
 

                                      
PROTOKÓŁ 

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z Mieszkańcami Osiedla Staroniwa, Kmity                   

i Krakowska Południe, które odbyło się w dniu 3 listopada 2017r. w Szkole Podstawowej 

nr 14 przy ul. Staroniwskiej 55 w  Rzeszowie 

 

Uczestnicy spotkania: 

• Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc, 

• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisław Sienko  

• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński 

• Radni Rady Miasta Rzeszowa, 

• Radni Rady Osiedla Staroniwa, Kmity i Krakowska Południe, 

• Dyrektorzy i pracownicy wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa oraz jednostek organi-

zacyjnych miasta Rzeszowa, 

• Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14, 

• Mieszkańcy Osiedli Staroniwa, Kmity i Krakowska Południe. 
 

 

 Porządek spotkania: 

1) Prezentacja multimedialna Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa  Stanisława Sienko 

 

2) Dyskusja mieszkańców Osiedli Staroniwa, Kmity i Krakowska Południe  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,  



 

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, 

• 22.09.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie budowy drogi wojewódzkiej w Rze-

szowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej. Całkowity koszt inwestycji to 

ponad 30 mln zł, natomiast wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej to blisko 20 

mln zł. 

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

• Targowisko przy ul. Dworaka, 

• Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko  wraz z Infrastrukturą Ko-

munikacyjną - 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 obej-

mował: 

o Przebudowę i rozbudowę ulic, 

o Zakup nowoczesnych autobusów, 

o Opracowanie i uruchomienie Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transpor-

towego, 

o Nowe Autobusy - W ramach projektu Gmina Miasto Rzeszów zakupiła 80 no-

wych 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 elektrycz-

nych. 

o 19 października w rzeszowskim Ratuszu Prezydent Rzeszowa podpisał umowy 

o wartości 100 mln zł na dostawę 50 nowych autobusów firmy Solaris i Auto-

san.  

1.3. Rzeszowski Inteligentny System Transportowy 

Najbardziej innowacyjnym elementem projektu jest Rzeszowski Inteligentny System Transpor-

towy, 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 Transpor-

towy jako przykład, dzięki któremu mieszkańcy przekonują się do pozostawiania aut w gara-

żach 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) – wykorzy-

stuje i przetwarza dane ze wszystkich systemów, a następnie generuje dla podróżnych informa-

cje, 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 niedo-

widzące 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. 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 przygo-

towanie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Wartość pro-

jektu – 11,7 mln zł, dofinansowanie – 8,5 mln zł. 

1.5. Budynek dydaktyczny zespołu szkół gospodarczych. 

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

1.6. Budowa parku papieskiego, 

1.7. Budowa domów kultury, 



1.8. Ścieżki rowerowe 

1.9. 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. 

1.10. 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. 

1.11. 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 ob-

szarów pod względem wzrostu zatrudnienia w zakresie teleinformatyki.  

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

jące 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 Teleinforma-

tyczne 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 przedszko-

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

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

1.18. Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technolo-

gii 
W ramach projektu powstało 11 pracowni kształcenia praktycznego, które są wyposażone w nowoczes

ny 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. 

1.19. Edukacja dla najmłodszych 

1.20. Budowa Zespołu Oświatowego przy ul. Bł. Karoliny 

1.21. Budowa żłobka „Karolinka” oraz Przedszkola nr 33 

1.22. Budowa żłobka na osiedlu Drabinianka - Koszt inwestycji 5 659 000 zł. Planowany 

termin zakończenia prac budowlanych 1 listopada 2017 r.  

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 miej-

skiego - nagrodę CIVITAS w kategorii „Innowacje techniczne” – za wyjątkowe osią-

gnięcia w dziedzinie transportu miejskiego i aktywne reprezentowanie Inicjatyw  

CIVITAS. Komisja Europejska w uzasadnieniu wyróżnienia tak scharakteryzowała 

Miasto Rzeszów: Innowacyjne zarządzanie miastem oraz ciągłe konsultacje z eksper-

tami 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. mieszkań-

ców. 

• Rzeszów jako jedyne miasto z Polski i jedno z nielicznych miast Europy otrzymał Eu-

ropejską Nagrodę za Najlepsze Praktyki (European Awards for Best Practices) 



przyznaną przez Europejskie Stowarzyszenie Badań Jakościowych.  Ceremonia wrę-

czenia nagród odbyła się w Wiedniu. Nagrody przyznano 76 instytucjom z 59 krajów          

z całego świata. Wśród nagrodzonych renomowanych firm, instytucji organizacji z Eu-

ropy, 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 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 czy-

stej 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 organizo-

wanie 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 „New-

sweek” na najlepszych polskich prezydentów. Ranking został opracowany na podstawie 

ankiet rozesłanych do wszystkich prezydentów. Swoje oceny wystawiła również kapi-

tuła konkursu, która brała pod uwagę m.in.: umiejętności pozyskiwania funduszy unij-

nych, 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, zna-

lazł się Prezydent Rzeszowa, Tadeusz Ferenc. Autorzy rankingu podkreślają rolę Pre-

zydenta Rzeszowa w budowie mocnej pozycji miasta i całego województwa. Inten-

sywny 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 jesz-

cze 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 Pre-

zydentowi Rzeszowa Tadeuszowi Ferencowi – inicjatorowi dynamicznego rozwoju 

Rzeszowa, który zrealizował projekty umożliwiające wdrożenie inteligentnych rozwią-

zań dla miasta i jego mieszkańców. 



1.27. Najważniejsze inwestycje na osiedlu Staroniwa, Krakowska Południe i Kmity 240 

mln zł. 

• Przebudowa Al. Witosa, ul. Krakowskiej i Batalionów Chłopskich wraz budową ekra-

nów dźwiękochłonnych  

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

Krakowskiej 

• Przebudowa ulicy Wyspiańskiego 

• Budowa ronda im. Rotmistrza Pileckiego wraz z budową ul Anny German 

• Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wiktora i Pleśniarowicza (w realizacji) 

• Budowa ulicy Strzelniczej 

• Budowa ulicy Panoramicznej wraz z infrastrukturą 

• Budowa ulicy Widokowej 

• Rozbudowa ulicy Rolniczej  

• Rozbudowa ulicy Bednarskiej 

• Przebudowa ulicy Kowalskiej  

• Budowa ulicy Plenerowej  

• Budowa ulicy Malinowej wraz z parkingiem  

• Rozbudowa ulicy Kaletniczej 

• Budowa ulicy Architektów 

• Budowa ulicy potokowej wraz z infrastrukturą 

• Budowa ulicy Wywrockiego 

• Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach Al. Witosa – ul. Wiktora – ul. 

Wyspiańskiego oraz Al. Batalionów Chłopskich – ul. Langiewicza   

• Budowa oświetlenia ulic: Kamieniarskiej, Bednarskiej, Rolniczej, Kowalskiej, Potoko-

wej, Stolarskiej, Makowej, Kaletniczej, Złotej, Niemena, Hanasiewicza, Boya Żeleń-

skiego, Przemysłowej, Staroniwskiej, Chruściela – razem 209 punktów świetlnych  

• Budowa kanału ulgi na odcinku od ul. Langiewicza do rzeki Wisłok 

• Budowa budynków komunalnych przy ul. Strzelniczej 

• Przebudowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Hanasiewicza 20a i 20b 

• Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego przy ul.  Hanasiewicza 18a 

(w realizacji) 

• Rozbudowa miejskiej infrastruktury rekreacyjno – sportowej przy ul. Plenerowej 

• Budowa placu zabaw, alejek oraz poidełek na terenie parku na osiedlu Kmity 



• Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego na osiedlu Krakowska Południe 

• Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu 

• Budowa krytej pływalni Karpik wraz z instalacją solarną, przewiązką  i  infrastrukturą 

towarzyszącą 

• Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 16 

• Przebudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 

• Modernizacja Żłobka nr 3 „Krzyś” 

• Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 40 (w realizacji). 

Pozostałe Inwestycje: 

• Budowa sieci wodociągowej dla os. Staroniwa, dla terenu Wzgórza Staroniwskiej, przy 

ul. Krawieckiej, Bednarskiej, Langiewicza, Żelaznej, Wyspiańskiego, Bukowej, Staro-

niwskiej, Wywrockiego, Potokowej, w rejonie ul. Krakowskiej      i Lewakowskiego, 

modernizacja magistrali wodociągowej przy ul. Energetycznej, Przemysłowej, Maga-

zynowej, Zawiszy Czarnego, Batalionów Chłopskich, Dąbrowskiego, Bohaterów oraz 

zbiorników wody pitnej przy ul. Zbyszewskiego 

• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy Al. Witosa, dla os. Staroniwa, przy 

ul. Krawieckiej, Bednarskiej, od ul. Strzelniczej do Al. Witosa, w rejonie zlewni potoku  

Mikośka – Langiewicza, dla terenu Wzgórza Staroniwskie 

• Odwodnienie ulic: Bukowej, Czereśniowej, Wyspiańskiego, Korczaka, od ul. Strzelni-

czej do al. Witosa, w rejonie zlewni potoku Mikośka – Langiewicza, osiedla przy al. 

Witosa 

• Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Mi-

kośka 

• Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staroniwa 

• Budowa sieci cieplnych wraz z przyłączami cieplnymi do budynków przy ul. Magazy-

nowej, Boya Żeleńskiego, Hanasiewicza, Przemysłowej, Rataja,     Pleśniarowicza, So-

larza, Srebrnej, Bohaterów, Wita Stwosza, Malczewskiego, Witkacego, Wyspiańskiego  

• Remonty dróg i chodników: Kotuli, Solarza, Pleśniarowicza, Rataja, Wiktora, Ślusar-

skiej, Lewakowskiego, Malarskiej, Staroniwskiej, Boya Żeleńskiego, Cukierniczej, Ha-

nasiewicza, Drukarskiej, Krawieckiej, Balistycznej, Akacjowej, Wiktora, Witkacego, 

Sosnowej, Chruściela 

• Budowa oświetlenia zieleńca przy ul. Wiktora (w realizacji) 

• Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Staroniwską z Potokową 



Inwestycje w przygotowaniu: 

• Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrockiego do potoku Mikośka 

(trwa procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji projektowej) 

• Budowa drogi od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi w zadaniu inwestycyjnym 

„Budowa ul. Błogosławionej Karoliny – Przybyszówka” (przygotowanie dokumentacji 

do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej) 

• Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do al. Witosa (trwa regulacja 

prawna terenu) 

• Budowa połączenia ul. Krajobrazowej z Wyspiańskiego (opracowana dokumentacja) 

• Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 17 wraz z placem zabaw (opraco-

wanie ekspertyzy technicznej) 

• Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Bukowej i Sosnowej 

• Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa   (wykonanie 

dokumentacji projektowej). 

Po zaprezentowaniu prezentacji przez zastępcę Prezydenta, pana Stanisława Sienko, 
mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań dotyczących bieżących lub planowanych 
inwestycji, problemów dotyczących ich osiedli oraz przedstawiania nowych potrzeb inwestycji 
i własnych spostrzeżeń. 

2. Dyskusja z mieszkańcami  

2.1 Mieszkanka: Regulacja potoku Mikośka od ulicy Kaletniczej do ulicy Witosa, z budżetu 
na rok 2016  miało zostać przeznaczone 239 tys. zł. na regulacje potoku na tym odcinku, kiedy 
stanie się to faktem, dlatego, że przy większych deszczach mamy problem czy potok Mikośka 
wyleje, czy nie. Kolejną kwestia, którą chciałem poruszyć dotyczy palenia w piecach czym się 
da, oponami, plastikami, telefony do Straży Miejskiej na niewiele się przydają, ponieważ po 
przyjęciu zgłoszenia straż przyjeżdża , patrzy i odjeżdża, czy straż miejska jest wyposażona w 
mobilne urządzenia do pomiaru tu i teraz  w konkretnym miejscu emisji spalin. 

Dyrektor Wydziału Inwestycji  Urszula Kukulska : Odnośnie „Mikośki” trwa regulacja 
stanu prawnego, którą prowadzi Biuro Gospodarki Mieniem, nastąpiły końcowe 
wywłaszczenia, natomiast problem jest z jeszcze jedną działką, gdzie szukamy spadkobierców. 

Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa Grzegorz Tarnowski:14 
nieruchomości zostało wywłaszczonych a do 31.10 starosta miał wydać decyzję dotyczącą 
jeszcze jednej działki. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Anna Kozicka: Problem smogu 
pojawia się coraz mocniej w Polsce, jest on coraz bardziej zauważalny, ale ogólnie należy 
przyznać, ze powietrze w Rzeszowie jest czyste. Przepisy prawne nie mówią jasno                                     



o tym,  co może być odpadem.  Dopóki przepisy jasno nie powiedzą że pewne paliwa nie mogą                        
być używane ciężko jest to interpretować. Plastiki i opony  są  odpadami – tym palić nie można. 

 Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej –  Lesław Bącal : Miasto                
jest zainteresowane rozbudową sieci ciepłowniczej, w przyszłym roku jest planowany taki 
pierścień ciepłowniczy od ulicy Witosa w kierunku ul. Słoneczny Stok aż po Żmigrodzką. 
Zapraszamy do przyłączenia się do sieci będziemy zwracać się z  prośbą o przepuszczenie                     
z siecią. W razie pytań zapraszam państwa do siedziby MPEC po dodatkowe wyjaśnienia.  

 Z-ca Prezydenta Miasta Rzeszowa Andrzej Gutkowski: Prowadzona jest także akcja                
w zakresie dofinansowania i montażu  fotowoltaiki  

2.2  Mieszkaniec: W imieniu mieszkańców  głównego odcinak ul. Kaletniczej. Jest to bardzo 
wąska droga , bez poboczy, bez chodnika o bardzo złej nawierzchni. W ubiegłym roku owszem, 
został wybudowany łącznik ul Kaletniczej  i wcześniej został wybudowany również odcinek                           
od „Mikośki”  do ul. Starnawskiej, natomiast główny odcinek został bez zmian w dalszym 
ciągu, ul. jest bardzo ruchliwa, uczestnikami są zarówno piesi jak i matki z dziećmi, 
międzyczasie jeździ dużo samochodów. My jako mieszkańcy już od 2003 r monitujemy                                      
o bezpieczeństwo, o znaki ograniczenia prędkości i progi zwalniające prędkości,                                      
ale bez rezultatu. W 2016 r. został wybudowany łącznik, ale w żaden sposób nie zmniejszył              
on ruchu na tym głównym odcinku drogi.  Bardzo prosimy o wybudowanie głównego odcinka 
drogi na pasie przeznaczonym pod drogę (2 działki są własnością miasta a jedna jest własnością 
prywatna).  

 Dyrektor Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa p. Grzegorz Tarnowski : Zostaną 
podjęte prace w tym kierunku. 

Z-ca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg Tadeusz Kuśmierz: Podejmiemy odpowiednie 
działania.  

2.3 Mieszkaniec: Mieszkaniec ul. Staroniwskiej przy skrzyżowaniu  z ulicą Ślusarską chciałem 
zapytać kiedy powstanie chodnik po drugiej stronie ulicy ze względu na bezpieczeństwo dzieci 
idących do szkoły. Ograniczenia do 40km/h w ogóle nie są przestrzegane. Plac rekreacyjny              
dla dzieci i młodzieży z ulicy Staroniwskiej – czy kiedyś powstanie? 

 Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc: Robimy na początku chodniki chociaż                     
po jednej stronie ulicy, natomiast ma pan rację, że na przyszłość trzeba by było takie chodniki 
zaplanować. Wszystko staramy się zrealizować, ale po kolei.  

2.4 Mieszkaniec: W prezentacji zabrakło mi jednej rzeczy, bardzo ważnej, mianowicie               
co z naszym dworcem PKP i PKS, czy są jakieś plany, szanse na to ze będą one ładniejsze.  

 Z-ca Prezydenta Miasta Rzeszowa  Marek Ustrobiński: Na temat dworca toczy się od kilku 
lat już dyskusja, my w perspektywie 2013-2020  uzyskaliśmy środki finansowe z Polski 
Wschodniej na modernizacje tej przestrzeni, która się tam znajduje i wybudowanie                           
tzw. Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego. Chodzi o to, żeby wszystkie dworce, które             
tam   są były ze sobą połączone, wyposażone w parking i mamy taki zamiar, na który już mamy 



pieniądze  aby przed dworcem PKP wybudować dwupiętrowy garaż podziemny, a na terenie 
przed dworcem PKP umieścić dworzec dla autobusów miejskich MPK. Równocześnie kolej 
prowadzi modernizacje odcinka wraz ze stacją kolejową Rzeszów Główny, będzie  
wykonywane nawet przejście podziemne od garażu podziemnego aż do ulicy Kochanowskiego. 
Cały układ peronów, układ zadaszeń tych peronów będzie zmodernizowany. Prace te rozpoczną 
się na wiosnę. Przy okazji w końcu zlikwidujemy wiadukt  pod  ulicą Batorego, będzie on 
przebudowany do normalnych rozmiarów, wraz z chodnikami i ścieżką rowerową. Problemy 
są z dworcem PKS, ponieważ jest on własnością związku gmin, który nie określi na razie 
swojego zakresu przedsięwzięcia. 

Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa p. Grzegorz Tarnowski:  Odnośnie 
terenów przy Kochanowskiego wystąpiliśmy do ministra infrastruktury o unieważnienie 
przekazania tych terenów na rzecz kolei ponieważ naczelny sąd administracyjny wydał wyrok 
i w porozumieniu tego wyroku można  stwierdzić, ze wszystkie tereny, które były przeznaczone 
dla kolei ale nie zagospodarowane pod cele kolejowe powinna przejąć gmina.  Chcemy w miarę 
możliwości zagospodarować ten teren dla miasta – myślimy o centrum naukowym.   

2.5 Mieszkaniec:  Prosimy o przebudowę ul. Staroniwskiej, chodzi o fundamentalną 
przebudowę, łącznie z chodnikami, nakładkami bitumicznymi, kanalizacją. Dobrze byłoby 
zrobić chodniki w kierunku Kielanówki.  

Z-ca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg Tadeusz Kuśnierz: Jeżeli chodzi o bieżącą 
poprawę nawierzchni to jeszcze w tym roku zostanie położony dywanik asfaltowy, natomiast 
jeśli chodzi o całą przebudowę w przyszłym roku będziemy przygotowywali                                    
całą dokumentację. 

2.6 Mieszkaniec:  Prosimy o kapitalny remont ul. Staroniwskiej, ponieważ uważam że takie 
nakładki i inne tego typu sprawy nic nowego nie wnoszą, natomiast droga powinna                              
być kompletna.  Prosimy o chodnik w kierunku Kielanówki  po lewej stronie ze względu                               
na bezpieczeństwo. Proszę również o informację odnośnie budowy łącznika Staroniwska – 
Architektów na jakim etapie są te prace i kiedy się rozpocznie budowa.  

Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc: ul. Staroniwską trzeba przebudować.                
Budując ul. Jana Wywrockiego, myślimy o dalszym rozwoju miasta, także prosimy                                 
o cierpliwość, będzie przygotowana dokumentacja w roku 2018. 

2.7 Mieszkaniec: Pytanie o centrum lekkoatletyczne przy ul. Wyspiańskiego, czy faktycznie 
powstanie. 

Prezydent Miasta Rzeszowa  Tadeusz Ferenc:  Została podjęta a decyzja o budowie centrum 
lekkoatletycznego, 8 milionów z budżetu miasta zostało przeznaczone na tę inwestycje a jest  
to ¼ wszystkich kosztów. Wszystko wskazuje na to, że inwestycja będzie kosztowała 32 
miliony złotych. Kolejne 8 milionów dostaniemy od Marszałka i połowę kosztów czyli 16 
milionów pokryje Ministerstwo Sportu.  

2.8 Mieszkaniec: Pytanie odnośnie łącznika od ul. podkarpackiej w kierunku Kielanówki,               
czy jest szansa, żeby poszło to dalej w kierunku zachodnim, aby między innymi mieszkańcy 



powiatu strzyżowskiego nie wjeżdżali przez ul. Staroniwska do Rzeszowa. To zdecydowanie 
bardziej poprawiłoby drożność ul. Staroniwskiej niż ul. Architektów. Czy i kiedy byłaby szansa 
na wdrożenie takiego rozwiązania. Następne  pytanie, czy będzie parking nocny dla rowerów? 
Tak aby mieszkaniec dojeżdżał sobie do stacji, zostawiał tam rower i wsiadał w pociąg czy 
szynobus do Rzeszowa i wysiadał na dworcu głównym.  

Prezydent Miasta Rzeszowa  Tadeusz Ferenc: Na dzień dzisiejszy południe kończy się                    
w Kielanówce. Nie mamy wpływu na to żeby budować poza granicami miasta.  

2.9 Mieszkaniec: Odnośnie nowych mieszkańców. Przeważnie nowi mieszkańcy mają ze sobą 
zwierzęta czworonożne i problem polega na tym, że rozbudowuje się osiedle i jeżeli tereny 
zielone, które teraz służą między innymi do wyprowadzania psów zostaną zabudowane to gdzie 
Ci ludzie będą ze zwierzętami spacerować.  

Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc: Zostaje park przy ul. Bł. Karoliny oraz tereny 
wojskowe, można tam spacerować, jest też duży park przy ul. Wyspiańskiego.  

2.10 Mieszkaniec: Próg zwalniający, znajdujący się przy ul. Kowalskiej nie spełnia swojego 
zadania dlatego, że większość samochodów sprytnie go omija jeżdżąc przez środek ulicy,                     
w miejscu gdzie progu nie ma. Prośba, aby te progi połączyć ze sobą, aby takie sytuacje nie 
miały miejsca. ul. Staroniwska jest bardzo mocno obciążona samochodami i niestety nie 
zapowiada się, aby w najbliższym czasie cokolwiek się w tej kwestii zmieniło,                                  
ul. Wywrockiego wbrew zapewnieniom wcale nie odciążyła ul. Staroniwskiej.  

Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc: Odpowiedzmy sobie na pytanie                                       
czy samochody jeżdżą czy ludzie jeżdżą. My kierowcy jeździmy a słowa te należy kierować                            
do wszystkich kierowców.  Im więcej dróg tym więcej ludzi, miejsc pracy, uciążliwość                             
na pewno jest.  

2.11 Mieszkaniec: Jestem mieszkańcem Staroniwy, mieszkam przy ul. Balistycznej. Powstało 
nowe osiedle natomiast ulica pozostała stara, jednopasmowa na długości około 400 m, na której 
jest ruch dwukierunkowy, gdzie nie ma mijanek i jest ogromny kłopot z wjazdem i wyjazdem 
z tego osiedla, dlatego prosimy o budowę ulicy Balistycznej. Jest zgoda mieszkańców                           
na oddanie terenów na ta ulice.  

Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc: Rok temu na wniosek mieszkańców został 
położony asfalt na ulicy Balistycznej. Podejmiemy kroki w sprawie podzielenia gruntów                          
i przekazania do Miejskiego Zarządu Dróg. Skontaktujemy się z państwem w sprawie 
przekazania gruntów.  

2.12 Mieszkaniec: Prośba o umieszczenie progu zwalniającego na osiedlu Staroniwa                       
przy bloku 206 a, dokładnie na luku od przystanku Staroniwską w stronę Kielanówki. Wyjazd 
z osiedla jest w tym momencie bardzo niebezpieczny.  



Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc: Prośba zostanie rozpatrzona. Bardzo dziękuję 

za spotkanie. Jako Prezydent Miasta Rzeszowa jestem do Państwa dyspozycji. Dotyczy                       

to również wszystkich moich pracowników i służb miejskich. Dziękuję za spotkanie. 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:  

Joanna Wisz Wydział Geodezji 

 

 


