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                                               PROTOKÓŁ 
 

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z Mieszkańcami Osiedli 1000-lecia                       
i Staromieście, które odbyło się 7 grudnia 2018 r. 
 
 
Uczestnicy spotkania: 

• Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc, 

• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisław Sienko, 

• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Andrzej Gutkowski, 

• Sekretarz Miasta Rzeszowa – Marcin Stopa, 

• Radni Rady Miasta Rzeszowa, 

• Dyrektorzy i pracownicy wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa oraz jednostek 

organizacyjnych miasta Rzeszowa, 

• Mieszkańcy Osiedli. 

 

Porządek spotkania: 
 

1. Prezentacja multimedialna Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa – Pana 

Stanisława Sienko, 

2. Dyskusja mieszkańców Osiedli 1000-lecia i Staromieście 

  

AD. 1 PREZENTACJA MULTIMEDIALNA 

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.                       

i wynosi obecnie 120 km kw. 

Od 1 stycznia 2019 roku Rzeszów powiększy się o dwa sołectwa - Miłocin (z gminy 

Głogów Młp.) i Matysówkę (z gminy Tyczyn) i będzie mieć powierzchnię 126 km kw. 

1.2 Budżet Rzeszowa 

Majątek Miasta Rzeszowa wynosi ponad 3,7 mld zł. 
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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 

1.3 Najważniejsze projekty inwestycyjne w mieście 

− 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, 

− budowa Dworca Lokalnego przy ul. Towarnickiego, 

− budowa ronda im. Tomasza Stańki na skrzyżowaniu ulic: Wiktora                                            

i Pleśniarowicza. 

1.4 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 najbliższym czasie uruchomiona zostanie sieć stacji ładowania energią 

samochodów elektrycznych, w tym z odnawialnych źródeł energii (5 pierwszych stacji). 

 

 



 

Strona 3 z 13 
 

Ad.2 Dyskusja, pytania mieszkańców dotyczące problemów Osiedli 1000-lecia                

i Staromieścia: 

 

 Mieszkaniec: 

Prosimy o: 

1) ponowne wyasfaltowanie odcinka ulicy Kochanowskiego od                                       

ul. Marszałkowskiej do ul. Podchorążych. Jest mało kosztowną inwestycją. 

Droga jest w fatalnym stanie, są wyboje; 

2) odmalowanie ciepłociągów, które biegną wzdłuż ul. Kochanowskiego i potem 

wzdłuż kładki kolejowej. Ich wygląd wpływa negatywnie na estetykę miasta; 

3) zwiększenie nasadzeń drzew wysokich typu lip drobnolistnych; 

4) budowa obwodnicy południowej - należy przygotować dokumentację i to                    

w kilku wariantach, konstrukcyjną czy funkcjonalną; 

5) w okresach letnich ulice sprzątane są co tydzień, lecz nie jest to aż tak 

niezbędne. Od września czyszczarki przestają jeździć, ulice są brudne. 

Zapychają się studzienki uliczne. Dodatkowo można by wprowadzić polewaczki. 

Likwidowałoby to tzw. smog fotochemiczny od samochodów, szczególnie                       

w lecie;  

6) wychodząc naprzeciw rosnącym cenom prądu – prosimy o wprowadzenie  

oświetlenia ledowego. Są takie rozwiązania, gdzie występuje na słupach                     

i wiatrak jako źródło energii fotowoltanicznej; 

7) kolejna sprawa to zapadające się studzienki - powoli ten problem zaczyna być 

likwidowany, ale są ulice krytyczne np. ul. Okulickiego, na tych ulicach te 

studzienki powinny być w pierwszej kolejności naprawiane. 

Odpowiedź: 
Ad. 1 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Pan - Andrzej Świder: Sukcesywnie 

poprawiamy stan ulic. Jak tylko pogoda pozwoli to położymy asfalt. 

Ad. 2 

Dyrektor MPEC: W sprawie ciepłociągu będziemy interweniować. Ciepłociąg                    

o którym mowa jest własnością kolei, w tej chwili jest on nieczynny. 
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Ad. 3 i 5 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Nasadzamy bardzo dużo drzew. 

Nasze ulice są czyste. Oczywiście może się zdarzyć, że spadną liście, ale 

tematem utrzymania czystości zajmujemy się na bieżąco. W Rzeszowie ulice są 

czyste. 

Prezes Zarządu MPGK Rzeszów - Julian Sieczkowski: Ulice w mieście 

zamiatane są mechaniczne od 15 kwietnia do 31 października. 

Ad. 6 

Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Marek Ustrobiński: Oświetlenie                  

w Rzeszowie jest w większości własnością PGE, ale ulice są wyposażane w nowe 

oświetlenia i tego oświetlenia już do PGE nie przekazujemy. Stan posiadania 

kształtuje się na 80% - PGE, 20% - miasto. Miasto od 5 lat wszystkie oświetlenia 

realizuje w technologii Led. Tego oświetlenia przybywa. Jest to dobre rozwiązanie. 

Zmniejsza się zużycie energii o 80% zwiększając jednocześnie o 50 % ilość światła, 

które pojawia się na naszych ulicach i drogach. Już za 2 - 3 lata ta technologia 

będzie w przewadze. 

Ad. 7 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc:  Ulicę Okulickiego pamiętamy 

jako jedną jezdnię. W tej chwili jest rozbudowana, studzienki są ciągle poprawiane. 

Proszę sobie wyobrazić uderzenia w studzienki przez koła samochodów. Na 

dzisiaj nie wymyślili fachowcy sposobu, który by zabezpieczał obniżanie tych 

studzienek. 

 
Mieszkaniec: 

1) Prosimy o  uzupełnienie oświetlenia  osiedla Hiszpańskie Ogrody.  Jest na nim 

ciemno. Jest to zagrożenie dla bezpieczeństwa ze względu na małą liczbę lamp. 

Były uszkodzenia mienia i kradzieże. W projekcie tego osiedla lampy są 

ustawione tak, jak ten projekt stanowi i tutaj moje pytanie kto popełnił błąd? 

Zapraszam szanowną komisję na osiedle wieczorem. 

2) Prosimy o umieszczenie na terenie osiedla znaków drogowych strefa ruchu. 

Wiele samochodów parkuje w taki sposób, że stwarzają niebezpieczne sytuacje. 

Takie osiedle oddawane powinno mieć już cała infrastrukturę łącznie ze znakami 

drogowymi. 

3) Prosimy o nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej. Obecnie osiedle to betonowa 
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wyspa. Przez 1,5 roku staraliśmy o uczciwy trawnik wokół budynku. 

4) Kolejny problem to usytuowanie miejsc parkingowych - sytuacja faktyczna nie 

odzwierciedla stanu deklarowanego. Deweloper w uzgodnieniach mówił, że 

poprawi miejsca, ale  nic się nie dzieje. 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Będziemy rozmawiać                                 

z deweloperem, żeby zabezpieczył to, co obiecał ludziom. 

Dyrektor Wydziału Architektury - Andrzej Skotnicki: Osiedle było 

realizowanego wg. norm wymagających tj. 60% więcej miejsc parkingowych niż 

ilość mieszkań. Wskaźnik 1,6 na 1 mieszkanie. Według tych deklaracji i projektu 

te wymogi zostały spełnione. To co zostało zaprojektowane zostało wykonane. 

Miejsca parkingowe wszystkie, które zostały zaprojektowane zostały wykonane 

przez inwestora. Jeśli chodzi o zieleń niską i wysoką to ona nie jest przedmiotem 

rozstrzygnięć prawa budowlanego. 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Rozumiem, że Pani zwróciła się 

do nas o pomoc i będziemy chcieli tej pomocy udzielić. Będziemy chcieli spotkać 

się z inwestorem i prosiłbym, żeby uczestniczyli w tym spotkaniu mieszkańcy. 

Pana Prezydenta Ustrobińskiego zobowiązuję do zorganizowania takiego 

spotkania. 

 

Mieszkaniec: Chciałam zapytać o ulicę, która graniczy z nową inwestycją 

kolejową tj. Stacja Rzeszów Zachód - droga, która przebiega obok i będzie 

jedynym dojazdem do tej inwestycji. Jej stan na dzień dzisiejszy jest fatalny. Czy 

w ramach tej inwestycji jest przewidziana jakaś przebudowa tej ulicy? 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg - Andrzej Świder: Przed przebudową linii 

kolejowej została zrobiona inwentaryzacja tej ulicy i inwestor zobowiązał się do 

odbudowania tej ulicy w późniejszym terminie po wykonaniu tego zadania. 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Proszę dopilnować, aby ulica 

była przejezdna. 

Mieszkanka: Czy można liczyć na Zarząd Dróg, żeby przyjechali i sprawdził jaki 

jest stan dróg? Prosimy miasto o dopilnowanie tego. 

Przedstawiciel Straży Miejskiej: Bezwzględnie będziemy interweniować                      

i doglądać. W razie potrzeby będą nakładane mandaty na inwestora. Musi 

utrzymać czystość na tej ulicy. 
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Mieszkaniec: Prośba i zapytanie mieszkańców ulicy Warszawskiej dotyczące                    

budowy ekranów wzdłuż tej ulicy od ulicy Robaka. Prośba o ekrany, gdyż 

natężenie ruchu się zwiększa. Czy można liczyć na jakieś rozwiązanie? 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Problem natężenia hałasu                  

w mieście jest. W tej chwili nie obiecuję oraz nie przewiduję ekranów na tej ulicy. 

 

Mieszkaniec: Na ul. Żywicznej deweloper buduje budynki, a ul. Owocowa                    

i ul. Polnych Kwiatów są zamknięte - nie są do końca wyasfaltowane. Jest brak 

połączenia ulic. 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Z tego co Pan mówi to 

bezwzględnie trzeba zrobić połączenie. 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg - Andrzej Świder: Ulicę Żywiczną 

sukcesywnie remontujemy. Natomiast ul. Polnych Kwiatów, żeby była 

remontowana musiałaby zostać oddana przez właścicieli i wtedy moglibyśmy się 

tą ulicą zająć. 

Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem - Grzegorz Tarnowski: Jeśli chodzi                     

o połączenie to sprawdzimy własność gruntów. Skontaktujemy się z deweloperem 

i spróbujemy przejąć ten teren na własność miasta. Dopiero będąc właścicielem 

tego gruntu będzie można inwestować. 

 

Mieszkaniec: Został złożony wniosek o nadanie nazwy nowej ulicy                                          

im. Ks. Zdzisława Czuchry. Jaki jest stan tej sprawy? 

Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji - Zygmunt Pysz: Wniosek został 

przekazany do Biura Rady Miasta do zaopiniowania komisji. 

 
Mieszkaniec: Dalszy ciąg sprawy ul. Żywicznej i dojazdu do ul. Polnych Kwiatów 

i ul. Owocowej. Jeśli dojdzie do rozbudowy ul. Warszawskiej i będą 4 pasy to 

wyjazd z tych ulic będzie dużym problemem. Ponadto stan tych dróg jest tragiczny. 

Proszę o wyremontowanie tych ulic. 

Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Stanisław Sienko: Ulice Owocowa                    

i Polnych Kwiatów nie są własnością Miasta. Jeśli będziemy właścicielami tych 

dróg to doprowadzimy je do odpowiedniego stanu. 

 

Mieszkaniec: Problem z autobusem numer 8 - kursuje raz na godzinę i często 
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 się spóźnia. 

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego -  Anna Kowalska: Linia numer 8 ma 

46 kursów w dni robocze. Rzeszów się intensywnie rozbudowuje, linie stają się 

dłuższe. Sprawdzamy czemu niektóre kursy są opóźnione.  Analizujemy to. 
 

 Mieszkaniec: W autobusie, między jednym przystankiem a drugim, kupowaliśmy 

w biletomacie bilet, jednak nie zdążyliśmy zakupić. Kontrolerka nałożyła na nas 

mandat. My nie przyjmujemy tego mandatu. Napisaliśmy pismo ale dyrektor 

Zarządu Transportu Miejskiego odpisał, że sprzedaż w biletomatach jest formą 

doraźną, i ,,wsiadając do autobusu trzeba mieć bilet”. 

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego - Anna Kowalska: Zapraszam po 

spotkaniu w celu wyjaśnienia tej konkretnej sytuacji. 
 

 Mieszkaniec: Autobusy bardzo rzadko jeżdżą przez  ul. Staromiejską. 

 Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego - Anna Kowalska: Sprawdzę to. 

 

Mieszkaniec: 

1) Co stoi na przeszkodzie, żeby ul. Owocowa została przekazana do miasta? 

Jest ona własnością dewelopera, a z tego co wiem deweloper chce ją przekazać 

do miasta. 

2) Dostaliśmy propozycję wykonania przyłączy internetowych do domów. Jednak 

dostawca chciał ją  wykonać na słupach. Czy sieć ta nie powinna  zostać  

wykonana w ziemi? 

3) Pytanie o łącznik między ul. Warszawską, a ul. Lubelską. Łącznik przeciął                   

ul. Borową, która jest główną drogą dojazdową do szkoły przy ul. Skrajnej.                    

W jaki sposób zostaną zabezpieczone przejścia przez ten łącznik? Czy tam jest 

przewidziana kładka nad ulicą czy sygnalizacja świetlna? 

Ad. 2 

Dyrektor Biura Obsługi Informatycznej  - Lesław Bańdur: W zależności od 

wydanych warunków, tak kładzione są sieci. Miasto stara się zmuszać 

operatorów aby kładli sieci podziemnie. 

Ad. 1 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg - Andrzej Świder: Przejmujemy wszystkie 

drogi, których właściciele chcą je przekazać nieodpłatnie na rzecz miasta. Jeżeli 
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z przejęciem gruntów wiąże się rekompensata finansowa, miasto musi 

negocjować cenę. A to trwa. 

Ad. 3 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Odnośnie ul. Borowej - jest 

tam przewidziany chodnik i przejście. 

 

 Mieszkaniec: 

1) Osiedle Staromieście – Ogrody - prośba o przedłużenie tras autobusów, które 

mają ostatni przystanek na ul. Trembeckiego oraz zwiększenie liczby kursów 

na Staromieście-Ogrody. 

2) Jakie są plany na zagospodarowanie terenów zielonych przy Wisłoku? Czy 

powstanie rezerwat Lisia Góra? 

Ad.1 

 Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego - Anna Kowalska: Linia numer  28 

zostanie wydłużona poprzez wykorzystanie zatoki przy ul. Lubelskiej. 

Ad. 2 

 Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej - Aleksandra Wąsowicz – Duch: Jeśli 

chodzi o tereny nad Wisłokiem to chcieli byśmy tam wykonać nowe ścieżki 

rowerowe, place zabaw. Chcemy otworzyć to miejsce na rekreację.   

 

 Mieszkaniec: 

1) Kiedy będzie rozbudowa szkoły przy ul. Skrajnej ? 

2) Kiedy zostaną wdrożone plany na przebudowę ul. Skrajnej - jest wąsko, brak 

chodnika. Jest niebezpiecznie. 

3) Kiedy zostanie przedłużona linia nr 4? Składaliśmy pisma w tej sprawie, ale 

odpowiedzi były negatywne. 

4) Prosimy o zamontowanie biletomatu na przystanku koło placu zabaw. Prośby 

te były do tej pory odrzucane. 

Ad.3 i 4 

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego - Anna Kowalska: Jest nowa trasa 

linii numer 4. Ujęte jest jej przedłużenie. Biletomaty będą dostawiane w 2019 r. 

Ad. 1 

 Zastępca Dyrektora Wydziału Inwestycji: Dokumentacja rozbudowy  szkoły 

będzie wykonana w III kwartale 2019 r. Po oddaniu dokumentacji będziemy 
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zlecać wykonanie robót. 

Ad. 2 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg - Andrzej Świder: Został wykonany projekt 

ulicy. Na całej długości zostanie wykonana nawierzchnia, chodnik oraz 

oświetlenie ledowe. 

 

 Mieszkaniec: Mieszkam na ulicy Sąsiedzkiej. W tej chwili ta ulica jest piękna, 

ale kanalizacja burzowa nie została zrobiona. Należałoby wyciąć rów w środku. 
 

Mieszkaniec: Jestem rodzicem i codziennie muszę zawozić dziecko na Rejtana, 

ponieważ nie ma tutaj miejsca dla naszego dziecka w żłobku. 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Sprawa zostanie załatwiona. 

 Mieszkaniec: To nawet nie chodzi o to, bo miejsce już mam. Jednak znalazłem 

na internecie plany połączenia ul. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, ale to są same 

ogólniki. Czy coś w tym temacie Państwo robią? Czy są jakieś plany 

zagospodarowania tego terenu? czy będą jakieś szkoły, park może? 

 Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Stanisław Sieńko:  Projekt 

przewiduje wybudowanie dwujezdniowej czteropasmowej ulicy jako 

przedłużenie ul. Rejtana.  Część prowadzi do targowiska, a druga pociągnięta 

wiaduktem nad torami, potem zjedzie do ulicy Ciepłowniczej. Potem trasa skręci 

w lewo przez Wisłok, zostanie dobudowany drugi most obok tego istniejącego 

Załęskiego. Projekt jest na ukończeniu. Teraz szukamy źródła finansowania tego 

projektu. Co do terenów o które Pan pytał, to  przewidziane są tereny usługowe, 

edukacyjne oraz kościół. 
 

 Mieszkaniec: 

1) Z oczyszczalni ścieków unoszą się  niemiłe zapachy. Czy jest możliwość ich 

zlikwidowania? 

2) Została uruchomiona spalarnia, jak kształtuje się ilość śmieci spalanych                    

w spalarni? Jak  będzie przebiegał transport odpadów do tej spalarni? 

3) Jadąc ul. Lubelską w kierunku wylotu z Rzeszowa, na skrzyżowaniu 

Trembeckiego - Staromiejska  nie ma możliwości zawracania w kierunku 

centrum miasta. Czy można by to jakoś rozwiązać? 
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Ad. 3 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Odnośnie nawrotki proszę 

Dyrektora Świdra, żeby bezwzględnie to załatwić. 

Ad. 2 

Prezes MPGK – Juliusz Sieczkowski: Otrzymaliśmy informaję, że po raz 

kolejny spalarnia zaprzestała  przyjmowanie odpadów, która potrwa kilka dni. 

 Ad. 1 

 Dyrektor MPWiK - Robert Nędza: Kończymy modernizację oczyszczalni 

ścieków. Za 62 mln. wybudowaliśmy  suszarnie.  Kończymy modernizację 

wszystkich obiektów. W 2016 r. zostaliśmy liderem wśród odnawialnych 

źródeł energii, produkujemy energię elektryczną, wybudowaliśmy instalację 

fotowoltaniczną. 
 

Mieszkaniec: Chciałbym nawiązać do własności ulicy Owocowej. Nie jesteśmy 

właścicielami drogi,  nie możemy wykonać okablowania,  czy domagać się jej 

odśnieżania. 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Porozmawiamy                              

z deweloperem. 
 

 Mieszkaniec: 

1) Odnośnie oczyszczalni i zapachu z niej -  tam śmierdzi. Wieczorami zapach 

jest bardzo intensywny. 

2) Kiedy zostanie skończona obwodnica Lubelska – Warszawska? Wszyscy                     

w tej chwili jeżdżą ul. Borową. 

Ad. 2 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Jeżdżę ul. Borową                                    

i najczęściej jest pusta. Kiedyś była to droga polna, w tej chwili jest asfaltowa. 

Ad. 1 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Odnośnie zapachów                              

z oczyszczalni to zapewniam że stosujemy wszelkie metody, by ten 

nieprzyjemny odór zmniejszać. 
 

 Mieszkaniec: Chciałem powrócić do tematu spalarni śmieci. Państwo nie 

informujecie nas mieszkańców jakie jest zagrożenie związane z tą spalarnią 
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oraz emisja środków rakotwórczych. Mam decyzję i tu jest napisane co nam 

grozi. Mam wszystkie wyszczególnione substancje szkodliwe. 

Przewodniczący Rady Osiedla Staromieście - Sławomir Gołąb: Polska 

Grupa Energetyczna, żeby dostać pozwolenie na budowę spalarni musi spełnić 

wszelkie normy. Gdyby nie spełniła, takiej zgody  by nie dostała. Jest monitoring 

emisji wszelkich środków, które mogą być szkodliwe. Jeśli normy zostają 

przekroczone to proces spalania zostaje przerwany. 

 

 Mieszkaniec: W 2012 r. zgłosiłem na zebraniu pomysł, żeby wybudować 

pomnik gen. Maczka. Jest też burzliwa sprawa dotycząca rzeszowskiego 

pomnika. Proponowałbym, żeby nie burzyć go, ale zerwać tablicę, która 

symbolizuje robotnika, żołnierza i chłopa, przetopić ją i upamiętnić                                     

np. Piłsudskiego, Maczka i Biskupa Tokarczuka. 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Popieram Pana propozycję 

odnośnie pomnika. Skierujemy pismo do IPN żeby wyrazili zgodę. 

 

Mieszkaniec: 

1) Prosimy o tablicę świetlna na przystanku, bo autobus albo nie przyjeżdża, 

albo przyjeżdża wcześniej, a tablica na bieżąco pokazywałaby czas do 

przyjazdu autobusu. 

2) Czy są podejmowane prace dotyczące przyłączenia Trzebowniska. 

3) Odnośnie reorganizacji ruchu – zmiana oznakowania na rondach. 

Ad.1 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Na dzisiaj mamy informację 

czy autobus jedzie, ile pasażerów wsiada czy kierowca się nie zatrzymał na 

przystanku. Jeśli kierowca przyjechał za wcześnie na przystanek, nie ma prawa 

odjechać przed czasem. Jeśli takie przypadki są, będziemy interweniować. 

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego -  Anna Kowalska: Na bieżąco 

monitorujemy autobusy, czy są nie przyspieszone. Takie sytuacje wyłapujemy              

i analizujemy. Staramy się, aby System Informacji Pasażerskiej był na każdym 

przystanku. Jeśli  będzie dojście do prądu to SIP-ów można postawić. 

Ad. 3 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg – Andrzej Świder: Ronda oznakowane są 

zgodnie z przepisami kodeksu drogowego. 
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 Mieszkaniec: 

1) Podróżując linią numer 18 i 19,  często zdarzały się takie sytuacje, że 

autobusy nie przyjeżdżały, były na rozkładzie papierowym i elektronicznym,                    

a nagle znikł z rozkładu elektronicznego. Dlaczego? 

2) Dotyczy ul. Konopnickiej – często korzystam z tego połączenia z ul. Króla 

Augusta,  ale zamiast tego, żeby wjechać na pierwsze światła w prawo i być już 

na Króla Augusta muszę robić duże koło. Ul. Konopnickiej jest dosyć obciążona 

i zjazd z niej jest bardzo trudny. 

Ad.1 

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Pani Anna Kowalska: Często się  

zdarza, że informacja nie zostaje przekazana poprzez GPS ponieważ autobus  

traci łączności. Gdy nie jest przekazywany sygnał to sygnał nie wyświetli się na 

tablicy. Pracujemy na tym, żeby zachować ciągłość przekazu. 
 

 Mieszkaniec: 

1) Rozbudowa hali sportowej przy szkole. W jakim terminie nastąpi? 

2) Ul. Daleka jest podzielona na dwie części - część od Staromiejskiej do 

Borowej jest prywatna, a od Borowej jest miejska. Mieszkańcy starają się, żeby 

położyć tam asfalt. 

Ad. 2 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg - Andrzej Świder: Jeśli chodzi                                      

o  ul. Daleką to został opracowany projekt budowlany. Będziemy chcieli, żeby 

ta ulica znalazła się w budżecie. 

Ad. 1 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Mam nadzieję, że będą  

możliwości finansowe i wykonawcze do rozbudowy hali przy szkole. Wiele 

inwestycji jest nie realizowanych z uwagi na brak wykonawców. 
 

 Mieszkaniec: Przy ul. Lubelskiej wzdłuż ekranów rosną modrzewie. Są one 

problematyczne - trzeba czyścić kostkę, wyciągać igły z rynien. Czy jest 

możliwość ich wycięcia i posadzenia innych, które nie gubią igieł? 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Pani Dyrektor Ochrony 

Środowiska proszę wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego o wycinkę. Zgadzam 
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się z Panem i przyjmuję Pana wniosek. 

 

 Mieszkaniec: Łącznik ul. Lubelskiej z ul. Warszawską - chodzi o fragment przy 

ul. Skrajnej. Czy jest tam przewidziane przejście dla pieszych, sygnalizacja 

świetlna? Ta droga prowadzi do szkoły, tam chodzą dzieci. 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Sytuacja się zmienia.                      

W zależności od sytuacji będziemy podejmować decyzję. W tej chwili tam 

świateł nie będzie, bo  niewiele osób korzysta z tego przejścia. 

   

  

Protokół sporządziła: 

Leś Lucyna 


