
 

                                      
PROTOKÓŁ 

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z Mieszkańcami Osiedli: Baranówka, Gen. Andersa 

i Miłocin, które odbyło się w dniu 20 października 2017r. w Młodzieżowym Domu Kultury w 

Rzeszowie, przy ul. Osmeckiego 51. 

 

 

Uczestnicy spotkania: 

• Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc, 

• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisław Sienko, 

• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński, 

• Sekretarz Miasta Rzeszowa – Marcin Stopa, 

• Radni Rady Miasta Rzeszowa, 

• Radni Rady Osiedli: Baranówka, Gen. Andersa i Miłocin, 

• Dyrektorzy i pracownicy wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa oraz jednostek 

organizacyjnych miasta Rzeszowa, 

• Mieszkańcy Osiedli: Baranówka, Gen. Andersa i Miłocin. 

 

 Porządek spotkania: 

1. Występy artystyczne dzieci i młodzieży z Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie, 

przy ul. Osmeckiego 51, 

2. Prezentacja multimedialna Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa  Zastępcy Prezydenta 

Miasta Rzeszowa - Stanisława Sienko, 

3. Dyskusja mieszkańców Osiedli Baranówka, Gen. Andersa i Miłocin z Władzami Miasta 

Rzeszowa na temat bieżących problemów osiedla. 

 

 

 



Ad.1 Prezentacja multimedialna przedstawiająca : 

- Nasze miasto w liczbach, 

- Poziom życia mieszkańców 

- Najważniejsze projekty inwestycyjne, 

- Pozycja Rzeszowa w kraju i na świecie,  

- Inwestycje na osiedlach: Baranówka, Gen. Andersa, Miłocin 

 

1.1 Granice i powierzchnia miasta 

 

OBECNIE 2017r. PRZED 2005r. 
• Powierzchnia miasta: 120 km2 
• Ilość mieszkańców: ok. 220 tys. 

• Powierzchnia miasta: 54 km2 
• Ilość mieszkańców: ok. 159 tys. 

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

latach 2006r. – 2017r. o 66,3 km2. 

1.2 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. 

1.3 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. 

            1.4 Poziom życia mieszkańców miasta 

Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto w Rzeszowie wynosi 4 319 zł 

Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto w woj. Podkarpackim wynosi 3 653 zł 

Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto w Polsce wynosi 4 290 zł 

Zatem średnie wynagrodzenie miesięczne mieszkańców Rzeszowa wynosi więcej niż średnia 

krajowa. 

 



              1.5  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 al. Sikorskiego od Skrzyżowania z ul. Robotniczą do granicy miasta i Gminy 

Tyczyn - Koszt inwestycji 32 mln zł, 

• Budowa drogi wojewódzkiej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej - Koszt 

inwestycji 30 mln zł (dofinansowanie z UE 23 mln zł) 

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

• Budowa drogi  na odcinku od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z mostem im. Tadeusza 

Mazowieckiego Koszt inwestycji 183 mln zł (dofinansowanie z UE   167 mln zł), 

• 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. 

• Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i Okolic                     

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

o budowa nowoczesnych przystanków autobusowych wyposażonych w systemy 

dostosowane dla osób niepełnosprawnych w tym osób niewidomych i 

niedowidzących, jak również w systemy grzewczo – chłodzące,  

• Okrągła kładka nad al. Piłsudskiego, 



• Fontanna multimedialna, 

• Park Papieski, 

• Budynek komunalny przy ul. Zielonej, 

• Targowisko przy ul. Dworaka, 

• Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko wraz z Infrastrukturą 

Komunikacyjną - 150 mln zł, 

• 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: 

o teren inwestycyjny RZESZÓW-DWORZYSKO, który docelowo obejmie powierzchnię 

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

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

Ciepłowniczej o pow. 10 ha; 

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

przy ul. Hetmańskiej. 

• Budowa nowych domów kultury, szkół, przedszkoli, żłobków i pływalni, min. Kompleks 

oświatowy w rejonie ulicy Bł. Karoliny, Budowa hali sportowej przy szkole sportowej na 

ul. Hetmańskiej (dziewiąta wybudowana od 2003 roku hala sportowa. Wymiary hali: 65 

m x 45 m). 

• Ścieżki rowerowe, tartanowa ścieżka dla biegaczy, 

• Organizacja imprez kulturalnych min. Europejski Stadion Kultury - koszt inwestycji  4 mln 

zł, 

• Organizacja imprez sportowych min. PKO Maraton Rzeszowski, PKO Półmaraton 

Rzeszowski, PKO Bieg Niepodległości, Tour The Pologne (w 2017r. meta zawodów miała 

miejsce w Rzeszowie), Rajd Rzeszowski, 

 

 



1.6 Pozycja Rzeszowa w kraju i na świecie 

W ostatnich latach Rzeszów otrzymał kilkaset nagród i wyróżnień krajowych jak również o skali 

światowej, między innymi: 

• 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 outsour-cingowej w Europie. 

Nagroda ta stanowi podsumowanie działań Miasta  w minionym roku dla rozwoju sektora 

usług wspólnych dla biznesu w Rzeszowie. W plebiscycie „Perły Samorządu 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 „otodom” 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. Ranking najchętniej polecanych 

dzielnic Rzeszowa portalu „otodom”: 

KATEGORIA OSIEDLE MIEJSCE 

bezpieczeństwo 
Baranówka 12 

Gen. Andersa 13 

najlepszy sąsiad 
Baranówka 2 

Gen. Andersa 13 

zieleń 
Baranówka 5 

Gen. Andersa 11 

zadbana okolica 
Baranówka 10 

Gen. Andersa 13 

 

łatwy dojazd 

Baranówka 3 

Gen. Andersa 11 

czas wolny 
Baranówka 15 

Gen. Andersa 12 

wygodne zakupy 
Baranówka 8 

Gen. Andersa 10 

ceny 
Baranówka 2 

Gen. Andersa 3 

dzieci 
Baranówka 2 

Gen. Andersa 7 

dzielnica godna polecenia Baranówka 5 



Gen. Andersa 15 

 

• 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. 

• Rzeszów 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. 

 

1.7 Wybrane tytuły, nagrody i wyróżnienia przyznawane Prezydentowi Rzeszowa – Panu 

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, Pan 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. 

1.8  Najważniejsze inwestycje na osiedlach: Baranówka, Gen. Andersa i Miłocin 

Z budżetu miasta przeznaczono kwotę w wysokości 208 mln zł na realizację takich 

przedsięwzięć jak: 

• rozbudowa węzła drogowego al. Wyzwolenia – ul. Warszawska 

• przebudowa ul. Krakowskiej oraz al. Witosa wraz z budowa zabezpieczeń przed hałasem 

• przebudowa al. Wyzwolenia 

• budowa połączenia ul. Ofiar Katynia z ul. Kotuli wraz z budową wiaduktu w ciągu ul. 

Krakowskiej 

• rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z rozbudową pętli autobusowej 

• przebudowa skrzyżowania ul. Warszawska, ul. Miłocińska wraz z budową chodnika z 

oświetleniem pod wiaduktem kolejowym 

• połączenie ul. Zajęczej z al. Wyzwolenia wraz z mostem przez potok Przyrwa 

• remonty dróg i chodników ulice: Zajęcza, Tarnowska, Ofiar Katynia, Brydaka, Raginista, 

boczna Ślusarczyka, Laurowa, Migdałowa, Bazyliowa, Morelowa, Miętowa, Tymiankowa, 

Cynamonowa, Waniliowa, Imbirowa, Broniewskiego, Mikołajczyka, Torowa, Jastrzębia i 

Zwierzyniecka 



• Budowa oświetlenia na ulicach: Brydaka, Synów pułku, Laurowej, Tymiankowej, 

Migdałowej, Sowiej 

• Remont kładki dla pieszych w ciągu ul. Ofiar Katynia 

• Budowa instalacji solarnej dla pływalni „Muszelka” 

• Modernizacja Zespołu Szkół im. UNICEF 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 22 

•  Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 25 

• Modernizacja Przedszkola Publicznego nr 37 

• Modernizacja Przedszkola Publicznego nr 18 

• Modernizacja Przedszkola Publicznego nr 28 

• Modernizacja Przedszkola Publicznego nr 22 (w realizacji) 

• Budowa Młodzieżowego Domu Kultury 

• Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 25 

• Budowa placów zabaw przy ul. Raginisa, Brydaka, Ofiar Katynia, Starzyńskiego, w Parku 

Sybiraków i w parku przy ul. Miłocińskiej 

• Nadbudowa i modernizacja filii DPS przy ul. Łabędziej oraz filii przy  ul. Sucharskiego 

• Modernizacja budynku żłobka nr 10 

• przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, Miłocińskiej, 

Tarnowskiej, Przy torze, Wspólnej, Sowiej, Ofiar Katynia, Broniewskiego, Krakowskiej, 

wzdłuż Al. Okulickiego i Witosa, od ul. Brydaka do ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 

• budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Miłocin etap I, II, III przy ul. 

Kolbego, Broniewskiego, Miłocińskiej, Zajęczej, Prymasa 1000-lecia, Tarnowskiej (w 

realizacji) 

• uzbrojenie terenu dla budynku przy ul. Raginisa, Kolbego, Ofiar Katynia, Wyzwolenia 

• Odbudowa i regulacja rowu miłocińskiego 

• modernizacja i sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków przy ul. Spiechowicza, 

Mikołajczyka, Krakowskiej, Broniewskiego, Raginisa, Okulickiego, Osmeckiego, 

Miłocińskiej, Ofiar Katynia, Sucharskiego,  

• Połączenie ulicy Raginisa z Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą – etap I 

• budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczej i Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem terenu 



• budowa bezpiecznych przejazdów rowerowych na skrzyżowaniach al. Wyzwolenia                     

i Okulickiego, al. Witosa, ul. Krakowska i Okulickiego 

• budowa „Białego Orlika” przy Szkole Podstawowej Nr 25 

• adaptacja budynku żłobka nr 7 na ośrodek poradnictwa specjalistycznego  i interwencji 

kryzysowej 

• zagospodarowanie terenów przy ul. Spiechowicza, Ofiar Katynia, Broniewskiego 

• poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego 

• Modernizacja ciągów pieszych pomiędzy budynkami przy ul. Ofiar Katynia w kierunku ul. 

Skubisza oraz utworzenie miejsc postojowych przy tych ciągach 

 

 

1.9  Inwestycje w przygotowaniu  

• budowa drogi dojazdowej do osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Parkowej, 

• rozbudowa al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. 

Krakowskiej do al. Okulickiego, 

• przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego, 

• rozbudowa skrzyżowania ul. Obrońców Poczty Gdańskiej z al. Wyzwolenia, 

• rozbudowa ul. Tarnowskiej wraz z przepustem na potoku Przyrwa łączącym ul. Brydaka z 

al. Wyzwolenia, 

• budowa oświetlenia ul. Przy Torze, 

• rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa, 

• zagospodarowanie parku na osiedlu Miłocin, 

• modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu, 

• rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowej na os. Gen. Andersa, 

• modernizacja budynku zespołu szkół agroprzedsiębiorczości. MOMRZESZOWSKIE 

Ad 2. Pytania mieszkańców i dyskusja 

2.1 Pani Drabik – Rada osiedla Baranówka:  

- Chciałam prosić ponownie, o utworzenie ścieżek rowerowych wzdłuż ulic: Osmeckiego, 

Obrońców Poczty Gdańskiej, Wyzwolenia, Miłocińskiej, Kolbego. Ta propozycja była składana w 

zeszłym roku na spotkaniu z Panem Prezydentem, ponawiamy tą prośbę, gdyż ścieżek na 

naszym osiedlu brakuje. 

- Prośba remontu chodnika przy ul. Ciasnej.  



- wyjaśnienie kwestii parkingu przy adaptowanym pawilonie „Społem” na „Biedronkę” 

- propozycja wykonania chodnika od strony ul. Osmeckiego do Domu Kultury i do „orlika” od ul. 

Starzyńskiego, gdyż mieszkańcy pokonują tą trasę po trawniku 

- propozycja wyglądu „klepiska” przed galerią handlową przy al. Piłsudskiego obok Sądu 

Apelacyjnego. 

- sprawa PKS i przystanków prywatnej linii Marcel pod galerią handlową „Europa II”. Miejsca  są 

brudne i zaniedbane. 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Odnośnie ścieżek rowerowych, stanowisko 

jest teraz takie, że będziemy budować szersze ścieżki. Nawiasem mówiąc, będąc w Holandii 

osobne ulice są tylko dla rowerów, osobne jezdnie dla samochodów. Podjęliśmy takie decyzje 

razem z Panem Prezydentem Ustrobińskim o budowie kolejnych ścieżek rowerowych. 

Pan Dyrektor Tarnowski: Odnośnie placu przed galerią handlową, teren ten jest terenem 

prywatnym, należałoby wystąpić do właścicieli o uporządkowanie tego terenu. 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: w sprawie PKS – były czynności w kierunku 

przejęcia przez miasto PKS, niestety został przekazany gminom. 

W kwestii chodników, chodniki oczywiście powinny być budowane, przyjmuję Pani propozycję 

budowy chodnika przy ul. Ciasnej, proszę wpisać tą inwestycję do budżetu. 

2.2. Pan Leszek Gładki – Rada osiedla Baranówka:  

- mam pytanie w sprawie wykonania prawoskrętu z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej do al. 

Wyzwolenia, kiedy zostanie wykonany projekt tego przedsięwzięcia oraz kiedy zostanie 

zrealizowany? 

- kiedy zostanie wykonane połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej – etap I? 

- kiedy zostanie wykonany projekt połączenia ul. Miłocińskiej ze strefą Rzeszów – Dworzysko 

trasą przy linii kolejowej oraz w jakim terminie przewiduję się realizację tej inwestycji? 

- Prośba o wykonanie poszerzenia połączenia (wykonanie poboczy) ul. Tarnowskiej z ul. Kolbego  

- Prośba o wykonanie poszerzenia drogi poniżej bloku przy ul. Prymasa 1000-lecia 9 w stronę 

szeregówek w okolicy śmietnika. 

Dyrektor MZD w Rzeszowie Pan Andrzej Świder: odnośnie wykonania poszerzenia ul. Raginisa 

planowane jest położenie nakładki wraz z wykonaniem poboczy. Prace czasowo zostały 

wstrzymane ze względu na przebudowę i modernizację sieci ciepłowniczej. Jak prace związane z 

przebudową ciepłociągu zostaną zakończone, zostanie położona nakładka z warstw 

bitumicznych oraz zostaną wykonane pobocza. Podobnie sytuacja wygląda w rejonie ul. 



Prymasa 1000-lecia. Jeśli chodzi o prawoskręty z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej czy al. 

Wyzwolenia są już na ukończeniu prace związane z dokumentacją projektową. W przyszłym 

roku planujemy ogłosić przetargi na realizację tych przedsięwzięć. 

Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Pan Marek Ustrobiński: Chciałbym jeszcze dodać, że 

wykonanie tych prawoskrętów jest wpisane w projekt „poprawa transportu publicznego”, 

projekt unijny finansowany w ramach zadania Polska wschodnia. Podobnie sytuacja wygląda 

odnośnie połączenia ul. Miłocińskiej ze strefą Dworzysko. W tym przypadku również jesteśmy 

na etapie dokumentacji projektowej. Końcowa faza uzyskania ZRID-u. 

2.3. Rada Osiedla Miłocin: 

- Na jakim etapie przygotowań jest realizacja budowy drogi łączącej osiedle ze strefą Dworzysko 

i którędy planowana jest trasa tego łącznika? 

- Czy w przyszłym roku będzie ujęta realizacja ul. Parkowej? 

- Czy są plany zagospodarowania terenu dawnej stadniny na osiedlu Miłocin? 

Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Pan Marek Ustrobiński: W sprawie budowy drogi 

łączącej osiedle ze strefą, projekt jest na etapie koncepcji, trasa przebiegać ma inaczej zgodnie z 

ustaleniami z państwem, poprzedni oprotestowany projekt trasy w ogóle nie ma miejsca. Trasa 

jest w uzgodnieniu z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego. Po tym uzgodnieniu nastąpi 

etap projektowania i realizacji. 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Odnośnie parku, zdecydowanie chcemy 

żeby park był piękny i dobrze służył mieszkańcom, bardzo proszę o zabranie głosu Pani Dyrektor 

Wąsowicz: W tym momencie przygotowujemy  projekt zagospodarowania tego terenu, 

planujemy poszerzenie placu zabaw, budowę altany, budowę ścieżek pieszych na terenie całego 

parku, ustawienie ławek oraz budowę ścieżki dydaktycznej z udziałem uczniów z Zespołu Szkół 

Agroprzedsiębiorczości. W tym roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa. Zadanie 

to było głosowane w budżecie obywatelskim, myślę że do poniedziałku będzie już wiadomo 

jakie pieniądze zostaną przekazane na to przedsięwzięcie, liczymy na ok. 300 tys. zł. 

Dyrektor MZD w Rzeszowie Pan Andrzej Świder: 

W sprawie ul. Parkowej, projekt jest na ukończeniu. Decyzja środowiskowa została zawieszona 

ze względu na sprzeciwy mieszkańców i w tej chwili składamy ponownie dokumenty. Myślę że 

jest możliwość ogłoszenia przetargu w przyszłym roku. Przedsięwzięcie to jest ujęte w budżecie. 

 

 



2.4 mieszkaniec ul. Kolbego: 

Chciałem bardzo podziękować Panu Prezydentowi za decyzję w sprawie projektu dotyczącego 

wykonania miejsc postojowych przy ul. Kolbego. Przedsięwzięcie to planowane było dopiero na 

rok 2019, lecz po interwencji u Pana Prezydenta zostało przeniesione na rok 2018, za co 

chciałem bardzo podziękować Panu Prezydentowi. Korzystając z faktu że jestem przy głosie 

chciałem poruszyć jeszcze 2 kwestie. Często bywam na osiedlu Projektant, jestem zachwycony 

że jest takie czyste, chciałbym żeby nasze osiedle Baranówka również takie było. Druga sprawa, 

słyszałem że zagrożona jest budowa Centrum Lekkoatletycznego na stadionie Resovi. 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: 

Wybudowaliśmy Stadion Miejski, wydaliśmy prawie 60 mln zł i jakoś tak to się składa że nie 

przekład się to na wyniki sportowe. Odnośnie budowy hali. Po rozmowach w Ministerstwie 

zapewniono nam pokrycie 50% kosztów budowy hali, pozostała część miała przypaść miastu i 

Marszałkowi. Została przygotowana umowa i do tej pory nie została podpisana przez Urząd 

Marszałkowski. W trakcie realizacji jest rozbudowa Hali przy Podpromiu, przeznaczamy na to 

ok. 40 mln zł. 

2.4. Rada osiedla Miłocin: 

Panie Prezydencie bardzo dziękujemy w imieniu mieszkańców za wykonanie i wyasfaltowanie 

ulicy Szafranowej i Laurowej, równocześnie dziękujemy za uzupełnienie oświetlenia przy ul. 

Migdałowej, jednakże proszę o dokończenie inwestycji przy tej ulicy, gdyż ze względu na 

budowę kanalizacji deszczowej część prac została wstrzymana, poza tym jezdnia jest zbyt wąska 

i nie posiada chodników, podobnie przedstawia się sytuacja na ul. Anyżkowej.  

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: 

Dobrze, bardzo proszę ul. Anyżkową jeszcze w tym roku zrobić. Odnośnie kanalizacji proszę o 

zabranie głosu Panią Kukulską: 9 października zakończyliśmy I etap, II etap jesteśmy przed 

przetargiem, ale jeśli chodzi o ulicę Migdałową można już robić. 

2.5. Rada osiedla Baranówka: 

rok temu kierowałem prośbę o wyremontowanie bocznej ulicy Miłocińskiej – Tarnowskiej, 

byłem w tej sprawie u Dyrektora Świdra, Pan Dyrektor obiecał i zrobił także współpraca była 

udana za co chciałem bardzo serdecznie podziękować i w związku z tym chciałem jeszcze 

zapytać o oświetlenie tej ulicy i czy są jakieś kroki poczynania w tej kwestii? 

 

 



Dyrektor MZD w Rzeszowie Pan Andrzej Świder: 

Oświetlenie tej uliczki jest przewidziane w pracach związanych przy ul. Tarnowskiej, także ten 

fragment również zostanie oświetlony. 

2.7  Mieszkanka: 

Jak można poprawić komunikację osiedla z przystankiem w Rudnej Małej przy Szpitalu Św. 

Rodziny? Koło szpitala brak przejścia do przystanku, a sam przystanek jest z czasów PRL-u. 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: 

Proszę Państwa, za wszelką cenę chcemy włączyć kolejne miejscowości, jeżeli uda się włączyć 

Rudną Małą do Rzeszowa, zdecydowanie będę odpowiedzialny za to co się dzieje przy Szpitalu 

Św. Rodziny. Oczywiście Pani tu ma rację, ale nie wydaję waszych pieniędzy poza granice 

miasta. Zwrócimy się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w tej sprawie, ale na 

zasadzie rozmowy, tyle możemy zrobić. 

2.8 Mieszkaniec: 

Ja mam działkę przy ul. Ropczyckiej. Dojazd do niej został zamknięty na kłódkę przez jednego z 

właścicieli działek sąsiednich, zostałem bez dojazdu do działki. 

Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem – Pan Grzegorz Tarnowski: 

Dojazd do Pana działki odbywa się po działkach  prywatnych – droga służebna. Aby uzyskać 

dostęp do tego terenu należałoby wystąpić o ustanowienie służebności przejazdu do sądu. 

Jeżeli ustanowiono taką służebność to egzekucję przeprowadza komornik i w taki sposób może 

pan wyegzekwować to. My jako miasto nie możemy egzekwować na działkach prywatnych 

wyroków sądu, które zobowiązują prywatne osoby do udostępnienia innym, natomiast jeśli 

chciałby Pan żeby coś Panu więcej wytłumaczyć to służymy radcami prawnymi, którzy są w 

urzędzie zatrudnieni. 

2.9 Mieszkaniec: 

Chciałabym poruszyć kwestie parku na osiedlu Miłocin, działania w tej kwestii  ograniczają się 

do terenów należących do miasta, zaś w sąsiedztwie tego parku znajduje się spory teren 

należący do Starostwa Powiatowego. Moje pytanie brzmi czy istnieje możliwość wykupu tego 

obszaru i stworzenie dużego parku służącego wielu osiedlom a może nawet i całemu miastu? 

 

 

 

 



Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: 

Na terenie miasta znajduje się sporo parków, które mogą przyjąć sporą ilość osób, takim 

parkiem jest niewątpliwie Park Papieski. Ponadto za mojej kadencji zbudowaliśmy 7 parków. 

Działki należące do Starostwa Powiatowego liczą sobie ok. 27 tys. zł za ar, zatem uważam że tak 

wydawane pieniądze nie zadowoliłyby mieszkańców. Większym priorytetem dla mnie jest 

budowa dróg, szkół, przedszkoli, itp. jednakże również myślę o budowie parków, stąd te 7 

wybudowanych parków takich jak: 

• Park Papieski 

• park przy ul. Bł. Karoliny 

• park na osiedlu Projektant 

• park przy markecie B1 

• park przy ul. Wiktora i Kotuli 

• park za Instytutem Muzyki 

• Bulwary Rzeszowskie. 

2.10 Przewodnicząca Rady Osiedla Miłocin – Pani Justyna Adamiec: 

Chciałam dodać do wcześniejszej wypowiedzi, że na terenie osiedla Miłocin trwają prace 

związane z projektem budowy parku, my jako rada osiedla działamy w tym kierunku i będziemy 

się starać by ten projekt został przyjęty do budżetu obywatelskiego. Korzystając z tego że 

jestem przy głosie, chciałabym podziękować Panu Prezydentowi Tadeuszowi Ferencowi za 

wszystkie działania podjęte na naszym osiedlu, min. za wykonanie oświetlenia przy ul. 

Migdałowej, Tymiankowej, Miętowej, za wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Szafranowej i na 

cz. ul. Laurowej, która została wykonana w ekspresowym tempie, za wykonanie kanalizacji 

deszczowej przy ul. Parkowej.  

Rada Osiedla Miłocin: 

Panie Prezydencie chciałem jeszcze poruszyć taką kwestie, chodzi o ul. Furtaka, jest to ślepa 

uliczka, która ostatnio była remontowana, przy końcu tej ulicy zostały do wykonania dosłownie 

4 latarnie. Składaliśmy już wniosek w tej sprawie do MZD. Kiedy można liczyć na dokończenie 

oświetlenia na tej ulicy? 

Druga sprawa dotyczy połączenia ulicy bocznej ul. Tarnowskiej z ul. Zajęczą. Połączenie takie 

poprawiłaby znacznie komunikacje w tej części osiedla. 

 



 

 

Dyrektor MZD w Rzeszowie Pan Andrzej Świder: 

Odnośnie dokończenia oświetlenia na ul. Furtaka, dopiero 28 września br. dostaliśmy ostatnie 

zgody wejścia w teren, mieszkańcy tak długo zwlekali z udzieleniem tych zgód. Wykonanie tego 

oświetlenia będzie zrealizowane. 

2.11 Przewodniczący Rady Osiedla Baranówka – Pan Mateusz Maciejczak: 

- Złożyliśmy pismo do ZTM w sprawie bezpośredniego połączenia autobusowego z ul. Lwowską 

oraz ul. Św. Rocha. Nasze osiedle Baranówka oraz Osiedle Miłocin wspólnie liczy ok. 17-18 tys. 

mieszkańców i nie ma takiego połączenia. W odpowiedzi ZTM otrzymaliśmy odmowę realizacji 

takiego połączenia ze względu na brak taboru autobusowego. Z uwagi na to że w ostatnim 

czasie udało się zakupić przez miasto 50 nowych pojazdów, to mam nadzieję że takie połączenia 

powstaną. 

- Proszę o wykonanie krótkiego odcinka chodnika wzdłuż al. Wyzwolenia od strony salonu 

Mercedesa do ul. Obrońców Poczty Gdańskiej przy potoku Przyrwa, z uwagi na pokonywanie tej 

trasy przez dzieci chodzące do szkoły na naszym osiedlu. 

- Prośba o przyspieszenie prac związanych z przebudową ciepłociągów na naszym osiedlu. 

Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc: 

Odnośnie utworzenia bezpośredniego połączenia autobusowego to przychylam się do Pana 

wniosku. W sprawie wykonania chodnika to jak najbardziej jeśli będą możliwości techniczne to 

również zostanie wykonany. 

2.12. Rada Osiedla Miłocin  

- mam pytanie dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dotyczącego 

Parku na Miłocinie i strefy zielonej przy strefie Rzeszów – Dworzysko. Na jakim to jest etapie i 

jaki jest stosunek miasta do tego planu? 

- Czy istniałaby możliwość podłączenia oświetlenia na ul. Szafranowej bez projektu? 

Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – Pani Anna Rańczuk: 

Strefa zielona przy strefie ekonomicznej Dworzysko ma już plan uchwalony i utrzymany jest w 

takim kształcie jak było. Odnośnie parku na osiedlu Miłocin, plan miejscowy jest przygotowany 

będzie skierowany na posiedzenie komisji w przyszłym roku do uchwalenia. 

 

 



Dyrektor MZD w Rzeszowie Pan Andrzej Świder: 

Niestety na ul. Szafranowej brakuje 16 punktów świetlnych i bez projektu  nie da się zrealizować 

tego zadania. Można zastosować szybszą formułę „zaprojektuj i wybuduj”, ale ta procedura 

również przewiduje projekt budowlany. 

2.13. Rada Osiedla Baranówka 

Czy jest w planie budowa jakiegoś kompleksu lodowisk? 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Pan Tadeusz Ferenc: 

Odnośnie lodowiska, to które było przy ul. Wyspiańskiego w roku 2005 teren został przekazany 

RESOVII miały być tam budowane obiekty handlowe, które miały utrzymywać klub, to wszystko 

się rozleciało, miasto wystąpiło do sądu o zwrot tych terenów, sprawa jest w toku, mamy 

nadzieję że w całości uda się odzyskać ten teren. 

Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Pan Marek Ustrobiński: 

Odnośnie budowy lodowisk, to są plany związane z realizacją jednego z nich przy ul. Zielonej i 

Granicznej o wymiarach pozwalających rozgrywać mecze hokejowe oraz na potrzeby jazdy 

figurowej, wraz z wypożyczalnią łyżew, szkółką i całym zapleczem technicznym. Oczywiście 

lodowisko to miałoby być do dyspozycji mieszkańców. Planujemy na rok 2018 wykonanie 

projektu w tym temacie i może uda się rozpocząć realizację krytego lodowiska. 

Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc:  

 Bardzo dziękuję za spotkanie. Jako Prezydent Miasta Rzeszowa jestem do Państwa     

dyspozycji. Dotyczy to również wszystkich moich pracowników i służb miejskich. Dziękuję za 

spotkanie. 
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