tam narzekają. Jeszcze mam jedno zadanie. 
Moja znajoma bardzo prosiła, żeby pięknie Panu Prezydentowi podziękować za to, co 
Pan dla miasta zrobił i wiemy, że zrobi Pan jeszcze więcej.  
 
 2.28. Prezydent  Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc  
 
Bardzo dziękuję. Odnośnie ekranów, sprawdzimy natężenie hałasu, jeżeli są 
przekroczone, to będziemy budować ekrany.  
Natomiast Szanowni Państwo, Pani ciekawy temat poruszyła. Kiedy w roku 2006 
wprowadzaliśmy ekrany, byłem zdecydowanie krytykowany. Chcę przez to 
powiedzieć, że jeżeli wprowadza się coś nowego, zawsze jest sprzeciw.  
 
2.31. Mieszkaniec os. Staromieście 
 
Pani z os. 1000-lecia zwróciła bardzo dobrze uwagę na kwestię raportu oddziaływania 
na środowisko. To jest bardzo ważna rzecz, taka, o której Panowie powinniście 
doskonale wiedzieć. Bo jeżeli jest zrobiony raport oddziaływania na środowisko, Panie 
Prezydencie, do pana Gutkowskiego mówię, ja w podobnej sytuacji byłem u Pana i 
zapytałem się o skutki oddziaływania na mieszkańców Rzeszowa i okolic pod kątem 
budowy spalarni śmieci. Żądałem takiego raportu. Pan wobec mnie użył praktycznie 
siły, bo pan wezwał Straż Miejską, dwóch panów, żeby mnie wyrzucić z Ratusza. Mówi 
pan, że ja kłamię, tak? Dobrze ja kłamię, a jeszcze Panu powiem, że ja mam jeszcze 
dane tych panów, ich numery identyfikacyjne. Państwo macie, jako prezydenci, radni 
itd. różne organy, które nadzorują, które są uprawnione, do tego, żeby mieszkańcom 
żyło się lepiej. Mamy Wydział Ochrony Środowiska i mamy Wydział Ochrony Zdrowia. 
Jeżeli chodzi o ten zakład drobiarski, to Państwa obowiązkiem jest zadbać o nasze 
zdrowie i bezpieczeństwo, nie, że państwo odsyłacie do WIOŚ itd. Jeżeli ja się pytam 
jednego Pana Prezydenta: „Dlaczego podpisał Pan zgodę na budowę spalarni 
śmieci?” – decyzja z 2014 r. Mamy wszystkie chemikalia, jakie tylko mogą być, które 
będą wyrzucane  
w dziesiątkach, tysiącach ton do atmosfery. Pan, jako Prezydent, powiedział, że Pana 
to nie interesuje. Pan Prezydent mówi, że ja kłamię? Mamy Komisję Zdrowia, 
przewodniczącym Komisji jest p. Gołąb. Byłem u pana kilka razy, zwracałem panu 
uwagę, jakie jest zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców. To nie trzeba będzie czekać 
20-30 lat, tylko 2-3 lata i ludzie zaczną chorować na nowotwory. Pierwsze, co będzie, 
to czerniak skóry. Pan Gołąb prosił dyrektora Pelczara, żeby zapromował spalarnię 
śmieci. Ta spalarnia śmieci, to jest 300 tys. ton w skali roku. Wiem nieoficjalnie, że są 
rozmowy, żeby ściągać śmieci z Ukrain. Rzeszów może maksymalnie spalić po 
segregacji 20-30 tys. ton. Ja państwa zapraszam na  
ul. Ciepłowniczą, zobaczycie Państwo, jaka to jest potężna inwestycja. 
 
 
 
 



2.32. Prezydent Miasta Rzeszowa- Tadeusz Ferenc  
 
Kiedyś znałem pana, jako maszynistę w MPEC-u, w tej chwili jako przeciwnika budowy 
obiektów, które budowane są na całym świecie. Pan narzuca pewną technologię, nie 
podoba się Panu ta technologia, która jest obecnie wprowadzana,  
a jest to wg specjalistów technologia, która z całą pewnością nie szkodzi ludziom.  
I zdecydowanie musi być budowana wcześniej, czy później. Wyobraźmy sobie, że nie 
będziemy odbierać śmieci przez 2 tygodnie. Państwo pamiętają jak był problem śmieci 
w latach 90-tych. Wola Zgłobieńska nie przyjmowała śmieci. Miasto nagle zasypane 
śmieciami. Wspólnie z energetyką budowana jest destrukcja śmieci, a nie spalarnia. 
Polegamy na tych, którzy budują. Oczywiście Pan na każdym spotkaniu występuje 
odnośnie instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych kiedyś 
zapytałem Pana, czy Pan jest inżynierem w tych sprawach. Pan przyznał, że nie. 
Natomiast co do stwierdzenia, że Pan ze mną rozmawiał, to jest to nieprawda.  
 
2.44.  Mieszkaniec  
 
W Domu Kultury organizowaliśmy spotkanie z inwestorem ws spalarni śmieci. Jest 
słowo mieszkańca, który uważa, że powinna być technologia uznawana przez niego  
i jest technologia, która została wybrana przez MPEC, która została potwierdzona 
badaniami naukowymi. Ja jestem nauczycielem, muzykiem, wiec na technologii 
spalania śmieci się nie znam, ale znam się na technice prowadzenia rozmów. Jako 
Przewodniczący Komisji Zdrowia zrobiłem wszystko, co w mojej mocy i jako 
Przewodniczący os. Staromieście również, dla Państwa dobra, aby sprawdzić czy ta 
spalarnia jest szkodliwa, czy nie. I z badań naukowych wynika, że pozwolenie na 
budowę zostało wydane na podstawie raportu oddziaływania na środowisko. Ta 
spalarnia jest mniej szkodliwa niż piece, które mają Państwo na Staromieściu, na 
Załężu czy na Zalesiu. To jest najnowocześniejsza technologia. Wg tej technologii jest 
zbudowana spalarnia śmieci w centrum Wiednia. Mieszkaniec pisał pisma, które nie 
są merytoryczne, myśmy przekazali te pisma dalej, do Ochrony Środowiska. 
 
2.33. Mieszkaniec os. Staromieście 
 
Pan powiedział, że Wiedeń wybudował spalarnie śmieci. Tak, to jest spalarnia 
rusztowa w centrum Wiednia. Tylko, że w tej spalarni są zastosowane specjalistyczne 
złoża fluidalne, gdzie te wszystkie metale ciężkie – furany, dioksyny są wyłapywane. 
To nie jest najnowocześniejsza spalarnia. Rusztowa, to jest standardowa spalarnia. 
Jest tam zastosowane wapno przy rusztach i węgiel aktywny. Z decyzji środowiskowej 
wynika, że z chwilą przekroczenia norm, należy zastosować odpowiednie środki. 
Jeszcze chciałem powiedzieć, że z chwilą, gdy ta spalarnia zostanie uruchomiona, 
będzie protest w Ratuszu.  
 
2.34 Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Andrzej Gutkowski 
50 lat temu jak ktoś wybudował spalarnie rusztową, to były całkiem inne czasy niż 
obecnie. Ja miałem okazję wyjechać w delegację z rządem na konferencje pn. „Zielona 
siła Mocy”  
do Szwecji. Skandynawia jest najbardziej ekologicznym rejonem na świecie. Tam 
buduje się po kilka spalarni w każdym państwie w zależności od potrzeb. Szwecja 
ściąga śmieci, bo uważa, że jest to najtańsze paliwo.  
 



2.35. Członkini Samorządowej Rady Osiedla 
 
Chodzi o rondo Jana Pawła II. Rozmawiałam z kierowcami samochodów osobowych 
jak również z kierowcami autobusów MPK i wszyscy twierdzą, że ta wysepka jest za 
szeroka, za wąska jest jezdnia. 
 
 2.36. Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc 
 
Kiedy budowaliśmy to rondo, gazety pisały różne artykuły. Przyszedł do mnie człowiek 
i mówi: „Ja przyjechałem z Gdańska, pracowałem w drogówce i to rondo, co budujecie 
jest złe. Pytam się go, czy był na tym rondzie. On: „Nie, ale gazety piszą”. Natomiast 
co do wielkości ronda, to przeprowadziliśmy oczywiście bardzo szczegółowe badania 
i wg otrzymanych informacji nie było tu żadnego wypadku. Rondo jest po pierwsze 
odchylone w drugą stronę. Jest to celowo zrobione, żeby powoli jeździli. Jeżeli chodzi 
o szerokość, to również po to, żeby wolno jechali, i nie ma wypadków. Myślimy głównie 
pod tym względem, żeby było bezpieczeństwo. I na tym rondzie nie było wypadków.  
 
2.37. Mieszkaniec os. Staromieście 
 
Chodzi o szkołę przy ul. Skrajnej. Sprawa dotyczy rozbudowy hali sportowej przy 
szkole. Moje pytanie dot. tej sprawy.  
 
2.38. Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Stanisław Sienko 
 
Temat hali sportowej rozpatrzymy, na razie nie ma jeszcze decyzji. Natomiast  
w miejscu Gimnazjum nr 10 powstała nowa szkoła podstawowa. Liczba uczniów szkoły 
na Staromieściu w związku z tym się zmniejszy.  
 
2.39. Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński 

W związku z reformą, która wprowadza ośmioklasową szkołę podstawową, zachodzą 
potrzeby, aby szkoły podstawowe były rozbudowywane. My taką rozbudowę 
prowadzimy na Białej, planujemy także rozbudowę innych szkół, w zamiarze jest 
dobudowa sali gimnastycznej wraz z kolejnymi klasami. Potrzebne są pieniądze, 
potrzebna jest analiza, będziemy starali się realizować to jak najszybciej.  

2.40. Mieszkaniec 

Mam problem z fakturami za gaz. Dostaję dwie faktury do zapłacenia. Między stanem 
faktycznym, a stanem licznika, który mi podał kontroler jest 15,60 zł różnicy. Byłem w 
Zakładzie Gazowniczym i tam mi powiedzieli, że w następnym miesiącu zwrócą mi 
różnicę. Do tej pory nie zrobili tego.  

2.41. Sekretarz Miasta Rzeszowa – Marcin Stopa 

Postaramy się Panu pomóc. Oczywiście Zakład Gazowniczy nie podlega pod Pana 
Prezydenta. Ja wezmę od Pana nr. Telefonu i adres. W poniedziałek weźmiemy te 
dokumenty i pomożemy w kontakcie z Zakładem Gazowniczym wyjaśnić tą sprawę.  

 

 

 



2.42. Mieszkaniec ul. Borowej 

Mam pytanie do dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg. Jeśli chodzi o budowę drogi od 
ul. Lubelskiej do Warszawskiej –  na skrzyżowaniu ul. Borowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
i Warszawskiej? Bardzo ciężko jest się tam włączyć do ruchu. Są tam nagminnie 
kolizje, wypadki też się zdarzają. Czy tam będzie jakaś zmiana w organizacji ruchu? 
 
2.43. Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński   
 
Zapraszamy, żeby umówić się w tej sprawie do Miejskiego Zarządu Dróg. 
 
2.44. Mieszkaniec 
 
Ja występuję w imieniu mieszkańców ul. Lubelskiej .Chodzi o ten nowy odcinek drogi, 
oddany do użytku. Chodzi o mieszkańców, którzy jeżdżą komunikacją miejską  
w sprawie lokalizacji nowej zajezdni autobusowej. Na chwilę obecną ten przystanek 
jest zlokalizowany za daleko - za Biedronką, przed rondem.  
2.45. Pan Łukasz Dziągwa – Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego 
 
Na chwilę obecną jest jedna zajezdnia przy ul. Lubelskiej. Będziemy się starać jak 
najlepiej odpowiadać na Państwa potrzeby. 
 
2.46. Mieszkanka 
 
Mam pytanie – co będzie w miejscu byłej Szkoły Specjalnej przy ul. Marszałkowskiej? 
 
 
 
2.47. Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc  
 
Działka został oddana na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego pod Wydział Lekarski. 
Dodam też, że prowadzimy zdecydowaną politykę, żeby uczelniom pomagać.  
 
2.48. Mieszkaniec os. Staromieście 
 
Chodzi o energię odnawialną. Dlaczego gminy ościenne mają dofinansowanie na 
energię odnawialną, a Rzeszów nie? Mówię o kolektorach słonecznych. Czy jest 
możliwe, aby właściciele domów jednorodzinnych na terenie Miasta Rzeszowa mogli 
otrzymać dofinansowanie na kolektory słoneczne? 
 
2.49. Kierownik oddziału projektów  Transportu Publicznego i Informatycznych 
– Stanisław Uchman  
Na ten moment nie ma możliwości dofinansowania na kolektory słoneczne. Natomiast 
jest możliwość zgłaszania swoich wniosków w ramach Odnawialnych Źródeł Energii 
na energię fotowoltaiczną.  
 
 
 
 
 
 



2.50. Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Andrzej Gutkowski 

Nabór wniosków trwa 11-29.09.2017 r., dotyczy osób fizycznych. Dofinansowanie 
polega na tym, że 85 % można uzyskać na montaż paneli fotowoltaicznych, natomiast 
najtańsza możliwość ogrzewania mieszkania, to dołączenie się do  
MPEC-u. 

2.51. Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc 

2 lata temu zdecydowałem się zainstalować u siebie fotowoltaikę  (20 m²). Obniżenie 
kosztów opłaty za energię elektryczną wyniosło 50 %. Ja nie dostałem oczywiście 
żadnego dofinansowania, nie ubiegałem się. W tej chwili myślę powiększyć jeszcze to 
całe urządzenie i twierdzę, że to się zdecydowanie opłaca. Namawiam, budowałem po 
to, żeby zachęcić innych do budowania.  

2.52. Mieszkaniec ul. Żywicznej 

Chciałem się dowiedzieć, kiedy będzie przebudowa ul. Żywicznej? 6 lat tam mieszkam, 
a 5 lat temu MPWiK wybudował tam przepompownię i zostawił połowę ulicy zrobionej, 
a połowę nie. Deweloperzy wybudowali przy ul. Kwiatów Polnych, Ogrodowej, jeździli 
przez ul. Żywiczną, załamała się droga.  

2.53. Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc 

Przyjmujemy do budżetu miasta. 

2.54. Mieszkaniec Staromieścia-Ogrody 

Chodzi o Szkołę Podstawową nr 13. W tej szkole znajduje się również przedszkole. 
Czy jest w planie wybudowanie przedszkola na osiedlu, które jednocześnie mogłoby 
odciążyć szkołę?  

 2.55. Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc  

W Rzeszowie, w ciągu ostatnich 10 lat, przybyło 45 tys. mieszkańców. Na tym osiedlu 
również będą wybudowane nowe obiekty.   

 Protokołowała:  Aleksandra Hołoń 




