
 

                                      
PROTOKÓŁ 

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z Mieszkańcami Osiedla Zwięczyca 
które odbyło się w dniu 8 grudnia 2017 r. w Zespole Szkół Nr 11 przy 
ul. Beskidzkiej 5 w Rzeszowie. 
  

Uczestnicy spotkania: 

• Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc, 

• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisław Sienko, 

• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński 

• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Andrzej Gutkowski 

• Sekretarz Miasta Rzeszowa – Marcin Stopa 

• Radni Rady Miasta Rzeszowa, 

• Radni Rady Osiedla Zwięczyca 

• Dyrektorzy i pracownicy wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa oraz jednostek 

organizacyjnych miasta Rzeszowa, 

• Mieszkańcy Osiedla Zwięczyca 

 

 Porządek spotkania: 

1) Prezentacja multimedialna Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa 

p. Stanisława Sienko, 

2) Dyskusja mieszkańców Osiedla Zwięczyca 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, 

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

• Targowisko przy ul. Dworaka, 

• Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko wraz z Infrastrukturą 

Komunikacyjną - 150 mln zł, 

• Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej, pompowni wody ze zbiornikami wody 

oraz infrastrukturą towarzyszącą, 

• Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i Okolic                     

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

obejmował: 

o Przebudowę i rozbudowę ulic, 

o Zakup nowoczesnych autobusów, 

o Opracowanie i uruchomienie Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu 

Transportowego, 

o Nowe Autobusy - W ramach projektu Gmina Miasto Rzeszów zakupiła 

80 nowych autobusów miejskich.30 z nich zasilane jest ekologicznym 

paliwem – sprężonym gazem ziemnym (CNG). Tak zasilane pojazdy 

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. Regionalne centrum kształcenia zawodowego w zakresie nowoczesnych 
technologii.  
 

W ramach projektu powstało 11 pracowni kształcenia praktycznego,                                      

które wyposażone są w nowoczesny sprzęt, maszyny oraz specjalistyczne 

oprogramowanie (494 szt. zakupionych urządzeń i maszyn) zapewniających 

podniesienie poziomu kształcenia praktycznego i przygotowanie do egzaminu 

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

zł, dofinansowanie – 8,5 mln zł. 



 
 

 

1.5. 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 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. 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 
Technologii 
 

W ramach projektu powstało 11 pracowni kształcenia praktycznego, które są 

wyposażone w nowoczesny sprzęt, maszyny oraz specjalistyczne oprogramowanie 

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

kształcenia praktycznego i przygotowanie do egzaminu zewnętrznego 

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

dofinansowanie – 8,5 mln zł. 

 

1.19. 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 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 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. Najważniejsze inwestycje na osiedlu Zwięczyca - wartość 378 mln zł 
 
1.27.1 Inwestycje zrealizowane: 

• Budowa drogi od węzła komunikacyjnego Rzeszów – Południe na drodze s-19 

do ul. Podkarpackiej - koszt inwestycji 72 mln zł 

• Budowa drogi od węzła komunikacyjnego Rzeszów – Południe na drodze s-19 

do ul. Podkarpackiej 

• Rozbudowa ul. Podkarpackiej do granic miasta koszt inwestycji 31 mln zł 

• Modernizacja Zespołu Szkół nr 5 

• Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Leśnej 

• Budowa kładki dla pieszych nad potokiem Paryja  

• Rozbudowa ul. Podkarpackiej i Dąbrowskiego  

• Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej 



 
 

• Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwięczyca 

• Program poprawy jakości wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej - wartość 

projektu: 167,5 mln zł w tym dofinansowanie UE: 51,8 mln zł 

• Rozbudowa ul. Zawiszy i ul. Karkonoskiej  

• Remonty dróg: ul. Jarowa, boczna Jarowej, Kresowa, Beskidzka, Zwięczycka, 

Saletyńska, Połonińska,  

• Budowa oświetlenia ul. Świętokrzyskiej, Podkarpackiej, Kresowej, bocznej 

Jarowej do potoku Paryja, bocznej Podkarpackiej, Wetlińskiej, od 

Nowogrodzkiej w kierunku ul. Leśnej, Starowiejskiej (124 punkty świetlne) 

• Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej i Jarowej 

• Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Zawiszy 

i Podgórskiej  

• Budowa sieci wodociągowej przy ul. Karkonoskiej, Jarowej, Nowogrodzkiej, 

Beskidzkiej, Saletyńskiej, Podkarpackiej, Starowiejskiej,  

• Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Świętokrzyskiej wraz 

z remontem alejek 

• Budowa placu zabaw oraz urządzenie terenu sportowo – rekreacyjnego przy 

ul. Jarowej (w realizacji) 

1.27.2. Inwestycje w przygotowaniu: 
  

• Budowa oświetlenia ul. Saletyńskiej 

• Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Jarowej, w rejonie ul. Zwięczyckiej, 

Brzegowej, Jarowej, Leśnej, Wetlińskiej, Podkarpackiej, Żołnierzy 9 Dywizji 

Piechoty, Przemysłowej - etap II  

• Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Leśnej 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ad 2. Pytania mieszkańców i dyskusja 
Po przedstawieniu prezentacji przez Zastępcę Prezydenta Miasta Rzeszowa Pana 

Stanisława Sienko, głos zabrał Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc powitał 

raz jeszcze wszystkich zebranych wychodząc z prośbą o zadawanie pytań przez 

mieszkańców osiedla Zwięczyca, które to w jego ocenie zawsze było merytoryczne 

dot. problemów nawet tych drobnych problemów. 

Wspomniał o wydatkach inwestycyjnych które na osiedlu Zwięczyca wyniosły 378 mln 

złotych, o nowo oddanym łączniku drogi Rzeszów – Południe, który to jest kolejnym 

etapem budowy obwodnicy Rzeszowa tzw. pierścienia, jak i trwającej inwestycji 

poszerzenia drogi do gminy Boguchwała. 

2.1. Przewodniczący Rady Osiedla Zwięczyca – Janusz Borek:  
Panie Prezydencie jako Rada Osiedla chciałbym zgłosić budowę osiedlowego domu 

kultury. Z uwagi że na naszym osiedlu mieszka 3 500 mieszkańców, do samej szkoły 

w której odbywa się dzisiejsze spotkanie korzysta ponad 600 uczniów. Brakuje nam 

takiej placówki. W związku z powyższym prosiłbym o zawarcie w przyszłym roku 

w budżecie zawrzeć takową inwestycję.  

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Szanowni Państwo, zgłaszany 

wniosek jest zasadny, przygotujemy dokumentację, tereny i w kolejności będziemy 

realizować budowę Domu Kultury. 

2.2. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11 - Piotr Kłęk: Podziękował 

Panu Prezydentowi za dofinansowanie całego kompleksu Szkolno-Przedszkolnego. 

Co roku nasza szkoła dzięki wsparciu finansowym szkoła jest odnawiana, takie              

jak wymiana okien, remont sal, sanitariaty, które wyniosły 500 tyś złotych. W ostatnim 

roku 2016 została przebudowany plac tj. parking na boisko sportowe przy szkole                    

za kwotę 255 tyś. złotych. Ponadto zostało odnowione ogrodzenie, został dokonany 

remont obecnej sali gimnastycznej, która jest nie do poznania w porównaniu do lat 

poprzednich. W imieniu własnym jak rodziców uczących się dzieci w naszej szkole, 

składam „wielkie dziękuje”. 

2.3. Mieszkaniec: Panie Prezydencie mam dwa pytania. Blisko rok temu byliśmy                   

na spotkaniu w sprawie inwestycji dot. kanalizacji-sanitarnej przy ul. Świętokrzyskiej, 

gdzie etap planowania został zakończony. Natomiast chciałbym dzisiaj zapytać czy 

w przyszłym roku zostanie zakończona ta inwestycja. Co do drugiego pytania „Co stoi 

na przeszkodzie, aby takie miasto jak Rzeszów, tzn. mieszkańcy mogli oglądać 

pierwszą ligę piłki nożnej”. Dziękuję. 



 
 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: „Mój ból głowy to piłka nożna”. Jako 

miasto chcieliśmy maksymalnie pomóc. W tej kwestii jadąc na dzisiejsze spotkanie 

rozmawiałem z Panem S. Sienko, co zrobić aby zmienić tą sytuację. W sporcie                   

albo jesteś dobry, albo do niczego. Wszystkiego nie da się zrobić ambicją, albo 

zawodnicy mają umiejętności albo nie mają. Obecne zespoły piłkarskie w Rzeszowie, 

czy to Stal czy Resovia  nie mają takowych, co powoduję że przegrywają nawet                        

z najsłabszymi drużynami. Dla mnie najważniejszy jest Rzeszów, próbujemy szukać 

rozwiązań, ściągając nowych zawodników. W przypadku kanalizacji proszę                                 

o wypowiedź Pana Dyrektora. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Inwestycji - Ryszard Jaworski: Panie Prezydencie, 

projekt jest w trakcie realizacji, jest to inwestycja dwuetapowa, a przywołany odcinek 

kanalizacji będzie realizowany w przyszłym roku z uwagi na zapisanie                                        

go przyszłorocznym budżecie miasta. Natomiast przy okazji chciałbym przywołać 

inwestycję kanalizacji-sanitarnej przy ul. Leśnej i Wąskiej, który to był realizowany 

przez kilka lat z uwagi braku zgody wejścia w teren przez jednego mieszkańca.                     

Na chwilę trasa tej kanalizacji został zmodyfikowana i będzie realizowana aż prawie 

do ul. Hetmańskiej. 

2.4. Mieszkaniec: Z przedstawionych prezentacji Rzeszów rozwija się bardzo dobrze, 

lecz są małe niedociągnięcia. Zgodnie z powyższym, jedno takie niedociągnięcie tzn. 

przy rozbudowie ul. Podkarpackiej, myśleliśmy jako mieszkańcy o przedłużeniu 

ekranów dźwiękoszczelnych do końca ulicy. Natomiast z przedstawionych planów 

wynika że końcówka drogi nie zostanie wyposażona w takowe ekrany. Zgodnie z mapą 

akustyczną Rzeszowa, głośność przy naszych domach jest przekroczona o 5-10 dB 

normy hałasu. Poszerzenie drogi spowoduje że będzie jeszcze głośniej. W związku               

z powyższym problemem, wystosowane zostało pismo do Pana Prezydenta                               

i nie mamy odpowiedzi jako mieszkańcy jak do tej pory. Chodzi nam Panie 

Prezydencie o odcinek 50-70m, który to nie jest wyposażony w ekrany akustyczne. 

Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński: W tej kwestii 

wszystko opisuje wydana decyzja środowiskowa, która  opisuje jak i gdzie mają zostać 

zamontowane ekrany akustyczne. Otrzymaliśmy pismo od Państwa i zajmiemy                       

się sprawą, zbierzemy dodatkowe analizy. Jeżeli stwierdzimy uchybienia, postaramy 

się je naprawić. 

Mieszkaniec: Decyzja została wydana na podstawie symulacji komputerowej, 

natomiast życie pokazuje coś innego, co można stwierdzić na zwykłej aplikacji                        



 
 

na smartfonie o przekroczeniu dopuszczalnych norm, nie mówiąc już                                            

o akredytowanym laboratorium. 

Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński: Powtarzam raz 

jeszcze jeżeli stwierdzimy w tej sprawie jakieś uchybienia to załatwimy tę sprawę 

szybko. Na pewno nie będziemy czekać. 

2.5. Mieszkanka: Panie Prezydencie, oglądając plany inwestycyjne na naszym 

osiedlu zauważyłam że temat naszego cmentarza nie pojawił się tzn. nie pojawił                   

się planowany remont kaplicy cmentarnej w przyszłym roku. Ponadto w ostatnim 

czasie na naszym cmentarzu doszło do aktów wandalizmu, które się powtarzają.                    

W związku z powyższym czy nie byłoby zasadne zamontowania tam monitoringu.                   

W kwestii komunikacji z cmentarzem, teraz mamy nowy łącznik drogowy, odciął ruch 

pieszy do cmentarza. Z uwagi na braku przejścia z ul. Świętokrzyskiej do łącznika 

drogi. Pytanie jak od centrum naszego osiedla dostać się na cmentarz pieszo. Ponadto 

na naszym osiedlu nie mamy ośrodka zdrowia czy też apteki. Co powoduję                              

że odstajemy od innych osiedli. Kończąc swoją wypowiedź mam pytanie do Pana 

Prezydenta, czy będzie Pan kandydował na kolejną kadencję. 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Proszę Państwa, niech Pani zwolni 

mnie z ostatniego pytania. Natomiast, pozostałych kwestiach prosiłbym o kilka słów 

Pana Dyrektora. 

Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa - Grzegorz Tarnowski:                 
Po ostatniej wizycie lokalnej Pana Prezydenta na ul. Beskidzkiej, zlecił on nam 

pozyskanie na rzecz miasta od właścicieli, współwłaścicieli terenów przy tej ulicy                      

z uwagi na potencjał inwestycyjny/drogowy, który tam dostrzegł. 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Szanowni Państwo, chcę abyście 

Państwo zarabiali pieniądze, ceny działek wzrosną gdy tylko zostanie ukończona                  

ul. Podkarpacka. Jako Prezydent chcę budować drogi, ale mogę budować je tylko                 

na naszych działkach. Natomiast w przypadku aptek itp. nie mam wpływu na takowe 

inwestycje. W przypadku ośrodku zdrowia, proszę o kilka słów Pana Prezydenta 

S. Sienko. 

Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisław Sienko: Szanowni Państwo, 

na terenie Rzeszowa, miasto prowadzi trzy przychodnie specjalistyczne, a tutaj temat 

rozeznamy i rozważymy tą prośbę. 

Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński: W przypadku kaplicy 

cmentarnej to obecny budynek, jest zabudową z lat poprzednich, budowaną w czynie 



 
 

społecznym. Z uwagi na obecne przepisy według mojej oceny taniej byłoby 

wybudować nową kaplicę na miejscu obecnej po uzgodnieniach z Państwem jak i ks. 

proboszczem. To w przyszłym roku podjęlibyśmy projekt i rozpoczęli realizację takiej 

budowy. W przypadku dojścia do cmentarza, zajmiemy się sprawą i postaramy                     

się rozwiązać ten problem. 

Dyrektor Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej UM Rzeszowa – 
Lesław Bańdur: W przypadku monitoringu, przeprowadzimy wizję lokalną 

i sprawdzimy możliwości. 
2.6. Mieszkaniec: W związku z ostatnimi inwestycjami na naszym osiedlu czy miasto 

planuję połączenie ulicy Podkarpackiej z Starowiejską.  

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie – Andrzej Świder: Szanowni 

Państwo na etapie planowania ostatnich inwestycji drogowych nie była przewidziana 

budowa takiego przejścia z uwagi na brak zgody mieszkańców. Ponowimy prośbę               

do mieszkańców w współpracy z Biurem Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa                     

w celu pozyskania działek na tą inwestycję, ponieważ takowa jest potrzebna. 

Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa - Grzegorz Tarnowski:                 
Na chwilę obecną prowadzimy rozmowy z właścicielem działki na której przewidujemy 

budowę łącznika, tak aby od nowego roku przeszła na własność miasta w celu 

realizacji tej inwestycji. 

2.7. Mieszkaniec: Panie Prezydencie w przyszłorocznym budżecie miasta                             

nie przewiduje się budowy chodników przy małych ulicach takich jak ul. Nowogrodzka 

czy ul. Jarowa, a bardzo by nam zależało, aby te chodniki powoli robić. Z uwagi, że te 

drogi w okresie letnim są uczęszczane przez mieszkańców. Zgodnie z powyższym czy 

nie było by możliwe włączenie tej budowy do budżetu. 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Proszę o spotkanie się w tej kwestii 

z moim zastępcą Panem Markiem Ustrobińskim. 
 

2.8. Mieszkanka: Panie Prezydencie, zwracam się do Pana w sprawie ul. Nalepy, tzn. 

o jej przejęcie przez miasto. W tej kwestii zgoda jest 98% mieszkańców przy tej drodze 

a 2% nie wyraża takiej zgody i co z powyższym. 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Proszę rozmawiać i przekonywać.  

Mieszkanka: Panie Prezydencie w tej kwestii zwróciliśmy się do Pana, o wzięcie     

pod uwagę Planie Przestrzennym osiedla tej ulicy, ponieważ nie mamy zgody 



 
 

konkretnie dwóch mieszkańców. Ponadto chciałabym zapytać, czy miasto przewiduję 

budowę kładki nad zalewem w stronę Budziwoja czy też ul. Kwiatkowskiego. 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: W kwestii kładki to jestem na nie, 

ale za to jestem za mostem. Temat jest trudny, ale będziemy walczyć o takową 

inwestycję. 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie – Andrzej Świder: W przypadku 

ulicy Nalepy, to nie jest jak Pani mówi. Z posiadanych informacji to proporcje rozkładają 

się pomiędzy 60% za, a 40% przeciw. Jest to prywatna droga. 

Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa - Grzegorz Tarnowski: 
Szanowni Państwo, pierwsza część drogi jest własnością rodzinny a dokładnie dwóch 

osób, gdzie jest problem spadkowy. Jeżeli zostanie ta kwestia uregulowana to nie 

będzie problemów przy realizacji tego zadania inwestycyjnego. 

2.9. Mieszkaniec: W związku z nowo otwartym łącznikiem, jest problem oznakowania 

dróg przy wyjeździe z cmentarza, które jest niezgodne z przepisami ruchu drogowego. 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Przyjrzymy się sprawie 

i rozwiążemy ją w najbliższych dniach. 

2.10. Mieszkaniec: Panie Prezydencie, rok temu na spotkaniu grupa mieszkańców 

z ul. Podkarpackiej na wzniesieniu, zwróciła się z prośbą o utwardzenie bocznej drogi 

dojazdowej na odległości 200 metrów.  

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Szanowni Państwo, zleciłem moim 

służbom, aby wszystkie dojazdy do domów były drogami asfaltowymi. Jeżeli będzie 

zgoda o przekazanie drogi przez mieszkańców na rzecz miasta, to będziemy budować 

drogi. 

Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa - Grzegorz Tarnowski:                 
Na chwilę obecną kończymy inwestycję na ul. Podkarpackiej, która to wstrzymała 

przejęcie tych działek z uwagi, iż te inwestycję kolidowały by z sobą. Natomiast 

wrócimy do tematu tej inwestycji. 

 

2.11. Mieszkanka: Zwracam się z zapytaniem dot. zakończenia drogi ul. Karkonoskiej 

tzn. braku odwodnienia przy tej drodze. 

Radny Miasta Rzeszowa - Janusz Micał:  W tej kwestii na wiosnę, będzie dokonany 

operat wodnoprawny i myślę że będzie to zrobione. 



 
 

Mieszkanka: Za chwilę woda dojdzie mi do mojego domu, nie mówiąc o ogrodzie, 

który jest cały czas zalany. Z uwagi, iż mój dom jest ostatni gdzie zbiera się woda 

z kilkunastu sąsiadujących domów i działek. 

Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński: Zapisuję sobie ten 

temat i rozpoznamy ten problem, poprzez rozprawę wodnoprawną. 

2.12. Mieszkaniec: Panie Prezydencie, mam kilka spraw do rozważenia. Pierwszą 

z nich jest to dlaczego zostały zmniejszone wjazdy do domów przy ul. Podkarpackiej 

z planowanych 7 metrów na 5 metrów przez wykonawcę drogi. Druga sprawa dot. 

zjazdu na ul. Zwięczycką w stronę Rzeszowa, tam w projekcie przewiduje się zwężenie 

co powoduje utrudnienia w ruchu. Ostatnia sprawa czy jest możliwe zawieszenie przez 

Pana Prezydenta zawieszenie czy też obniżenia podatku od nieruchomości, z uwagi, 

iż inwestycję na ul. Podkarpackiej jako przedsiębiorca poniosłem straty z tego tytułu. 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie – Andrzej Świder: Proszę 

Państwa, w kwestii wjazdów to typowy wjazd to wjazd 5 metrowy, który się stosuje 

przy takich inwestycjach. Przywołany wjazd 7 metrowy to wjazd przemysłowy, który 

nie ma zastosowania przy takich inwestycjach drogowych. Proszę jednak złożyć 

wniosek i rozpatrzymy Pana prośbę o poszerzenie takowego wjazdu. W przypadku 

przywołanego zwężenia przy ul. Zwięczyckiej, jest ona zastosowane w celach 

bezpieczeństwa. 

Mieszkanka: Nie zgodzę się z Panem, ponieważ podobne rozwiązanie jest już na ulicy 

Rejtana, gdzie nie powoduję jak dotychczas problemów. 

Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński: Przyjrzymy się Pana 

sugestiom i rozpoznamy sprawę.  

Dyrektor Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Rzeszowa – Janina Dyjak: 
Szanowni Państwo, ustawa nie przewiduje zwolnień czy też obniżki podatku z tytułu 

podatku od nieruchomości z uwagi na prowadzone remonty, lecz każda sprawa jest 

w tej kwestii rozpatrywana indywidualnie. 

2.13. Mieszkaniec: Panie Prezydencie, chciałbym zapytać czy byłaby możliwość żeby 

władze miasta Rzeszowa wystąpiły z inicjatywą ustawodawczą, żeby w terenie 

zabudowanym, każdemu można by było drogi utwardzać. Ponieważ mam taką 

sytuację a dokładnie problem na drodze 546, gdzie jeden z właścicieli nie zgadza się 

na takowe utwardzenie. 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Jako Prezydent zgłoszę wniosek, 

zapytanie czy też interpelację do Posłów w tej poruszanej kwestii. 



 
 

Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa - Grzegorz Tarnowski: 
Jeżeli chodzi o przywołaną drogę, jest tam spór natury prawnej, jak te kwestie 

rozpatrzy sąd. Przystąpimy do realizacji utwardzenia drogi. 

2.14. Mieszkaniec / Radny Miasta Rzeszowa - Janusz Micał: Panie Prezydencie, 

mam kilka pytań. Po pierwsze co w sprawie odmulenia zalewu, co nas w tym temacie 

czeka jako mieszkańców. Jak i ujęcie wody dla MPWiK-u i WSK. Po drugie co                          

w sprawie obwodnicy południowej, która to jest w połowie skończona tzn. co z budową 

mostu na rzece Wisłok. Po trzecie, chciałbym złożyć wniosek, aby w przyszłym roku 

pomyśleć o dojeździe miejskiego autobusu do naszego cmentarza. 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Szanowni Państwo, w kwestii 

pojawiających się artykułów w prasie dot. dostaw wody. To nasza ujęcie wody jest 

w stanie zabezpieczyć wodę dla 300 tyś. mieszkańców. Nie ma zagrożenia, iż miastu 

zabraknie wody. 

Przedstawiciel Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Rzeszowie: Monitorujemy sprawę ujęcia wody i zapotrzebowania mieszkańców 

w wodę, na chwilę obecną jak Pan Prezydent wspomniał nie ma zagrożenia, iż naszym 

mieszkańcom zabraknie wody. 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: W sprawie odmulenia zalewu, sąd 

zakazał nam dokonania takiej inwestycji z uwagi na złożony pozew przez ekologów. 

Z uwagi na możliwość wystąpienia bomby ekologicznej przy możliwej awarii gazociągu 

obok WSK a drugi to ptaki się legną. Na chwile obecną mamy obiecane pieniądze 

przez Ministerstwo. W sprawie obwodnicy południowej, dążymy do tego, aby tą 

obwodnicę budować. Mam nadzieje, że ta inwestycja zostanie dokonana                                  

czy to za mojej kadencji, czy też moich następców. W przypadku dojazdu autobusu                                   

do cmentarza musimy się zastanowić, ale w tej kwestii prosiłbym Pana Dyrektora MPK. 

Przedstawiciel Miejskiego Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. 
w Rzeszowie: Jeżeli będzie zapotrzebowanie na takowy dojazd, będzie                                   

on zrealizowany. Na chwilę obecną sprawdzimy zapotrzebowanie na taki kurs. 
 

2.15. Mieszkaniec: Szanowni Państwo, mam zapytanie dot. remontów ulicy które 

cierpią z uwagi na ostatnie inwestycje na ul. Podkarpackiej. Chodzi mi o remont ul. 

Świętokrzyskiej, ul. Zawiszy Czarnego, ul. Nowogrodzkiej, zostały utwardzone 

pobocza, ale jest to niewystarczające. Ponadto chciałbym zapytać o komunikację 

miejską na osiedlu, brakuje nam dojazdu na wschodnią część miasta w szczególności 



 
 

mówię tu o ulicy Rejtana i ul. Krakowskiej. Prosiłbym, aby odnieść się do złożonych 

przez nas jako mieszkańców wniosków do ZTM. Ponadto co w sprawie placu zabaw 

przy Wisłoku, tzn. kiedy zostanie oddany i czy istnieje możliwość budowy przy nim 

parkingu. Natomiast z przyziemnych rzeczy prosiłbym o przyśpieszenie położenia 

nakładki przy skrzyżowania ulicy Zwięczyckiej z Saletyńską. Jak i wymiany wiaty przy 

ulicy Saletyńskiej, czy też jej odnowienia. 

Przedstawiciel Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie: Przywołana wiata na 

ulicy Saletyńskiej w przyszłym roku, zostanie wymieniona na nową.  

Przedstawiciel Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie: Plac zabaw zostanie 

ukończony do 15 grudnia br. pracę są na ukończeniu i wszystko zostanie zrealizowane 

w/w terminie. 
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: W przypadku nakładki, będzie ona 

zrealizowana jeszcze w tym roku. Jeżeli zostały zniszczone drogi postaramy je 

naprawić. Dokąd miasto będzie się rozwijać to będziemy rozbudowywać drogi. 

Ponadto chciałbym poinformować, iż miasto planuję budowę przejścia pod torami 

z ul. Zawiszy do ul. Podkarpackiej.  

Mieszkaniec: Prosiłbym jeszcze o odpowiedź w sprawie komunikacji osiedla 

z miastem, ponadto chciałbym zainteresować Pana Prezydenta naszymi terenami 

które są dogodne do inwestycji przez miasto 
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: W kwestii komunikacji osiedla, zlecę 

rozpoznanie sprawy. 

2.16. Mieszkaniec: Panie Prezydencie, jako mieszkaniec ulicy Beskidzkiej, proszę 

aby nie zapomnieć sprawy ulicy przy potoku Paryja, gdzie ludzie mieszkający tam 

czekają na drogę, gdzie została ona zatrzymana przez kilka osób które nie wyrażały 

zgody na budowę drogi. 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Zlecę pozyskanie przywołanych 

terenów na rzecz miasta, aby dokonać tej inwestycji. 

 

2.17. Mieszkaniec: Jako mieszkańcy ul. Zwięczyckiej, otrzymaliśmy projekt 

rozbudowy ulicy. W związku z powyższym 66 osób złożyło pismo o spotkanie z MZD, 

ponieważ chcielibyśmy się dowiedzieć czy np. czy powstające rondo na zakończonym 

odcinku drogi jest kolejnym etapem rozbudowy drogi. 



 
 

Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński: Materiał 

przedprojektowy który został Państwu dostarczony, ma na celu wywołania dyskusji. 

Tak aby planowana inwestycja była akceptowana przez mieszkańców.  

2.17. Mieszkaniec: Pierwsze pytanie czy w związku z ostatnią oddaną drogą, kiedy 

będą wyznaczone nazwy ulicy, ponieważ np. mam problem, aby wytłumaczyć komuś 

jak dojechać do mojego domu, który znajduje się 50 metrów od ul. Karkonowskiej. 

Pytanie drugie co z planem zagospodarowania przestrzennego na północ tej drogi, czy 

będzie on uchwalony w przyszłym roku. 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: W przypadku planu przestrzennego, 

jestem jego przeciwnikiem, ale w tej kwestii proszę o kilka słów Pana Dyrektora. 

Dyrektor Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa - Andrzej Skotnicki: 
Szanowni Państwo, w kwestii planów przestrzennych nie są zawsze i wszędzie 

potrzebne, które to czasami szkodzą. Jak np. kolor dachu, jeżeli on zostanie zapisany 

to wszystkie budynki muszą mieć taki a nie inny. 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Oczywiście muszą być plany 

infrastruktury drogowej, lecz w przypadku zabudowy domów czy bloków jest kwestią 

sporną. Patrzymy jako miasto pod kontem ludzi, tak aby żyło nam się lepiej. 

2.18. Mieszkanka: Proszę o zamontowanie tablicy świetlnej w autobusach                              

do Racławówki, z uwagi iż korzystają z nich małe dzieci a czasami obecne napisy są 

niewidoczne, jak i rozważenie budowy placu zabaw w kierunku Racławówki na końcu 

ul. Beskidzkiej. 

Przedstawiciel Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie: Zapraszam na spotkanie 

i  rozważymy sprawę co do wyboru miejsca budowy placu zabaw na terenach miasta 

Rzeszowa. 

Przedstawiciel Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie: W przypadku tablic 

świetlnych, jak będzie taka możliwość, postaramy się ją zrealizować. 

2.19. Mieszkaniec / Przewodniczący Rady Osiedla Zwięczyca – Janusz Borek: 
Panie Prezydencie, co w sprawie inwestycji na naszym osiedlu jak aquapark, place 

zabaw, boisko, żłobek. Drugi temat od mieszkańców ul Karkonowskiej, chodzi o rów 

przy potoku Paryja tzn. o jego przykrycie. I założenie tam kolektora deszczowego.                                             

Jak również odwodnienie ulicy Świętokrzyskiej.  

2.20. Mieszkaniec: Czy miasto planuje budowę parkingów typu „Drop & GO” na 

obrzeżach miasta. 



 
 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Szanowni Państwo, takich spotkań 

jak to organizuję trzydzieści co roku, wszystkie podniesione tematy dzisiaj postaramy 

się rozwiązać, jak nie ja to, Zastępcy. 

 

Dziękuje za przybycie, na dzisiejsze spotkanie z Państwem.  

 

 

 

 

Protokołował: 
Bogumił Kochman (ORA) 
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