
 

 

PROTOKÓŁ 

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z Mieszkańcami osiedla Załęże, 

które odbyło się w dniu  14 września 2018 r. 

 

Uczestnicy spotkania: 

 Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc 

 Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński 

 Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisław Sienko 

 Sekretarz Miasta Rzeszowa – Marcin Stopa 

 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. oświaty, opieki społecznej  
i osób niepełnosprawnych – Henryk Wolicki 

 Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Rzeszowie – mgr Tomasz 
Noworól 

 ks. Proboszcz - Józef Kandefer 

 Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa oraz jednostek 
organizacyjnych Miasta Rzeszowa 

 Radni Miasta Rzeszowa 

 Radni Osiedla 

 Mieszkańcy Osiedla 
 

Porządek spotkania: 

1. Prezentacja multimedialna przedstawiająca informacje dotyczące miasta 
Rzeszowa.  

2. Dyskusja z mieszkańcami osiedla. 
 

AD. 1 PREZENTACJA MULTIMEDIALNA 

 Informacje statystyczne 

 Miejskie projekty 

 Plany rozwojowe miasta 

 Nagrody dla Rzeszowa 
 

1.1. Miasto w liczbach 

Od 1354 roku, czyli od powstania miasta do 2002 roku powierzchnia Rzeszowa 
powiększyła się o 52,2 km kw., natomiast w latach 2006 – 2018 o 66,3 km kw. 

2005 r. 
Powierzchnia - 54 km kw. 
Mieszkało - 159 tys. 



2018 r. 
Powierzchnia - 120 km kw. 
Mieszka - 220 tys. 
Stopa bezrobocia: ok. 5 % 

Dzięki staraniom Prezydenta Rzeszowa Rada Ministrów zdecydowała, że od 1 
stycznia 2019 roku Rzeszów powiększy się o dwa sołectwa - Miłocin (z gminy Głogów 
Młp.) i Matysówkę (z gminy Tyczyn). 
Stolica Podkarpacia będzie mieć powierzchnię 126 km kw.  

Na nowych terenach, które były włączane do Rzeszowa począwszy od 2006 roku, 
miasto zainwestowało do tej pory łącznie 2 mld zł. 

 

1.2 Budżet Rzeszowa 

Majątek Miasta Rzeszowa wynosi ponad 3,7 mld zł. 
2003 r. – budżet ogółem 378 mln zł, 54 mln zł wydatki inwestycyjne 
2018 r. – budżet ogółem 1 550 mln zł, 700 mln zł wydatki inwestycyjne 
Międzynarodowa niezależna agencja Fitch Ratings 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 

Miasto Rzeszów, z pośród 2,5 tys. gmin z całej Polski zajęło 2 miejsce wśród miast 
wojewódzkich pod względem wartości zrealizowanych projektów unijnych. 

Całkowita wartość podpisanych umów o dofinansowanie projektów unijnych wyniosła 
w Rzeszowie 5,5 mld zł. 

 

1.4 Wsparcie Miasta dla rozwoju biznesu 

 Stworzenie Biura Obsługi Inwestora 

 Ulgi dla inwestorów 

 Edukacja na potrzeby rynku pracy 

W ostatnich latach Miasto Rzeszów zrealizowało projekt w dziedzinie nowoczesnych 
„Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych 
Technologii” - mający na celu stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i 
wzrostu potencjału innowacyjnego w regionie oraz transferu wiedzy, poprzez 
utworzenie bazy służącej do kształcenia praktycznego z zakresu korzystania z 
nowoczesnych technologii wytwarzania. 

Zespół Szkół Samochodowych: 

 klasy pod patronatem Mercedes-Benz i Volkswagen-Audi, Harley-Davidson 
oraz Wojskowej Akademii Technicznej 

Zespół Szkół Elektronicznych: 

 klasa pod patronatem BorgWarner 
Zespół Szkół Mechanicznych: 

 klasa pod patronatem Pratt&Whitney i LineTech 

 praktyki zawodowe realizowane w firmie Heli-One 
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego: 



 klasa pod patronatem PKP PLK 

Główne gałęzie przemysłu: lotnictwo, informatyka, budownictwo, farmaceutyka, 
produkcja artykułów gospodarstwa domowego, centra komercyjno-usługowe, centra 
usług wspólnych, outsourcing. 

1.5 DOLINA LOTNICZA: najszybciej rozwijający się klaster lotniczy na świecie 

Ukazujący się w Wielkiej Brytanii, branżowy tygodnik poświęcony lotnictwu "Flight 
International" opublikował artykuł o Dolinie Lotniczej, w którym napisał, że jest to 
najszybciej rozwijający się klaster lotniczy na świecie, który zatrudnia 25 tys. 
pracowników, co stanowi 90 proc. zatrudnionych w polskim przemyśle lotniczym.  

Autor chwali dynamiczny rozwój Rzeszowa i Doliny Lotniczej, dzięki którym powstają 
nowoczesne fabryki, nowy terminal lotniczy oraz inkubator przedsiębiorczości, 
oferujący wynajem powierzchni biurowych i hal produkcyjnych start-upom lotniczym 
i technologicznym.   

W Miami zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy władzami Portu 
Lotniczego Rzeszów - Jasionka oraz Miami International Airport, które umożliwia 
uruchomienie bezpośredniego, regularnego połączenia cargo pomiędzy dwoma 
portami lotniczymi. 

Rzeszowskie lotnisko jest jednym z dwóch polskich lotnisk, w którym funkcjonuje 
przejście fitosanitarne, umożliwiające odprawy roślin i produktów pochodzenia 
roślinnego. 

Dzięki staraniom Prezydenta Rzeszowa, po 10 latach przerwy Polskie Linie Lotnicze 
LOT wznowiły przeloty do Nowego Jorku z Rzeszowa. Rzeszowskie lotnisko jest 
jednym z dwóch lotnisk w Polsce, z których można bezpośrednio dolecieć do Nowego 
Jorku, lądując w porcie lotniczym Newark. 

1.6 Najważniejsze projekty inwestycyjne w mieście 

Z raportu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, w którym ujęto 52 polskie inwestycje 
drogowe najważniejsze dla układu komunikacyjnego kraju, wynika, że droga 
południowa jest bardzo wysoko oceniana przez ekspertów, jeśli chodzi o zasadność 
jej budowy oraz szybkość zwrotu inwestycji. 

Zwykle inwestycja drogowa jest opłacalna, gdy wydane na nią środki  zwrócą się po 
15–20 latach. Zdaniem ekspertów w przypadku naszej drogi południowej zwrot ma 
nastąpić w niecałe trzy lata.  

 droga od ul. Podkarpackiej do węzła komunikacyjnego Rzeszów – Południe  

 łącznik do autostrady 

 ul. Lubelska 

 ul. Sikorskiego 

 ul. Podkarpacka 

 budowa połączenia ulic: Lubelskiej i Warszawskiej 

 Fontanna Multimedialna 

 Okrągła Kładka nad  al. Piłsudskiego 

 Park Papieski 

 Przy ul. Szopena powstają 2 wielokondygnacyjne wieżowce Olszynki Park 

 Capital Towers to kompleks nowoczesnych budynków mieszkalno-biurowych 
znajdujący się obok Mostu Zamkowego. W skład będą wchodzić m.in. 



budynek liczący 25 kondygnacji, drugi już istniejący (18 kondygnacji) i trzy 
budynki 8 kondygnacyjne  

 Nowoczesny budynek hotelowo – usługowy na tzw. placu garncarskim w 
rejonie ulic Wierzynka, Szpitalnej i Króla Kazimierza. 

 Budowa Dworca Lokalnego przy ul. Towarnickiego 

 Budowa ronda im. Tomasza Stańki na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i 
Pleśniarowicza 
 

1.7 System integrujący transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic  

Rzeszowski Program Transportowy jest przedsięwzięciem innowacyjnym zarówno 
pod względem skali, kompleksowości, jak i nowoczesności rozwiązań problemów 
transportu publicznego realizowanych w obrębie całego miasta, realizującym ideę 
zrównoważonej mobilności miejskiej. 

Gmina Miasto Rzeszów na realizację projektów z zakresu transportu publicznego 
przeznaczyła  
ok. 1 mld zł. Na realizację projektów składają się: zakup nowoczesnego, 
ekologicznego i przystosowanego dla osób niepełnosprawnych taboru 
autobusowego: z napędem elektrycznym, z silnikiem wysokoprężnym i napędem 
CNG  (razem 130 szt.), budowa infrastruktury do ładowania energii elektrycznej, 
rozbudowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym, Systemu 
Zarządzania Transportem Publicznym, Platformy Teleinformatycznej dla Systemu 
ITS, Systemu Strefy Płatnego Parkowania oraz  utworzenie Rzeszowskiego Centrum 
Komunikacyjnego (RCK). 

W planach jest wprowadzenie elektrycznych pojazdów: 

 Monorail 

 Autobusy autonomiczne 

 Car-sharing (auto na minuty) 

 Pojazdy służb komunalnych 

 Samochody służbowe 

 Samochody dla korporacji taksówkowych 

W Rzeszowie można korzystać z jednośladów z dodatkowym napędem 
elektrycznym, które można wypożyczyć korzystając z nowego systemu wypożyczalni 
miejskich rowerów. 

Dla mieszkańców przygotowano 100 rowerów, w tym 30 elektrycznych oraz 20 
skuterów elektrycznych. 

Rzeszów zdobył nagrodę „Grand Prix” i Certyfikat „Gmina Przyjazna 
Rowerzystom” w kategorii gminy miejskie od 100 do 200 tys. mieszkańców w 
Konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i 
Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

W najbliższym czasie uruchomiona zostanie sieć stacji ładowania energią 
samochodów elektrycznych, w tym z odnawialnych źródeł energii (5 pierwszych 
stacji). 

Stacje ładowania wykorzystują do uzupełniania własnego kontenerowego magazynu 
energii fotowoltaikę, gromadząc tę energię na godziny wieczorne w magazynach 
energii. W dni pochmurne stacje pobiorą prąd z sieci PGE. 



1.8 Inwestycje w ochronę środowiska 

Wieloletnie starania Prezydenta Rzeszowa o odmulenie rzeszowskiego zalewu 
doprowadziły do rozpoczęcia tego zadania. W Rzeszowie powstało Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które realizuje to zadanie. Instytucja ta 
podpisała umowę na realizację inwestycji z NFOŚiGW w Warszawie na kwotę 49 mln 
zł. Prace planowane są na 2019 rok. 

Spółka miejska MPEC Rzeszów podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy o dofinansowanie 4 projektów o wartości 
ponad 80 mln zł dotyczących budowy i przebudowy sieci ciepłowniczej. W ramach 
projektów w 2018 r. zostanie wybudowanych i przebudowanych 27 km sieci 
ciepłowniczej,  w tym wybudowanych 101 węzłów cieplnych 
a na 15 osiedlach do sieci miejskiej zostanie podłączonych 2000 mieszkań. 

W realizacji są projekty, który przewidują uruchomienie instalacji fotowoltaicznych na 
obiektach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych na obszarze 
ROF, które będą produkowały energię elektryczną, wykorzystywaną na własne 
potrzeby.  

Spółka miejska MPWiK Rzeszów podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie w kwocie 56,7 mln zł 10 
zadań inwestycyjnych o wartości ponad 93 mln zł.  

W ramach projektu zostaną m.in. wybudowane: suszarnia osadów ściekowych, 
instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 MW, 11 km kanalizacji sanitarnej, 
zhermetyzowane zostaną  obiekty oczyszczalni oraz zmodernizowana zostanie 
bezwykopowo główna magistrala wodociągowa i zbiorniki wody pitnej przy ul. 
Krakowskiej. 

W Rzeszowie od 3 lat prowadzona jest kontrola  jakości spalin samochodowych przez 
Policję. W celu zwiększenia ilości kontroli Prezydent Miasta przekazał dla Policji 
urządzenia: analizator spalin, dymomierz oraz sonometr (do pomiaru hałasu).  

W 2018 roku, od stycznia do końca sierpnia Policja wykonała już 1116 kontroli jakości 
spalin samochodowych i zatrzymała ponad 540 dowodów rejestracyjnych. 

1.9 Estetyka miasta 

Do poprawy estetyki naszego miasta przyczyniają się prywatni inwestorzy, parafie, 
instytucje, jak również Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych remontujący 
kamienice. Od 2003 roku w samym zabytkowym centrum Rzeszowa odnowiono 
ponad 820 elewacji budynków. 

1.10  Nowe inwestycje w ochronę zdrowia mieszkańców  

W Szpitalu Miejskim trwają inwestycje: modernizacja Głównego Bloku Operacyjnego, 
Traktu Porodowego oraz zakup specjalistycznego sprzętu dla Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii o wartości 22,8 mln zł. W planach jest zakup 
nowoczesnego endoskopu do badań narządów wewnętrznych. 

1.11  Wydatki na oświatę 

W Rzeszowie systematycznie rosną wydatki na edukację. W 2018 r. wynoszą 420 
mln zł. Rocznie na remonty i inwestycje miasto wydaje ponad 40 mln zł. 

Rozbudowa infastruktury oświatowej 

 Szkoła Podstawowa Nr 9 - inwestycja zakończona 



 Szkoła Podstawowa Nr 24 - w trakcie realizacji 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - w trakcie realizacji 

Ranking użłobkowienia miast 

Pismo samorządowe Wspólnota przygotowało Ranking użłobkowienia miast oparty 
na wskaźniku liczby dzieci do lat 3 objętych opieką żłobkową lub przedszkolną w 
stosunku do całkowitej liczby dzieci w wieku od 1 do 3 lat na terenie gminy.  

W kategorii miast wojewódzkich Rzeszów zajął 3 miejsce, osiągając wskaźnik 
użłobkowienia powyżej 50 proc. Wyprzedziliśmy takie miasta jak: Kraków, Wrocław i 
Warszawa. 

Inwestycje oświatowe w przygotowaniu 

 budowa przedszkola i żłobka (os. Przybyszówka) 

 budowa przedszkola i żłobka (os. Budziwój) 

 budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym 

 budowa hali sportowej przy IX Liceum Ogólnokształcącym 

 rozbudowa szkoły podstawowej na os. Bzianka 

Planowane inwestycje oświatowe 

 budowa zespołów szkolno-przedszkolnych oraz żłobków na os. Drabinianka, 
Staromieście Ogrody 

 budowa przedszkoli i żłobków na os. Wilkowyja oraz Zalesie 

 budowa szkoły muzycznej 

Matura międzynarodowa w Rzeszowie 

IX Liceum Ogólnokształcące przy ul. Orzeszkowej jest pierwszą szkołą w regionie, 
która przystąpiła do programu międzynarodowej matury.  

W Rzeszowie ciągle zwiększa się bazę sportową szkół. W ostatnich latach 
wybudowano hale sportowe przy IV LO, V LO, ZSP NR 7, ZS Elektronicznych oraz 
przy Stadionie Miejskim. 

1.12  W Rzeszowie zostało wybudowanych ponad 130 km ścieżek 
rowerowych 

Na rzeszowskich Bulwarach powstała tartanowa ścieżka dla biegaczy. 

W przygotowaniu są kolejne inwestycje: budowa i rozbudowa ciągów pieszo-
rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok od al. Powstańców Warszawy do Lisiej Góry, na 
rzeszowskich Bulwarach, od ul. Odrzykońskiej do ul. Iwonickiej, od ul. Krakowskiej 
do ul. Okulickiego, od Lisiej Góry do ul. Jarowej, przy moście Narutowicza, na Moście 
Karpackim, po obu stronach Mostu Lwowskiego oraz w Parku Kmity. 

1.13  W Rzeszowie powstają nowe miejsca do wypoczynku – Baseny Otwarte 

Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. ks. J. Jałowego w Rzeszowie. 

 

1.14  Budowa krytego lodowiska - w opracowaniu dokumentacja projektowa. 
 
1.15  W Rzeszowie powstanie Centrum Przygotowań Olimpijskich  
Rozpoczęła się przebudowa krytej pływalni znajdującej się przy ul. Matuszczaka. 
Koszt tego zadania to 25 mln. Obiekt ma być gotowy w grudniu 2019 r. Będzie pełnił 
funkcje centrum przygotowań olimpijskich skoczków do wody. 



1.16  Targowisko przy ul. Gen. Dworaka 

W związku z planowaną budową w Rzeszowie nowej siedziby Sądu Okręgowego 
miasto wybudowało nowe targowisko przy ul. Gen. Dworaka, gdzie przeniesione 
zostało dotychczasowe targowisko z ul. Dołowej. Uzyskana w ten sposób działka 
zostanie przekazana pod budowę sądu. Dodatkowo miasto planuje przekazanie na 
ten cel 20 mln zł. 

Łączne zaangażowanie finansowe miasta w powstanie nowej siedziby Sądu 
Okręgowego przekroczy 35 mln zł. 

1.17  Urząd Miasta Rzeszowa realizuje projekt RZESZOWSKIE PIWNICE – 
INTERAKTYWNA INSTYTUCJA KULTURY. 

W efekcie realizacji projektu Rzeszowskie Piwnice staną się nowatorską, 
interaktywną instytucją kultury i unikatowym miejscem w skali kraju. Projekt zakłada 
połączenie i przenikanie się perspektyw – historycznej i współczesnej oraz lokalnej i 
ponadregionalnej, ukierunkowując się na rozwój sztuki współczesnej w Rzeszowie.  

1.18  Rzeszowskie domy kultury dla mieszkańców 

Rzeszowski Dom Kultury oraz Młodzieżowy Dom Kultury oprócz regularnych zajęć z 
zakresu plastyki, grafiki komputerowej, fotografii, tańca tradycyjnego i 
nowoczesnego, warsztatów recytatorskich, wokalnych, teatralnych i kulinarnych 
organizują letni i zimowy wypoczynek dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wiele 
imprez kulturalnych i sportowych.  

1.19  Cykliczne imprezy kulturalne 

 Wschód Kultury - 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  

 Koncert Jednego Serca – Jednego Ducha  

 Uroczystość Matki Bożej Rzeszowskiej 

 Wigilia na Rynku 

 Sylwester 
oraz wiele innych  

Rocznie Miasto Rzeszów organizuje około 2000 imprez i wydarzeń 
kulturalnych.  

Dużym zainteresowaniem cieszą się imprezy biegowe 

 Maraton i Półmaraton Rzeszowski 

 Ultramaraton Podkarpacki  

 Bieg na Piątkę 

 Bieg Niepodległości 

27. Rajd Rzeszowski 

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” 

1.20  Pierwszy w Europie harley-davidson dla rzeszowskiej policji 

Prezydent Tadeusz Ferenc przekazał rzeszowskiej Policji motocykl legendarnej 
marki Harley-Davidson. Rzeszów jest jedynym miastem w Europie, w którym Policja 
korzysta z motocykla tej znanej marki. 

Prezydent Miasta pomaga policji, m.in. przekazując działkę przy ul. Bł. Karoliny  
pod budowę nowej komendy, dlatego w Rzeszowie 98 proc. mieszkańców jest 
zadowolonych z bezpieczeństwa w mieście. 

1.21  Pozycja Rzeszowa w kraju i na świecie 

 Akademia Górniczo-Hutnicza i tygodnik Polityka przygotowały Ranking 
jakości miejskiego życia, w którym Rzeszów zajął 4 miejsce wśród miast 
wojewódzkich. Wyprzedziliśmy takie miasta jak Gdańsk, Wrocław, Lublin, 
Katowice, Szczecin. 
Rzeszów najwyższe noty otrzymał w takich kategoriach jak: zdrowie 
mieszkańców (1 lokata), zaangażowanie obywatelskie (3 lokata).  

 Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA przygotowało ranking 
obrazujący wykorzystanie środków unijnych. 2 miejsce w kategorii „Miasta 
wojewódzkie” zajął Rzeszów. Ranking opracowywany jest przez prof. dr. 
hab. Pawła Swianiewicza na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych 
samorządów, które uzupełniane są o informacje ze spółek komunalnych. 
Uzyskane kwoty dzielone są przez ilość mieszkańców. 

 Sejm RP przyznał nagrodę dla Miasta Rzeszowa za działania na rzecz 
poprawy stanu środowiska naturalnego. 

 Miasto Rzeszów zdobyło tytuł Gmina Roku 2018 w Plebiscycie Orły 
Polskiego Samorządu 2018 w kategorii Gmina miejska. 

 Rzeszów po raz kolejny zajął I miejsce w rankingu Miast Atrakcyjnych dla 
Biznesu magazynu „Forbes”, w kategorii miast od 150 tys. do 300 tys. 
mieszkańców. 

 Fundacja Schumana ogłosiła ranking najbardziej obywatelskich miast w 
Polsce Europolis 2018. Na trzecim miejscu rankingu Europolis znalazł się 
Rzeszów.  
Rzeszów osiągnął świetne wyniki w dwóch kategoriach: udziału mieszkańców  
w organizacjach i stowarzyszeniach oraz rozpowszechnieniu postaw 
obywatelskich. 

 25 maja na Zamku Królewskim w Warszawie Fundacja im. Stefana Batorego 
przyznała tytuły „Super Samorząd 2018” za wzorową współpracę pomiędzy 
społecznością lokalną a samorządem. W tym roku jednym ze zwycięzców 
został Prezydent Rzeszowa. 

 Podczas II Międzynarodowego Forum Energetyka i Środowisko wręczono 
nagrody w Krajowym Konkursie Ekologicznym EKO JANOSIK. 
Krajowa Rada Ekologiczna oceniła zrealizowane i zastosowane w praktyce 
przedsięwzięcia, sfinansowane ze środków wojewódzkiego funduszu ochrony 



środowiska i gospodarki wodnej, które miały szczególny wpływ na region lub 
całe województwo. 
W kategorii „Samorząd” laureatem Krajowej Nagrody Ekologicznej 
EKOJANOSIK - ZIELONA WSTĘGA POLSKI zostało Miasto Rzeszów, 
natomiast w kategorii „Firma transportowo-komunikacyjna” spółka Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne oraz w kategorii „Producent 
ciepła/energii” - inna rzeszowska spółka miejska - Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej. 

 Podczas tegorocznego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Rzeszów 
otrzymał nagrodę za inwestycję: Budowa drogi wojewódzkiej od 
skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do węzła Rzeszów-
Południe. 

 Miasto Rzeszów podczas Wielkiej Gali Smart City Forum zostało nagrodzone 
Statuetką za I miejsce w Konkursie Smart City w kategorii miast „Smart City 
od 100 – 500 tys. mieszkańców”.  
Kapituła konkursowa Forum Smart City tym razem przyznała naszemu Miastu 
nagrodę: „za realizację idei Smart City w tym: nowoczesnego systemu 
teleinformatycznego i administracyjnego, realizację projektów: e-
Podatki, e-Edukacja, e-Komunikacja, e-Budżet Obywatelski i wielu 
innych usług oraz za produkcję zielonej energii”.  
Statuetkę Smart City Miasto Rzeszów otrzymało już po raz trzeci.  

 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 został uhonorowany w Londynie międzynarodowym certyfikatem 
NAJLEPSZE MIEJSCA DLA BIZNESU i flagą atrakcyjności inwestycyjnej 
przez Europejskie Zgromadzenie Biznesu (EBA). Znalazł się w gronie 12 miast 
z całego świata, które otrzymały takie wyróżnienia.  
Międzynarodowa rada ekspertów uznała, że Rzeszów posiada wysoki 
potencjał inwestycyjny w Polsce. Odznaczenie tą nagrodą znacznie 
zwiększa możliwości inwestycyjne miasta. 

 Podczas Gali Zwycięzców Globalnych Nagród Telekomunikacyjnych GLOTEL 
2017 (Telecoms Awards Winners), która odbyła się w Londynie 2 listopada 
2017 r. Miasto Rzeszów zostało zwycięzcą w kategorii: Najlepszy 
Światowy Projekt Transformacji Cyfrowej. 
Nagrodzony projekt to przełomowe wdrożenie polegające na budowie 
infrastruktury bezprzewodowej, która została wykorzystana w stworzeniu 
Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Rzeszowie.  
Zastosowanie tego rozwiązania sprawiło, że Rzeszów znalazł się w czołówce 
miast w zakresie inteligentnego zarządzania infrastrukturą transportową 
i transportem publicznym.  

 Rzeszów został wyróżniony spośród 270 miast z 29 krajów na świecie i po raz 
pierwszy otrzymał tytuł MIASTA DOBRYCH PRAKTYK URBACT za Punkty 
Obsługi Mieszkańców w galeriach handlowych oraz Infolinię Urzędu Miasta.  



Punkty Obsługi Mieszkańców znajdują się w czterech największych galeriach 
handlowych w mieście: „Galerii Rzeszów”, „Nowym Świecie”, „Rzeszów 
Plaza”, „Millenium Hall”. Są czynne przez 6 dni w tygodniu (poniedziałek - 
sobota) od godz. 10 - 18. 
 

1.22 Nagrody i wyróżnienia dla Prezydenta 

 Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc zdobył tytuł „Człowiek Roku” 
w konkursie „Asy Transportu Publicznego” organizowanym przez Polski 
Instytut Rozwoju Biznesu, który wyróżnia najlepsze miasta, osoby i firmy, 
mające znaczący wpływ na kształt i rozwój transportu publicznego w Polsce.  

 Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc otrzymał Honorową Statuetkę i tytuł 
„Samorządowiec 20-lecia” przyznaną przez Zarząd Związku Powiatów 
Polskich. 

 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 

 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. 

 Rektor i Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego nadał Panu Tadeuszowi 
Ferencowi Medal Wielki UR w uznaniu dla jego działalności i zasług na rzecz 
rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego, otwartości  
na problemy środowiska akademickiego oraz wspólne inicjatywy UR i Miasta. 

 Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców uhonorowała 
Prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca tytułem i statuetką Najlepszy 
Prezydent Miasta 2018. 

 Prezydent Rzeszowa  Tadeusz Ferenc został uhonorowany najwyższym 
odznaczeniem Związku Rzemiosła Polskiego – „Szablą Kilińskiego”. 
Wśród nagrodzonych są m.in. św. Jan Paweł II, kardynał Stanisław Dziwisz, 
śp. prymas Józef Glemp, śp. Ryszard Kaczorowski - prezydent RP na 
uchodźstwie, a także prezydent Aleksander Kwaśniewski. 

 Prezydent Rzeszowa został finalistą konkursu „Innowacje w Polityce 2017”, 
który wyróżnia najbardziej kreatywne i odważne umysły Europy. 
Spośród nadesłanych zgłoszeń grono 1022 jurorów ze wszystkich 
europejskich krajów wybrało nasze zgłoszenie z 589 projektów. Finaliści 
spotkali się na uroczystej gali w ratuszu w Wiedniu.  
https://www.innovationinpolitics.eu 
Podczas wizyty w Wiedniu Pan Tadeusz Ferenc Prezydent Rzeszowa udzielił 
również wywiadu dziennikarzom, przygotowującym projekt po nazwą Ludzie 
- "Mensch", którego celem jest zaprezentowanie sylwetek wybitnych 
osobowości z całego świata. Prezentowane sylwetki są dostępne na całym 
świecie dzięki wykorzystaniu nowoczesnych mediów. 

https://www.innovationinpolitics.eu/


 Dziennik Gazeta Prawna opublikował Ranking 50 najbardziej wpływowych 
ludzi polskiej gospodarki. Wśród nich, 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.  
W rankingu wyróżniono także: premiera Mateusza Morawieckiego (1 m.), 
premiera Wlk. Brytanii Davida Camerona (3 m.), prezydenta RP Andrzeja 
Dudę (5 m.), prezesa NBP Adama Glapińskiego (6 m), prezesa NBP Marka 
Belkę (15 m.), prezydenta USA Donalda Trumpa (19 m.), Annę i Roberta 
Lewandowskich (42 m.) 
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). 

 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. 

 W najnowszym, bogato ilustrowanym albumie „Polska 100 lat” wydawnictwa 
BOSZ, pod redakcją prof. Michała Kleibera, które zostało przygotowywane  
w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, znalazło 
się dwóch wybitnych Prezydentów: Tadeusz Ferenc Prezydent Rzeszowa 
oraz Wojciech Szczurek Prezydent Gdyni. 

1.23 Inwestycje na osiedlu Załęże - 677 mln zł 

 Droga od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z mostem im. Tadeusza 
Mazowieckiego koszt inwestycji: 183 mln pln, dofinansowanie: 167 mln pln. 
Długość mostu 482 m, wysokość pylonu 108,5 m. 

 Budowa łącznika do autostrady 

 Przebudowa ul. Jana Stączka 

 Przebudowa ul. Potockiego 

 Przebudowa ul. Załęskiej wraz z budową chodników przy ul. Załęskiej, 
Księżycowej i Potockiego 

 Remont ul. Rubinowej 

 Remont ul. Brylantowej 

 Remont ul. Jaspisowej 

 Budowa i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1  

 Budowa placu zabaw na terenie Stadionu KS Korona Załęże oraz przy szkole 
podstawowej 

 Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury filia Załęże 

 Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla 
bezdomnych zwierząt „Kundelek” wraz z zagospodarowaniem terenu 

 Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków  

1.24  Pozostałe inwestycje 

 Modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej 



 Poprawa infrastruktury wraz z urządzeniem zaplecza sportowego przy boisku 
sportowym KS Korona Rzeszów. 

 Budowa oświetlenia ul. Nefrytowej, Rubinowej, Potockiego 

 W realizacji: budowa oświetlenia ul. Cyrkoniowej, Spichlerzowej i Jaspisowej 

 Remonty ulic: Agatowej, Ametystowej, Bursztynowej, Ciepłowniczej, św. 
Floriana, Księżycowej, Spichlerzowej, Szmaragdowej 

 Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich 
do przejazdu kolejowego 

 Przygotowanie tras rowerowych w ramach „Tras rowerowych w Polsce 
Wschodniej - Województwo Podkarpackie” 

 Budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, suszarni 
słonecznej i mechanicznej osadów pościekowych oraz ciągu biologicznego na 
terenie oczyszczalni 

 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Załęże, w okolicy giełdy 
samochodowej i Greinplastu, ul. Spółdzielczej, Potockiego, w rejonie ul. Św. 
Floriana i Kwarcowej, Jaspisowej,  

 Budowa sieci wodociągowej pod rzeką Wisłok, w rejonie al. Żołnierzy i Armii 
Wojska Polskiego, ul. Załęskiej, Potockiego, Jaspisowej, w rejonie ul. Św. 
Floriana i Kwarcowej 

 Budowa magistrali ciepłowniczej od ul. Ciepłowniczej do Załęskiej, przy ul. 
Olchowej, al. Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego 

1.25  Inwestycje w przygotowaniu 

 Połączenie al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II 

 Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do 
skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska 

 Rozbudowa ul. Św. Floriana 

 Budowa chodnika na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej 

 Budowa chodnika przy ul. Potockiego  

 Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej 

 Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów Załęże 

 Budowa sieci wodociągowej przy ul. Potockiego, Diamentowej, Załęskiej, 
Ciepłowniczej 

 

AD. 2 DYSKUSJA Z UDZIAŁEM MIESZKAŃCÓW OSIEDLA. 

Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem: W najbliższych 2, 3 miesiącach zostanie 
wydana tzw. decyzja sędziowska, która ureguluje cały stan prawny ul. św. 
Floriana. Nieruchomości położone przy ul. Św. Floriana będą już miały dostęp do 
drogi publicznej, będzie można spokojnie tam inwestować. Ulica ta zostanie 
oczywiście przebudowana. 

Przewodniczący Rady Osiedlowej: Zapotrzebowanie do budżetu Miasta Rzeszowa 
na 2019 r. złożone w Urzędzie Miasta przez Radę Osiedla Załęża. 

Zadania inwestycyjne: 

 Budowo sali widowiskowej ze sceną przy Osiedlowym Domu Kultury w Załężu 

 Budowa drogi łączącej ul. Spichlerzową z ul. ks. Jana Stączka 



 Budowa chodnika przy ul Załęskiej, św. Floriana i hr. Alfreda Potockiego od 
skrzyżowania z ul. ks. Jana Stączka wzdłuż stadionu 

 Przebudowa ul. hr. Alfreda Potockiego na odcinku od ul. Nefrytowej do granic 
miasta 

 Budowa kładki dla pieszych nad obwodnicą w rejonie Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego Nr 1 

 Wykupienie lasu Dębina i przekształcenie go w park dla mieszkańców 
Rzeszowa oraz wybudowanie tam aquaparku 

 Budowa boiska o sztucznej nawierzchni na działkach miejskich 
zlokalizowanych obok placu zabaw przy ul. Rubinowej 

 Budowa ul. św. Floriana od ul. Kwarcowej do ul. Alfreda Potockiego 

Zadania w zakresie remontów: 

 Remont i przedłużenie ul .Ciepłowniczej do drogi z Trzebowniskiem 

 Odnowa nawierzchni ulic: Perłowej, Lazurowej, Załęskiej, Szafirowej  
i Turkusowej 

 Remont i rozbudowa pawilonu KS Korona Rzeszów 

 Remont parkingu przy ul. Bursztynowej obok kościoła 

 Oświetlenie ulic: św. Floriana, Spichlerzowa, Załęskiej, Potockiego 

Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc: Widzę, że apetyty są potężne. 
Chciałbym od razu oświadczyć, że nie planujemy budowy aquaparku  - koszty to ok. 
150 mln. zł. Obecnie budujemy basen przy ul. Matuszczaka i będziemy budować 
basen leczniczy przy ul. Rycerskiej wykorzystujący wody solanki. Lista życzeń jest 
bardzo duża. Wiele na pewno zrobimy, wszystkiego zdecydowanie nie. 

Mieszkaniec: Mieszkam na ul. Załęskiej. Na rondzie Kuronia nie ma ekranów – jest 
to uciążliwe  i  niezdrowe dla mieszkańców. Rondo to jest bardzo często 
uczęszczane, jeżdżą tędy karetki na sygnale, policja do skarbca. Czy nie należało by 
coś z tym zrobić?  

Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa Marek Ustrobiński: Myślę że chodzi 
 o uzupełnienie ekranów w tych miejscach, w których ich brakuje? Z trzech stron są. 

 Mieszkaniec: tak 

Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa Marek Ustrobiński: Na wiosnę planujemy 
badanie poziomu hałasu w tym miejscu. Jeżeli okaże się, że normy są przekroczone, 
to oczywiście te ekrany zamontujemy. Pojawiły się nowe budynki, inwestor powinien 
zabezpieczyć swoich mieszkańców. Kiedy robiliśmy przebudowę drogi, tych 
budynków nie było. Postaramy się jak najszybciej to uzupełnić. 

Mieszkaniec: Z ulicy Załęskiej nie ma prawoskrętu do ul. Rzecha  – jest tylko zielona 
strzałka, z której nie można skorzystać, bo jadą auta. Prawoskręt zdecydowanie 
usprawniłby wyjazd mieszkańców Załęża do centrum Rzeszowa. 

Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa Marek Ustrobiński: Widzimy ten problem, 
także inni mieszkańcy zgłaszają tą kwestię. Jest to w przygotowaniu. Chcielibyśmy 
opracować dokumentację i w najbliższym czasie to zrealizować. Faktycznie 
upłynniłoby to ruch w tym miejscu. 

Mieszkaniec: Jestem troszkę zawiedziony, że Rzeszów miasto innowacji nie idzie w 
tym kierunku, żeby promować golf. Jest to dyscyplina olimpijska. Może by spróbować 



np. w ogródkach Jordanowskich zrobić mini golf dla dzieci, żeby promować ten 
piękny sport, który można uprawiać od lat 3 do 103? 

Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa Marek Ustrobiński: Zapraszam na Lisią 
Górę, przy ul. Żeglarskiej jest mini golf, co prawda nie jest do driving range. Kiedyś 
był w Leśnej Woli teraz jest w Trzcianie – tam można pograć na polu golfowym. 

Mieszkaniec: Znam ten obiekt, ale tam nie ma cienia. Zanim tam drzewa urosną, 
żeby się schować?  Jest przepiękny ogródek Jordanowski na Dąbrowskiego, który 
stoi pusty – tam można zrobić mini golf między drzewami. To byłoby rozwiązanie na 
miarę trzeciego tysiąclecia. 

Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc: Podoba mi się pomysł golfu.  

Mieszkaniec: Dziękuję Panie Prezydencie 

Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc: Szanowni Państwo wszystko się 
zmienia. To co dziś wybudujemy, za pół roku trzeba już coś innego budować. 
Przypomnijmy sobie jak w roku 2006 budowaliśmy ekrany przy ulicy Lwowskiej, 
Witosa, al. Powstańców Warszawy. Byłem wtedy szkalowany w prasie i telewizji, co 
to będzie się działo za tymi ekranami -  i nic się nie dzieje. Zabezpieczyliśmy wiele 
osób przed hałasem, szczególnie tych którzy blisko mieszkają. W tej chwili 
społeczeństwo doszło do przekonania, że ekrany się przydają. Obecnie mieszkańcy 
ul. Lwowskiej jadąc do ronda po stronie prawej domagają się, by budować ekrany  
i uznajemy, że mają rację. A więc koleje inwestycje będą budowane, a później będą 
kolejne potrzeby i tak powinno być. 

Mieszkaniec: Ja pamiętam jak na Olszynkach była możliwość pływania kajakami. 
Nie wiem dlaczego to zanikło? Skoro powstało przedsiębiorstwo, które będzie 
odmulać nasz piękny zalew, czy nie warto byłoby powrócić do tradycji kajakarstwa 
górskiego w Rzeszowie. To piękny, polski, olimpijski sport, bardzo medalodajny. 
Dlaczego wzorem innych miast np. Krakowa nie może tam powstać dzielnica nad 
Wisłokiem, promująca ten sport. 

Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc: Kiedyś rzeczywiście kajaki pływały 
po Wisłoku. Przy Olszynkach były wyścigi. Pasowało by taką sekcję powołać. 
Jednocześnie informuję, że kupiliśmy żaglówki jednoosobowe, ale było bardzo małe 
zainteresowanie. Pomysł zgłaszam - jest dobry. 

Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc: Proszę o zabranie głosu Dyrektor 
Ochrony Środowiska w sprawie odmulania zalewu. 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa: Pan Prezydent podejmował 
szereg działań w sprawie odmulania rzeszowskiego zalewu w Regionalnym 
Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie, jednak wszystkie kończyły się niczym.  
W 2010 r. były już podjęte próby jednak organizacje ekologiczne odwołały się  
i uniemożliwiły wykonanie tej inwestycji. 

Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc: Biznesmen rzeszowski chciał 
odmulić zalew w zamian za pobrane kruszywo. Ekolodzy rzeszowscy przygotowali 
dokumenty dla ekologów z Bielska Białej i  Gdańska. Dokumenty zostały złożone  
w Sądzie Administracyjnym w Warszawie i sąd nakazał nam zejść, kotewka, ptaki... 
Ostatnio kolegium w Krośnie podjęło decyzję żeby odmulać. Teraz przeszkód nie ma. 



Stworzono w tej chwili Gospodarkę Wodną w Polsce i oświadczyli, że rocznie będą 
odmulać zalew na długości 125 m. 

Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – 
Interweniujemy z Panem Prezydentem w tej sprawie. Jestem przeciwnikiem dzielenia 
odmulania na etapy, nie chodzi tylko o stacje uzdatnia wody, bo jest bezpieczna. 
Zależy nam na odmuleniu zalewu od ujęcia w kierunku zapory. Chcemy przywrócić 
charakter rekreacyjności temu pięknemu miejscu. 

Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc: Proszę powiedzieć jaką moc ma 
ujęcie wody, które wybudowaliśmy za 170 mln?  

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – Zdolność 
produkcyjna tj. 84 tys. m³, a zaopatrzenie nie przekracza 45 tys. w lecie. Miasto 
mogło by się rozrosnąć 2,5 raza, czego sobie życzymy 

Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc: Fabrykę wody budowaliśmy w 2007 
roku pod kontem 300 tys. mieszkańców. Ogromną pomoc mieliśmy z Warszawy – 
dostaliśmy ok. 100 mln zł. Mamy wodę zabezpieczoną, mamy najlepszą wodę  
w Polsce. Informuję Państwa o różnych sprawach, bo uważam, że to mój obowiązek. 

Mieszkaniec: Chciałbym na wstępnie pogratulować sukcesów Panu Prezydentowi 
 i wszystkim, którzy na ten sukces pracują. Jestem rzeszowskim przedsiębiorcą. 
Rzeszów jest bardzo dobrze postrzegany w całej Polsce. Jestem mieszkańcem 
Załęża, koniec Potockiego. Proszę się przejechać w niedzielę w rejony Greinplastu, 
giełdy samochodowej, jaki tam jest ruch, ciężko wypuścić dzieci, przejść do sąsiada. 
W tym rejonie nie ma chodnika, oświetlenia. Czujemy się zapomniani. O oświetlenie 
prosimy od wielu lat. Prosimy chociaż o jedno, dwa światła, żeby dzieci się nie bały 
w nocy wracać, żeby było bezpiecznie.  

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: Trzy razy ogłaszany był przetarg. W końcu 
zgłosił się wykonawca i  będziemy to realizować jak najszybciej. Projekt będzie 
wykonany do końca marca przyszłego roku. 

Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc: Przyspieszyć. Oświetlanie da się 
zrobić? 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: Oświetlenie będzie realizowane równolegle z 
chodnikiem, najpierw trzeba uzyskać pozwolenia, ale będzie wykonane w ilości 28 
lamp.  

Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa Marek Ustrobiński: Od maja ogłaszane 
były przetargi. Nikt się nie zgłaszał. Teraz dopiero zgłosił się wykonawca. Wymagane 
są pozwolenia, trzeba je uzyskać. Będziemy to realizować jak najszybciej. 

Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc: Proszę mieć cierpliwość. Będziemy 
chcieli to realizować za wszelką cenę. 

 

Mieszkaniec: Ten teren o którym mówię jest własnością miasta i może być 
przeznaczony na kawałek chodnika i jest tam słup, a jest tam niebezpiecznie. Może 
chociaż jedną lapę dałoby się tam zamontować? 

Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa Marek Ustrobiński: Zwrócimy się do 
Zakładu Energetycznego, bo słup to ich własność. Jeżeli faktycznie jest tam słup  



i będzie możliwość, to my tam lampę powiesimy. W poniedziałek zwrócimy się  
z Zakładu Energetycznego i jeżeli będzie tylko zgoda, to lampę powiesimy  
w przyszłym tygodniu i za energię będziemy płacić. 

Mieszkaniec: Jestem mieszkańcem ulicy Załęskiej, za Zakładem Karnym.  Padła 
informacja, że będzie budowany chodnik na ulicy Załęskiej, od Zakładu Karnego do 
Spichlerzowej, a co do Rzecha? Tam rosną lipy. Ciężko przejść dorosłym, a co 
dopiero dzieciom. 

Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa Marek Ustrobiński: Jeżeli chodzi  
o zrobienie chodnika na Załęskiej, od Rzecha do Zakładu Karnego. To ten projekt 
przygotowaliśmy, mamy gotowy, z tym że tam mamy problem z lipami. To są pomniki 
przyrody, prawem chronione. Zwracaliśmy się o zgodę na ich usunięcie, ale zgody 
nie uzyskaliśmy. Trzeba by za lipami, na terenach prywatnych  budować ten chodnik. 
Rozważamy to. Postaramy się to zrobić. Może po drugiej stronie. Może przesunąć tą 
drogę.  Naszym zamierzeniem jest to, żeby cała ul. Załęska miała chodnik, chociaż 
po jednej stronie z oświetleniem. Będziemy się starać. 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: Podobna sytuacja jest na ul. Potockiego, na 
Załęskiej od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej. Najpierw kanalizacja, potem 
chodnik i oświetlenie, tam będzie też ok. 30 lamp. Takie zostały wynegocjowane 
warunki z wykonawcą i chcemy przystąpić do projektowania tego odcinka. 

 Mieszkaniec: Załęże pięknie się rozwija. Prawie wszyscy mają kanalizację, oprócz 
Załęskiej między Spichlerzową a Zakładem Karnym, na Potockiego też nie mają, ale 
ja w swoim imieniu. Bardzo bym prosił o zrobienie kanalizacji w tym rejonie. 

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji: Uzyskaliśmy 52 
zgody wejścia w teren, brakuje nam wejścia w 19 działek. Będziemy tutaj rozmawiać 
z Przewodniczącym Osiedla o pomoc w uzyskaniu tych zgód. Przeszkód 
finansowych, żeby to zrealizować nie ma. Pan projektant pracownik  MPWiK ma 
projekt tej sieci. Jesteśmy w tym momencie gotowi udzielić Państwu informacji. 
Prośba jest taka, żeby rozmawiać z mieszkańcami. 

Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc: Bardzo proszę Przewodniczącego 
Rady Osiedla, żeby się włączył się w te działania. Robić będziemy, bo są na to  
pieniądze 

Mieszkaniec: Rowery i skutery nie mają zasięgu w Załężu. Skutery kończą się o ile 
wiem koło sygnalizacji świetlnej, dawne granice miasta. 

Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc: Proszę rozeznać temat. 

 

Mieszkaniec: Co się dzieje z przepustowością gazu? Trzeci rok z rzędu jest walka o 
ten temat. 

Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc: Jeżeli chodzi o gaz to nie podlega 
to pod nas. Jednak gdyby Pan mógł podać szczegóły to będziemy rozmawiać. 

Mieszkaniec: Jestem mieszkańcem ul. Potockiego. Chciałbym przywołać sprawę 
prawo skrętu o którym była dziś mowa. Sprawa jest bardzo priorytetowa. Powstało 
dużo domów. Mamy komunikację z Krasnego. O godzinie 7, 8 natężenie tego ruchu 
jest przeogromne. Trzeba czekać w ogromnym korku. 



Mieszkaniec: Na ulicy Stączka i Potockiego mamy kilka przystanków. Tak naprawdę 
dwa z nich generują największy ruch. Jeden jest koło Delikatesów Centrum, drugi na 
ul Potockiego. Nie ma tam przystanku. Dzieci stoją w rowie, na ulicy, oparte  
o barierkę czekając na autobus. Kilka miesięcy temu samochód wylądował tam  
w rowie, Dzięki Bogu nikt nie zginął. Czy to jakiś problem, żeby wybudować tam jakiś 
krąg, czy wyspę, żeby ludzie w godziwych warunkach mogli tam czekać na autobus?  

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego: Faktycznie Osiedle Załęże jest ubogie 
w infrastrukturę przystankową z różnych powodów. Główny powód to taki, że mamy 
problemy z własnością gruntów. Właściciele nie chcą ustąpić czasem nawet 10 cm 
pod dach wiaty. Jest zlecona budowa peronu. W tym roku i na przyszły rok planowana 
jest budowa dużej ilości wiat na Osiedlu Załęże, tam gdzie pasażerów jest dużo także 
biletomaty. Peron powstanie w październiku tego roku i październiku powstanie tam 
przystanek.  

 Mieszkaniec: Po remoncie Potockiego samochody jeżdżą tam bardzo szybko, na 
odcinku prostym po 100km/h, wyprzedzają się.  Nie ma znaków ograniczenia 
prędkości. Ciężko wyjechać z domów na ulicę. Prosiłby o namalowanie tam pasów. 
Boję się wypuszczać dzieci na rowerach, czy komunikacją miejską. Odwożę je co 
dziennie samochodem do szkoły. 

Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc: Jeżeli faktycznie nie stoją tam 
znaki ograniczenia prędkości, to proszę je postawić w przyszłym tygodniu. 

Mieszkanka: Jeżeli jesteśmy przy przystankach. Rok temu Pan Prezydent 
powiedział, że przesunie przystanek zlokalizowany przy Zakładzie Karnym. Tam jest 
bardzo wąska droga, bez chodnika, wysiada się do fosy, bardzo dużo aut i dużo osób 
wysiadających do Zakładu Karnego. Pan Prezydent obiecał, że w sobotę przestawią. 
To jest kwestia przesunięcia przystanku o jedną długość autobusu, za pętlą przy 
Zakładzie Karnym. 

Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc: Dość długo ten przystanek 
przesuwamy. Proszę Panią Dyrektor.  

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego: Ten przystanek jest również planowany 
do przebudowy w październiku. Nie przesuniemy go do przodu, bo tam jest zjazd do 
Zakładu Karnego, musimy go przesunąć do tyłu. 

Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc: Panią Dyrektor proszę, aby temat 
rozpatrzyć w przyszłym tygodniu. W poniedziałek proszę pójść i dać mi meldunek.  

 

 Mieszkaniec: Jestem mieszkańcem Jaspisowej, która nie może doczekać się na 
światło. Widzę, że jest tam już coś planowane, ale za chwilę będzie zima. Ja  
myślę o bezpieczeństwie. Z ronda Kuronia wyjeżdżamy pod górkę i trafiamy na 
światła przy Asseco, które miały być wzbudzane samochodami wyjeżdzającymi z 
boku. Światła te migają bez ładu składu, tam już było kilka wypadków. Może by 
spróbować te światła wyregulować? 

Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa Marek Ustrobiński: Co do ul. Jaspisowej 
jest wykonawca. Termin realizacji robót 14 grudnia tego roku, przed Świętami będzie 
światło. 



Mieszkaniec: Rondo na Pobitnym. Może wymalować strzałki na środku prosto i w 
prawo, prosto i w lewo? Pomogło by to w usprawnieniu ruchu. 

Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc: Uważamy, że Pana propozycja jest 
dobra, będziemy chcieli bezwzględnie to wprowadzić. 

Mieszkaniec: Jestem rowerzystą. Cieszę się, że ścieżek rowerowych w Rzeszowie 
jest coraz więcej. Jednak jest kilka ścieżek, przez których ciężko jest przejechać bez 
uszkodzeń ciała i roweru. Chodzi o Ciepłowniczą i Armii Krajowej. Ścieżki te 
wymagają remontu, czy można by to ująć w planach? Mam też prośbę do 
projektantów na przyszłość, żeby niwelować różnice między ścieżką, a jezdnią na 
zero. 

Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc: Proszę wpisać temat i położyć 
dywanik. 

Mieszkaniec: Na Załężu jest bardzo duży ruch. Jest przejazd kolejowy, który jest 
zamknięty. Czy nie można by było porozmawiać z koleją i go otworzyć, to rozładowało 
by ruch i mielibyśmy większy kontakt ze światem. 

Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc: Gdybyśmy dojechali do 
Konfederatów Barskich i tak później by Pan czekał, żeby wjechać na ten łącznik, który 
został pobudowany w 2005 r. Po to budowaliśmy wiadukt nad torami, żeby nie 
jeździć tym starym przejazdem. Nie wrócę do starego. Dodam, że podniesienie 
rampy kosztuje 150 tys. zł. Ci Państwo, którzy jeżdżą po Polsce, po świecie  wiedzą 
jakie są korki, u nas nie ma korków.  

Średnia wieku w Rzeszowie to 35 lat, młode miasto. Będę robić wszystko, żeby 
miasto tętniło życiem, żeby się rozwijało, żeby tu ściągać kolejnych mieszkańców, 
budować kolejne domy. Chcę, żeby było coraz więcej ludzi, coraz więcej 
samochodów, coraz więcej miejsc pracy. Zależy mi na tym, żeby mieszkańcy 
Rzeszowa dobrze sprzedawali swoje działki, żeby zarobili  
i skorzystali na tym rozwoju. Obecnie cenny niektórych działek sięgają nawet 200 tys. 
zł za ar, przy ul. Granicznej, al. Powstańców Warszawy 70 tys. za ar. Kiedy 
obejmowałem Urząd w Rzeszowie działki były po 2 tys., 3 tys. zł za ar. Miasto musi 
się rozwijać. Trzeba myśleć perspektywistycznie. 

 

Mieszkaniec: Czy nad rondem Pobitno nie można by wybudować wiaduktu 
łączącego północ z południem? Bo jest miejsce, potężny pas zieleni. Wtedy, kto 
skręca do Rzeszowa pojechałby w prawo, w lewo na Przemyśl, a górą można by 
przejechać bezkolizyjnie w obie strony. Rano i popołudniu są tam kilometrowe korki, 
od wysokości naszej szkoły, do Kuronia i później do Pobitnego. Myślę, że w 
perspektywie 3 - 4 lat byłby ten temat rozwiązany. Te korki by zniknęły. 

Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc: Oczywiście o tych wiaduktach my 
wiemy, myślimy. Naszym celem jest stworzyć system pierścieniowy i do miasta 
wjeżdżać promieniowo, wówczas te samochody by się rozprowadzały.  
W tej chwili mamy zjazd z S19 na autostradę na węzeł wschodni i autostradą do 
węzła zachodniego w Świlczy, pobudowana jest S19 do Kielanówki, w ubiegłym roku 
oddaliśmy odcinek od Kielanówki do ul. Podkarpackiej, przygotowujemy 
dokumentację od Podkarpackiej tzw. obwodnica południową następnie przez Białą, 
Matysówkę, Malawę, do łącznika tu na waszym terenie. Obecnie kończymy ul. 



Podkarpacką do Boguchwały, skończymy prawdopodobnie w przyszłym miesiącu 
koszty to ok. 70 mln zł. Robimy łącznik do Krogulskiego, od ul. Krogulskiego do ul . 
Warszawskiej. Od ul. Warszawskiej będziemy budować do ul. Krakowskiej. Pójdzie 
wiadukt nad ul. Warszawską i nad torami przy ul. Warszawskiej. Fakt, że odcinek ten 
przebiega częściowo poza granicami miasta w ilości 2 km i rozmawiamy 
z Marszałkiem, żeby budował poza terenem miastem. Mamy plany na wiele, wiele 
lat, ale mamy też nadzieję, że miasto będzie ciągle się rozrastać. W krótkim okresie 
czasu wszystko się zmienia, przybywają ludzie i trzeba budować nowe drogi. 

Chciałem także poinformować, że od ul. Budziwojskiej do Wisłoka, przez ul. 
Senatorską mamy budować wjazd do Boguchwały. Z tym, że rzeka, przez którą 
będziemy przetaczać 1 m długości jest na terenie Rzeszowa, pozostałe metry są 
na terenie Boguchwały. Kłopoty ma Starosta i Boguchwała ze zdobyciem 
pieniędzy. Chcemy tworzyć kolejne ciągi komunikacyjne. Jeżelibyśmy nie 
włączali kolejnych miejscowości, to nie będziemy mieli na co pozyskiwać 
pieniędzy i inwestować, tak jak to ma miejsce np. na Osiedlu Załęże. Moja 
koncepcja jest taka, żeby przybywali ludzie i miasto się rozrastało. 

Mieszkaniec: Chwalę Rzeszów. W Rzeszowie bardzo dobrze się mieszka. Fajne 
miasto. Gratuluję wszystkim, którzy na ten sukces pracują. Mam prośbę, czy miasto 
mogłoby wywrzeć pewnego rodzaju presję na PGiNG odnośnie przepustowości 
gazu? Nie wiemy, z czego wynika ten problem? Czy będzie kiedyś możliwość, żeby 
ogrzewać tu swoje domy gazem. Myślę, że ten problem nie jest tylko na Załężu, ale 
i na innych nowo przyłączonych terenach. 

Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc: Mamy firmę, która dostarcza ciepło 
i ciepłą wodę do mieszkań. Gdyby była wasza wola, żeby budować sieci 
ciepłownicze, to My budowalibyśmy ciągi, a Wy przyłącza. Jestem zwolennikiem, 
żeby dostarczać ciepło i wodę z miasta. Jest to zdecydowanie tańsze ciepło.  

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej: Budujemy w tej chwili magistralę 
wschodnią ciepłowniczą. Będzie ona przebiegać do ul. Załęskiej. Budujemy sieć przy 
Asseco w stronę Pobitnego, w stronę Osiedla, które powstaje na północnej stronie 
Pobitnego. Z tej magistrali będziemy mogli zasilić całe Osiedle Załęże. Warunkiem 
jest, żeby byli chętni do przyłączenia, żeby uzbierać odpowiednią moc i zgody na 
wejście w teren. Jeżeli ktoś jest zainteresowany to zapraszam do firmy. 

Mieszkaniec: Tak się składa, że ja złożyłem podanie do MPEC i dostałem 
informację, że nie będzie tu budowy, że nie ma chętnych i że budowa zatrzyma się 
na budynku Asseco. Proszę powiedzieć  jaki jest ten próg graniczny opłacalności. 
Mieszkam na Jaspisowej . 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej: To faktycznie kawałek. Nie ma 
sensu prowadzić ciepłociągu tylko do Pana. Musi być grupa ludzi zainteresowanych: 
50 kW, 100 kW. 

Mieszkaniec: Czy nie można by przy okazji wyborów przeprowadzić referendum, kto 
jest za przyłączeniem do tej sieci? 

Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc: Proszę rozmawiać i uświadamiać 
ludzi. Społeczeństwo cały czas dojrzewa i wiem, że z czasem będą korzystać  
z ciepła. 



Mieszkaniec: Było wspomniane, że będzie pomiar hałasu na wiosnę. Czy dałoby się 
przy okazji zmierzyć hałas linii kolejowej na Załężu. PKP hałasuje, ten sygnał 
dźwiękowy jest uciążliwy. Czy PKP mogłoby postawić znak, żeby tego sygnału 
dźwiękowego nie używać na Załężu? 

 Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc: Dyrektor Ochrony Środowiska 
proszę o przygotowanie na mój podpis pisma w tej sprawie. 

Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc: Chciałbym przekazać informację 
odnośnie odbioru śmieci, spalarni śmieci na Załężu. Zażyczyli sobie 380zł od tony, 
my chcemy im dać 225zł. Zażądaliśmy kalkulacji. Chcę, żeby ludzie za śmieci płacili 
mniej, nie więcej. W  tej chwili cały czas prowadzimy rozmowy.  

Mieszkaniec:  

Temat kanalizacji wzdłuż torów. Są działki, niestety budować tam nie ma sensu, bo 
nie ma kanalizacji. Wiem, że jest tam jeden Pan, który nie chce puścić przez swoją 
działkę kolektora. Czy nie można by jakoś to obejść, żeby Ci ludzie, którzy tam 
mieszkają wzdłuż Potockiego jadąc w stronę Krasnego, po prawej stronie  mieli 
kanalizację, a nie szamba. Czy tam naprawdę nie da się jakoś zrobić kanalizacji? 

Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji: Ma pan rację. 
Jest szansa, żeby ten element, o którym Pan mówi zrealizować. Wyłączyliśmy ten 
teren, żeby obejść i  dokończyć to, co zaczęliśmy w czerwcu, a zakończymy na 
wiosnę przyszłego roku. Zachęcam Państwa, żeby wpuszczać nas w teren. Jest 
szansa, żeby to zrealizować. W mieście Rzeszowie mamy 99,8% kanalizacji 
sanitarnej, 0,2% to są tzw. szamba. Nie jest to dużo. 

Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc: Zależy nam na tym, żeby szamb nie 
było. 

Mieszkaniec: Ja się zastanawiam, na temat blokowania przez sąsiadów przejścia do 
następnego. Jeżeli ktoś ma kanalizację i nie chce puścić do następnego, czy nie 
można by tych ludzi odciąć, wycofać umowy i niech sobie zbudują szamba. Ktoś 
sobie nie zdaje sprawy, że dając przepuścić przez swoją pustą działkę media 
korzysta. Wartość tej działki zdecydowanie wzrasta, bo jest uzbrojona. 

Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc: Zdecydowanie umowy nie 
wycofamy. Trzeba z ludźmi rozmawiać. Może zmienią zdanie. Panie Dyrektorze,  
o ile można to obchodzić i bezwzględnie robić kanalizację sanitarną. 

 Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc: W  poniedziałek będzie sesja, na 
której Radni myślę zaakceptują moją decyzję odnośnie bezpłatnej komunikacji dla 
młodzieży szkolnej. Będą to bilety darmowe dla tych, którzy płacą podatki w mieście. 
Koszty tej całej operacji to ok. 10 mln. zł i to będzie pokryte z naszych podatków. 
Jeżeli, ktoś płaci podatki w Rzeszowie, to jego dzieci będą mogły jeździć za darmo. 
Jeżeli ktoś wykupił bilety, to będziemy zwracać pieniądze. Traktuję to, jako czynnik 
włączenia kolejnych miejscowości i również jako czynnik, że będzie mniej 
samochodów, które będą wozić dzieci do szkół. 

 Mieszkaniec: Czy konieczne jest wyrabianie dzieciom darmowych biletów? Czy nie 
mogłyby one jeździć np. na legitymację szkolną, w której jest adres zamieszkania? 



Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc: Są tacy, którzy mieszkają  
w Rzeszowie, a nie płacą podatków w Rzeszowie. Musi być dowód wpłaty podatków 
w Rzeszowie. My z podatków musimy pokryć te 10 mln. zł. 

Mieszkanka: Jak powstawała spalarnia na Załężu mówiono, że spalone popioły będą 
wywożone do wyrąbisk w Bełchatowie. Czy Pan Prezydent mógłby poprosić 
odpowiednie służby, żeby sprawdzić, czy tak faktycznie jest, czy one nie zostają  
w Rzeszowie? 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa: Popioły, o których Pani 
mówi na pewno będą wywożone jako odpad z terenu spalarni. Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska będzie miał codzienny monitoring nad wszystkim co 
danego dnia spalarnia z komina produkuje do powietrza. Spalarnia jest rozliczana z 
tego gdzie oddaje i w jakiej ilości. 

Mieszkaniec: Chciałem podziękować z miłe spotkanie. Czy Pan Prezydent mógłby 
rozważyć taki futurystyczny pomysł Wisłokstrady, czyli takiej estakady wzdłuż 
Wisłoka? Tak jak w Gdyni Pan Szczurek robi estakady, bo tam ciężko jest z 
komunikacją.  

Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc: Co do komunikacji na wysokości 
myślimy o tym. Nawiasem mówiąc będziemy mieć w poniedziałek konferencję. 
Staramy się o taką kolejkę (Monorail) od wielu lat. Wczoraj miałem spotkanie z 
ambasadorem Chin i delegacją rządową. Mówiliśmy o takiej kolejce. Są chętni do 
budowy takiej kolejki, po kosztach własnych. Byłem w Szwajcarii, gdzie produkują 
takie kolejki. Jeździłem taką kolejką w Sydney. Z tym, że w Polsce nie ma przepisów 
odnośnie przejazdów pasażerskich na jednej szynie, na jednym podparciu. Ten temat 
jest w sejmie. Powołano podkomisję, z tym, że sprawa od 8 miesięcy nie drgnęła. 
Jest to realny temat. Tylko trzeba się przestawić i iść z postępem, korzystać z tego 
postępu. Przestawimy się także na autobusy bez kierowców. Jeździłem takim 
autobusem w Rotterdamie. Bardzo bezpieczne. 

 Mieszkaniec: W 2016 r. w sierpniu zapadł wyrok prawomocny o przejęciu przez 
miasto rowów melioracyjnych. Obowiązki spadły na Wydział Ochrony Środowiska. 
Od dziesięciu lat nie ma tam inwestycji. Rowy są w ogóle niezabezpieczone. Po 
ośmiu miesiącach udało się wywalczyć jedynie drewniane pale wbite w rów i w 
poziomie położone następne. Czy nie dałoby się tego wyłożyć np. betonowymi 
płytami jomb, na terenach tylko zamieszkałych, w poprzek głównych dróg, tam gdzie 
ludzie mają domy, 70-80 m, żeby ogrodzenia nie spadały do rowów? 

Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc: W 2010 były potężne powodzie. 
Mieliśmy kłopoty. Co do odprowadzenia wód deszczowych, w tej chwili robimy 
inwestycję za 91 mln zł w Budziwoju i na kolejnych miejscowościach powinno być to 
odprowadzenie wód kanalizacją deszczową - tam gdzie są budynki. Do tego 
będziemy dążyć. Kiedy przejmowaliśmy tą dzielnice nie było metra długości 
kanalizacji deszczowej. W tej chwili chcemy zdecydowanie budować. Oczywiście 
wszystkiego nie zbudujemy w ciągu roku, dwóch. Tym bardzie, że miasto się rozwija 
i te potrzeby ciągle rosną.  

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa: Wykonujemy konserwację 
rowów melioracyjnych na odcinku długości 6 km na osiedlu Załęże.  W tej chwili trwa, 
wykonuje ją Spółka Wodna. Ja może z Panem ustalę po spotkaniu, o który konkretnie 
kawałek chodzi? 



Mieszkaniec: Nie ma problemu. 

Mieszkaniec: W prezentacji była mowa o 5 punktach ładowania samochodów 
elektrycznych. Czy to będą punkty pod kontem ładowania autobusów MPK, czy 
mieszkańców? Kto to będzie zarządzał? Jak to będzie finansowane? 

Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa Marek Ustrobiński: Te 5 punktów 
ładowania, to punkty przeznaczone do ładowania samochodów osobowych, punkty 
ogólnodostępne w pasach drogowych przy naszych jezdniach. Punkty będą 
budowane przez Polską Grupę Energetyczną – Spółkę Skarbu Państwa. Opłaty za 
prąd będą pobierane przez nich. Najprawdopodobniej będzie to automat wrzutowy, 
albo na kartę, albo jedno i drugie. To jest pierwsze 5 punktów, bo docelowo  
w Rzeszowie przewidzianych jest 30 takich punktów ładowania, które będzie 
wykonywała PGE. Co do autobusów, to będą odrębne punkty do ładowania . Z nich 
nie będzie można ładować samochodów osobowych, choćby dlatego ze im energia 
przekazywana jest przez pantograf. Na te 5 punktów Pan Prezydent podpisał już 
porozumienie i mają powstać już niedługo. 

Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc: Do tych punktów chcieli za 
przesłanie 22,5 tys. zł. Mieliśmy konferencję w Warszawie w sprawie 
elektromobilnosci. Była mocna dyskusja i oczywiście stawki zdecydowanie obniżyli. 
Musimy sobie zdawać sprawę, że za 5-10 lat większość samochodów będzie 
napędzanych energią elektryczną. 

Mieszkaniec: Jaki będzie przybliżony koszt takiego ładowania? 

Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa Marek Ustrobiński: To określa ustawa 
o elektromobilności. To zależy od pojemności akumulatora. Przeciętny samochód 
koszt ładowania powinien wynosić ok. 15-20 zł. 

Mieszkaniec: Ruch samochodowy Warszawa-Rzeszów obecnie odbywa się przez 
Ostrów, jadąc na Tarnobrzeg. Prawdopodobnie S19 będzie dokończone i można się 
spodziewać, że większość ruchu będzie przebiegać od strony łącznika tutaj, od ronda 
Pobitnego. Czy w takim razie miasto planuje przyspieszyć inwestycję połączenia ul. 
Rejtana z ul. Ciepłowniczą? Czy można jakoś połączyć te dwa terminy – oddania S19 
i tej inwestycji, żeby odciążyć ten ruch z północy miasta? 

Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc: Proszę Państwa. Mało które miasto 
ma trzy zejścia do autostrady. Nam się udało załatwić trzy węzły. Jeżeli chodzi o 
przedłużenie ul. Rejtana od giełdy, od Kopca Konfederatów Barskich, to czekamy na 
wyprostowanie linii kolejowych. Kolej będzie jeździć do Przemyśla z szybkością 120 
km/h, domagamy się, żeby to było 160 km/h i musi być wyprostowany róg. Po 
ustaleniu przebiegu będziemy musieli budować duży wiadukt nad tymi torami do ul. 
Ciepłowniczej. Most, który jest na ul. Ciepłowniczej, przy byłych Zakładach Mięsnych, 
to jest pół mostu. Trzeba dobudować drugą część mostu. Inwestycji jest potrzeba 
wiele. 

Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc: Dziękuję Państwu za spotkanie, za 
pytania, które były zdecydowanie rzeczowe. Proszę mieć świadomość, że My 
chcemy Wam służyć. Te inwestycje, które robimy są pod kontem poprawy warunków 
mieszkańców. 

 



 

 

 

 

 

 


