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PROTOKÓŁ 

 
ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z Mieszkańcami Osiedla Zwięczyca, 
które odbyło się 30 listopada 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, 

• 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 – Pana 

Stanisława Sienko, 

2. Dyskusja mieszkańców Osiedla Zwięczyca z Władzami Miasta Rzeszowa 

na temat bieżących problemów osiedla. 

 

Najważniejsze inwestycje na Osiedlu Zwięczyca – wartość 473 mln zł : 
• Budowa drogi od węzła komunikacyjnego Rzeszów – Południe na drodze  

S-19   do ul. Podkarpackiej; 

• Rozbudowa ulicy Podkarpackiej i ulicy Dąbrowskiego; 

• Rozbudowa ulicy Zawiszy; 

• Rozbudowa ulicy Karkonoskiej; 

• Remont ulicy Połonińskiej; 

• Remont ulicy Saletyńskiej; 
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• Remont ulicy Zwięczyckiej; 

• Remont ulicy Jarowej; 

• Zabezpieczenie osuwiska przy ulicy Leśnej; 

• Budowa parkingu przy ulicy Beskidzkiej; 

• Prace modernizacyjne na cmentarzu komunalnym na Osiedlu Zwięczyca 

wraz z   budową parkingu; 

• Budowa kładki dla pieszych nad potokiem Paryja; 

• Budowa Fabryki Wody dla aglomeracji rzeszowskiej; 

• Budowa placu zabaw oraz urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego przy 

ulicy   Jarowej; 

• Siłownia zewnętrzna na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11; 

• Dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej przy ulicach Beskidzkiej, 

Jarowej, Podgórskiej, Podkarpackiej, Wetlińskiej, Zawiszy, Leśnej, 

Saletyńskiej, Nowogrodzkiej, Karkonoskiej i    Starowiejskiej; 

• Przebudowa sieci cieplnej w rejonie ujęcia wody Zwięczyca; 

• Modernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11; 

• Budowa oświetlenia ulicy bocznej Jarowej do Potoku Paryja, Kresowej, 

Podkarpackiej, Saletyńskiej,   Starowiejskiej, Świętokrzyskiej i Wetlińskiej. 

Inwestycje, które są w przygotowaniu dla Osiedla Zwięczyca : 

• Połączenie ulicy Starowiejskiej z Podkarpacką; 

• Oświetlenie na ulicy Saletyńskiej; 

• Kanalizacja sanitarna przy ulicy Leśnej; 

• Rozbudowa i modernizacja obiektów Zakładu Uzdatniania Wody wraz                      

z budową instalacji  fotowoltaicznej. 

 

Ad. 2. Dyskusja, pytania dotyczące problemów osiedli 
 
Pan Przewodniczący Rady Osiedla Zwięczyca – Janusz Borek:  
Prosimy o: 

1) rozbudowę ulicy Beskidzkiej na odcinku skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską- 
jest to odcinek drogi, który ma długość około 500 m, szerokość drogi 2/2,5 m. 
Ruch jaki się tam odbywa zagraża życiu i zdrowiu wszystkich osób 
korzystających z tej drogi. Wymijające się samochody rozjeżdżają korytka, piesi 
są często narażeni na potrącenie. W roku 2017 została wysłana koncepcja 
rozbudowy tej drogi. Rada Osiedla przedstawiła ją Mieszkańcom – mieszkańcy 
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wyrazili zgodę na budowę tej drogi. Proszę, aby rozbudowa ulicy Beskidzkiej na 
odcinku z ulicą Świętokrzyską znalazła swoje miejsce w budżecie Miasta 
Rzeszowa w roku 2019. 

2) ulica Jarowa - na odcinku od ulicy Nowogrodzkiej do ścieżki pieszo-rowerowej 
przy naszym rzeszowskim zalewie. Brak jest tam chodnika. Ulica w wielu 
miejscach jest wąska – często jest problem, aby wyminęły się 
dwa samochody. Chcielibyśmy aby w przyszłorocznym budżecie znalazła się 
rozbudowa ulicy Jarowej. 

3) ulica Nowogrodzka -  jest ulicą wąską, brak jest na niej poboczy. Ruch jaki się 
tu odbywa – przypomina praktycznie obwodnicę ulicy Podkarpackiej –
prosilibyśmy o umieszczenie tej ulicy w budżecie na 2019 rok. 

4) ulica Saletyńska -  problem z oświetleniem. Problem ten istnieje już od 2009 
roku. W ubiegłym roku została zrobiona dokumentacja na to oświetlenie. W tym 
roku był ogłoszony przetarg na wykonanie oświetlenia. Do przetargu nie zgłosiła 
się żadna firma. Chcielibyśmy jednak, aby zostało to zadanie dokończone. 
Mieszkańcy proszą o oświetlenie. 

5) ulica Świętokrzyska - w 2015 roku mieszkańcy we własnym zakresie zrobili 
dokumentację techniczną, pozwolenie na budowę, pozyskali zgodę na wejście 
w teren – na wykonanie inwestycji o nazwie – Sieć Kanalizacji Deszczowej wraz 
z podłączeniem wpustów ulicznych przy ulicy Świętokrzyskiej. W marcu 
skończyło się pozwolenie na budowę, udało się przedłużyć to pozwolenie – 
jednak do dziś nie zostało nic tam zrobione. 

6) problem budowy domu kultury - udało nam się znaleźć działkę w samym 
centrum osiedla, obok szkoły, za torami kolejowymi. Jest to działka przy drodze 
w pierwszej klasie zabudowy. Ma ona 58 arów. Złożyliśmy odpowiednie pismo, 
byliśmy również u  Prezydenta – niestety odpowiedź, która przyszła ostatnio 
jest to odpowiedź odmowna. Problemem podobno jest fakt, iż działka jest 
działką na której stoją już budynki mieszkalne. Jeden to budynek stary nadający 
się jedynie do rozbiórki, drugi to jest budynek zamieszkały. Nie wiem czy to jest 
duży problem, żeby miasto zakupiło te działki. Panie Prezydencie lepszej działki 
pod budowę domu kultury niestety nie znajdziemy. Jest  to kolejny wniosek do 
budżetu. 

Ad. 5 
Zastępca Dyrektora Wydziału Inwestycji – Beata Sitnik:  W sprawie ulicy 
Świętokrzyskiej zostało złożone zgłoszenie z zamiarem wykonania robót.  
Zaproponujemy to zadanie do realizacji  na początek przyszłego roku. 
Ad. 1, 2, 3 i 4 
Dyrektor Tadeusz Kuśnierz – Miejski Zarząd Dróg: Jeżeli chodzi  
o rozbudowę ulicy Beskidzkiej, to znajdzie się ona w budżecie roku 2019. Będziemy tą 
drogę projektować. Wstępna koncepcja jest przez Państwa zaakceptowana. Jeżeli 
chodzi o ulicę Jarową i Nowogrodzką – w miesiącu grudniu zostanie opracowana 
koncepcja i przesłana Państwu do zaopiniowania. Umieściłem to już w budżecie na 
2019 rok. Odnośnie ulicy Saletyńskiej – był przetarg, rzeczywiście nie było firmy 
chętnej do podjęcia się wykonania oświetlenia – to nie znaczy jednak, że inwestycja 
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nie będzie realizowana. W tym miesiącu przetarg zostanie powtórzony. 
 
Mieszkaniec: Czy na odcinku drogi, który jest zrobiony (jest to wspólna droga około 
300 m) jest jakoś zaznaczone, czy jest tam możliwość przejeżdżania autem 
ciężarowym przez tą drogę? Proszę mi to wytłumaczyć. Organizacja ruchu jest 
nieprawidłowa. 
Dyrektor Tadeusz Kuśnierz – Miejski Zarząd Dróg: Przyjmujemy Pana wniosek. 
Rozpatrzymy, co można zrobić żeby tą organizację ruchu poprawić na tyle, aby była 
możliwość bezpiecznego przejazdu. 
 
Mieszkaniec: 

1) Prosimy o wykonanie kaplicy na cmentarzu - realizacja tej inwestycji była 
wielokrotnie już przekładana. 

2) Skrzyżowanie ulicy Świętokrzyskiej z ulicą 9 Dywizji Piechoty jest dość 
niebezpieczne – tam jest w tej chwili mały ruch, ale przy większym ruchu będzie 
problem z przejazdem. Trzeba pomyśleć o światłach w tym miejscu. Było 
planowane połączenie tej ulicy z ulicą Staroniwską, albo z ulicą, która będzie 
tam biegła równolegle i poszerzenie tej drogi. 

3) Były wnioski odnośnie nazwania nowopowstałych rond przy ulicy Podkarpackiej 
- jedno rondo im. Józefa Sochackiego (żołnierza),  drugie natomiast                                     
m. 19 Rozstrzelanych Mieszkańców Zwięczycy podczas pacyfikacji – wnioski 
zostały złożone na piśmie. Na jakim etapie jest ta sprawa? 

Ad. 1 
Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej - Aleksandra Wąsowicz: Jeżeli chodzi  
o sprawę kaplicy to oczywiście w budżecie miasta  na 2019 rok, jest przewidziany 
projekt tej kaplicy. Na ten rok wykonaliśmy remont, nowe balustrady, chcemy 
pomalować wnętrze kaplicy. Teraz przymierzymy się do tej największej czyli budowy 
nowej kaplicy. 
 
Zastępca Dyrektora ZTM w Rzeszowie - Tomasz Wesołowski: Jak najbardziej 
możliwe jest zwiększenie ilości kursów, ewentualnie będziemy przedłużać linie. Jeżeli 
będą takie potrzeby – będziemy zwiększać ilość linii i kursów. 
 
Ad. 2 
Dyrektor Tadeusz Kuśnierz – Miejski Zarząd Dróg:  Jeżeli chodzi o ulicę 
Świętokrzyską oraz jej przedłużenie do ulicy Urbanistów - ulica Urbanistów jest w tym 
momencie na etapie ostatecznego ZRID-u. Została podjęta decyzja o opracowaniu 
koncepcji przedłużenia ulicy aż do ulicy Staroniwskiej. Do końca stycznia 2019 r. ta 
koncepcja zostanie opracowana. Natomiast jeżeli chodzi o skrzyżowanie ulicy 
Świętokrzyskiej z łącznikiem – obserwujemy to skrzyżowanie. 
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Na chwilę obecną nie będziemy 
robić świateł na tym skrzyżowaniu, ponieważ  ruch jest minimalny. 
 
Mieszkaniec: Czy przywrócona będzie linia nr 45 na Mogielnice?  Może dałoby się 
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zrobić tam rondo i wtedy można by było w obydwie strony jeździć do szpitala 
autobusem. Takie rozwiązanie nieznacznie wydłuży trasę – a nie trzeba by było się 
przesiadać, żeby dostać się do szpitala. W tej chwili połączenie ze Zwięczycy do 
szpitala jest bardzo złe. 
Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Oczywiście bezwzględnie 
podstawimy ten proponowany przez Pana przebieg, jeśli będą pasażerowie. Proszę 
ZTM o rozeznanie tematu. 
 
Mieszkaniec: Proszę popatrzeć na ulice: Nowogrodzką, Brzegową, Jarową. 
To osiedle powinno mieć: chodniki, drogi, oświetlenie, park i plac zabaw. Jarowa jest 
poprawiona a już pęka, nie ma chodnika. Nowogrodzka – nie ma chodnika, ma dziury 
– ludzie prywatnie zasypują rowy. Ulica Brzegowa nie ma chodnika. Jedyne światła są 
na ul. Wetlińskiej. Panie Prezydencie proszę popatrzeć wkoło – pewne rzeczy Pan 
przyjmuje, wiadomo wodociągi to ważna sprawa. Pan mówi, że jeździmy 
samochodami. Kto pójdzie po takiej nieoświetlonej, niebezpiecznej drodze.   
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz  Ferenc: Wbudowano w Zwięczyce 400 mln 
złotych. Wszystkiego nie się zrobi na raz.  
 
Mieszkanka: 

1) Chciałam zgłosić kwestię bardzo źle wykonanego wjazdu na moją posesję na 
ulicy Podkarpackiej. 

2) Zawrotka została źle wykonana i nie można bezpiecznie na niej zawrócić. 
Zawracając nie możemy się  zmieścić na jednym pasie  – jest ryzyko że kiedy 
cofamy – ktoś jadący drugim pasem w nas uderzy. Akurat koło naszego wjazdu 
na posesję jest zwężenie drogi (z dwóch pasów ruchu do jednego). Tam jest 
zagrożenie wystąpienia poważnego, śmiertelnego wypadku samochodowego. 

3) Przed  naszym domem nie ma  ekranów dźwiękochłoonnych – projektant  
powiedział nam, że on tych domów nie widział. Wszędzie są zrobione ekrany,               
a koło naszego domu nie ma – czy nam się ekrany nie należą? 

4) Czy istnieje możliwość podłączenia do kanalizacji deszczowej całej Zwięczycy? 
Jest powiedziane, że Urząd Miasta będzie ponosił koszty – więc prosimy aby 
wszyscy mieszkańcy zostali podłączeni do studzienek opadowych. 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc:  Proszę Pana Dyrektora Tadeusza 
Kuśnierza o rozpatrzenie tych tematów. Kiedy wprowadzaliśmy ekrany w mieście 
usłyszałem bardzo wiele sprzeciwów.  Bardzo cieszę, że ludzie dojrzeli do decyzji                    
o zakładaniu ekranów. Po wykonaniu inwestycji będziemy badać wysokość dźwięków 
i stosownie do wyników, tam gdzie będzie przekroczony poziom dźwięku będziemy 
zakładać kolejne ekrany. W kwestii usterek zjazdów, na pewno jeżeli jest taka - będą 
one poprawiane. 
 
Mieszkanie: Odnośnie ulicy Świętokrzyskiej – do tej pory była to ulica prowadząca 
jedynie do cmentarza. Obecnie  została ona połączona z łącznikiem do S19. Ruch na 
tej ulicy znacznie się zwiększył. Nawierzchnia jest zniszczona. Droga jest bardzo 
niebezpieczna dla pieszych (nie ma chodników, poboczy). Czy miasto planuje coś                    
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z tym tematem zrobić, a jeżeli tak to kiedy. 
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Ulica ta faktycznie jest bardzo 
wąska. Jeżeli zgodzicie się Państwo przekazać teren – będzie wówczas chodnik. 
Proszę Pana Dyrektora Tarnowskiego o przedstawienie Państwu jak się takie sprawy 
załatwia. 
Dyrektor Grzegorz Tarnowski – Biuro Gospodarki Mieniem: W takim przypadku 
przygotowujemy koncepcję rozbudowy drogi. Występujemy do wszystkich Państwa                 
o zgodę na przekazanie terenu, według koncepcji opracowanej przez Miejski Zarząd 
Dróg. Po naszej stronie jest spisywanie aktów notarialnych, przeprowadzenie podziału 
tych dróg. Także po sporządzeniu koncepcji każdy z Państwa dostanie taką koncepcję 
do domu, zapozna się z nią i ta droga będzie rozbudowana. W tamtym miejscu jest 
ukończony Plan Miejscowy Zagospodarowania Przestrzennego – on również zostanie 
wzięty pod uwagę przy rozbudowie ulicy. 
 
Mieszkaniec: 

1) Dziękujemy, że wywiązał się Pan z obietnicy złożonej rok temu na spotkaniu 
mieszkańców – dotyczącej ekranów dźwiękochłonnych – zostały wykonane 
pomiary poziomu dźwięku i postawione ekrany. 

2) Czy koncepcja  rozbudowy ulicy Zwięczyckiej całkowicie upadła? Czy po 
wnioskach mieszkańców i zmianie koncepcji ulicy będzie ona rozbudowana                     
o chodnik? 

3) Czy są jakieś plany połączenia ulicy Zwięczyckiej z ulicą Senatorską? 
Ad. 3 
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Połączenie tych ulic byłoby 
najlepsze przez obwodnicę południową. Od ronda na ulicy Podkarpackiej, przez 
zaporę, do ulicy Jana Pawła II. Natomiast druga koncepcja, którą w tym momencie 
przygotowujemy, to połączenie ulicy Budziwojskiej z ulicą Porąbki, i przeskok na drugą 
stronę Wisłoka w miejscu, w którym jest zniszczona kładka. Z tym, że po drugiej stronie 
musi zadanie podjąć gmina Boguchwała. 
Ad. 2 
Jeżeli chodzi o ulicę Zwięczycką - to trzeba ją rozbudować, ruch w tej chwili jest  
większy. Jeżeli przekażą Państwo teren, zdecydowanie będziemy robić. Proszę Pana 
Dyrektora również nawiązać kontakt. 
  
Mieszkaniec:  Ruch z Czudca oraz Niechobrza odbywa się przez ulicę Beskidzką.                  
O godzinie 7 rano odbywający się tam ruch jest bardzo niebezpieczny. Pomimo 
ograniczenia do 50 km/h – ludzie jeżdżą po tej ulicy z różną prędkością – nawet około 
100 km/h. Zgłosiłem to Straży Miejskiej, przyjechała policja około godziny 13.00 kiedy 
na ulicy ruch jest dużo mniejszy niż przykładowo około 7 rano. W związku z powyżej 
opisanym ruchem –  jest niesamowity ruch ilościowy. Zapraszamy, żeby sprawdzić 
sytuację około godziny 7.00/7.30 tutaj pod szkołę. Nie ma prawie możliwości 
przejechania, wyjechania na ulice główną. Ludzie przywożą dzieci do szkoły. Światła 
działają dużo gorzej niż na ulicy Kwiatkowskiego czy na Podwisłoczu. U nas światła 
są ustawione na 20 sekund. Planu zagospodarowania nie ma, deweloperzy budują 
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tutaj co tylko chcą, a jest tylko jedna droga wyjazdowa. 
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Estetyka bulwarów również jest 
bardzo ważna.  Sprawdzam jak idą budowy, często do biura wracam z budów, czy                      
z waszej czy z innych – bo kontroluje ich przebieg. Natomiast jeżeli chodzi o wyjazd 
mój do pracy, to mieszkańcy Budziwoja, Lubenii, Borku, Tyczyna itd. jadą przez 
Kwiatkowskiego. Jak jeździłem wcześniej do Ratusza 10 minut, tak teraz jeżdżę pół 
godziny. Jako Prezydent Miasta jestem zadowolony z tego, że Miasto nie jest puste. 
Obserwuję, że ludzie z Przemyśla, Tarnowa, Sanoka – przeprowadzają się do 
Rzeszowa. Jako Prezydent Miasta stwarzam zdecydowanie warunki do budowy. 
Budżet na początku mojego urzędowania w Ratuszu wynosił 370 milionów zł. W tej 
chwili jest to około 1 mld 500 tys. Zł. Miasto więc zdecydowanie się rozwija – ja z tego 
powodu jestem bardzo zadowolony. 
Mieszkaniec: Bardzo bym prosił o odpowiedź na postawione przeze mnie przed 
momentem pytania. 
Policjantka: Poruszył  Pan problem związany z nasilonym ruchem pojazdów i ich 
prędkością. Chciałam Panu przekazać informację, że istnieje ogólnopolska tzw. 
Krajowa Mapa Zagrożeń, Bezpieczeństwa. Może Pan tam zaznaczyć newralgiczne 
miejsca  zagrożeń dla danej dzielnicy. To jest mapa, która podaje codziennie aktualne 
dane policjantom i podczas odprawy dostajemy zadanie aby udać się w to miejsce                     
i dokonać sprawdzenia. Ponadto, jeżeli mieszkańcy by chcieli – można zgłosić 
dzielnicowemu Zwięczycy, który założy plan priorytetowy, który trwa 6 miesięcy                        
w ramach danego obszaru – wówczas są prowadzone kontrole w tym miejscu. 
 
Mieszkaniec: 

1) Mieszkam na ulicy Starowiejskiej  - drzewa są nad liniami elektrycznymi, linią 
telefoniczną, nad drogą. Ostatnio w czasie dużych wiatrów nie mieliśmy światła 
ponad 24 godziny. Konieczne jest poszerzenie  drogi. 

2)  Pytanie odnośnie palenia małych ognisk – pozostałości z działki – czy to jest 
od razu karalne? 

3) Ogrzewanie centralnym ogrzewaniem z miasta - czy ten program kiedyś 
powstanie? 

Ad. 1 
Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej - Aleksandra Wąsowicz: Wykonujemy  kontrole 
drzewostanu regularnie i przycinamy systematycznie,  jeżeli jest to konieczne. W 
poniedziałek -sprawdzimy co się  stało. 
Ad. 2 
Prezes MPGK - Juliusz Sieczkowski: Ze względu na ochronę powietrza w całej 
Europie staramy się ograniczać palenie, natomiast liście, patyki, trawy i drzewa. Każdy 
z Państwa może oddać je za darmo w dwóch punktach – punktach selektywnej zbiórki 
odpadów na ulicy Sikorskiego lub na ulicy Ciepłowniczej we wtorki, czwartki i soboty 
od godziny 10.00 do 18.00. 
Ad. 3 
Przedstawiciel MPEC Rzeszów – Lesław Bącal: Odnośnie ogrzewania budynków 
przy ulicy Starowiejskiej mamy sieć do ujęcia wody od ulicy Wetlińskiej przez ulicę 



Strona 8 z 17 
 

Jarową, Brzegową – jeżeli Pan w tamtej okolicy mieszka możemy już nawiązać kontakt 
– w przyszłym roku zrobimy Panu podłączenie. 
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Jeżeli będzie Państwa zgoda, 
będziemy ciągnąć przesyły do kolejnych terenów, ale będziecie musieli podpisać 
deklarację, że się zgadzacie na wejście w teren. Sam przesył realizowany będzie                        
z naszych podatków, natomiast przyłącza do budynków, mieszkań z prywatnych 
Państwa pieniędzy. 
Mieszkaniec: W przybliżeniu jaki to koszt od centrali do domu? 
Przedstawiciel MPEC Rzeszów – Lesław Bącal: Pan buduję węzeł ciepłowniczy - 
płaci Pan za niego. Węzeł to jest coś w rodzaju kotła. Natomiast MPEC buduje sieć                   
i przyłącz. Pan płaci jeszcze opłatę przyłączeniową, w zależności od długości tego 
przyłącza – zależy gdzie Pan mieszka. 
 
Mieszkaniec: Czy byłaby możliwość usunięcia betonu ze starej studni i założenie na 
jego miejscu pompy? Słyszałem, że ja musiałbym przekazać miastu ten teren – czy 
nie można zrobić tego bez przekazania ziemi? 
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Jeżeli ja robię coś w imieniu miasta, 
to musi to być teren miasta. Nie wolno mi robić żadnych inwestycji prywatnie. Jeżeli 
tylko ten kawałek będzie należał do miasta to sprawa jest do dyskusji. 
 
Mieszkaniec: 

1) Chodzi o ulicę Jarową i chodnik - trzy lata temu złożyłem wniosek do Zarządu 
Dróg, że droga Jarowa zaczyna się na 5,40 m, a kończy się na 3,5 m. Jest 
problem wyminięcia autobusu. Na samej ulicy Jarowej jest 46 działek, które są 
nieuregulowane geodezyjnie. 

2) Temat kanalizacji – mieszkańców, którzy są podłączeni do tej kanalizacji -                       
z rynien. Złożyłem taki wniosek dotyczący mojej osoby – oczywiście został on 
odrzucony. Nikt nie chce wiedzieć, że to mieszkańcy muszą za tych 
podłączonych płacić. Jest bardzo prosty przykład na Podkarpackiej przy bardzo 
krótkim odcinku są dwie budowle, które były podłączone do kanalizacji (a nie 
powinny być). Takich budów na dzień dzisiejszy, wystarczy spojrzeć czy ktoś 
ma pozwolenie wodno-prawne. 

3) Chodniki przy ulicy Beskidzkiej - od starej Racławówki trzeba go poprawić. 
4) Na ulicy Karkonoskiej w chodnik zostały wpuszczone rury odprowadzające 

wodę. Komisja odebrała drogę. Były zapewnienia, że nawierzchnia asfaltowa 
będzie położona jak zostanie zakończona budowa S19. Nawierzchnia została 
położona – jednak niepoprawnie. Na drogę wpuszcza się ciągniki ważące 5t – 
są duże wgniecenia i nierówności przez to. Naprawa tej drogi i chodników 
będzie bardzo droga. 

5) Jeśli chodzi o odśnieżanie – ulice odśnieżane są środkiem, ale boków już nie.  
To samo się dzieje na ulicy Jarowej.   

6) Oświetlenie uliczne – jak najbardziej jest ono potrzebne, ale powinna być 
stworzona specjalna komisja, która będzie wnioski rozpatrywała. Nie powinno 
być tak, że w jednym miejscu zostanie zamontowana jedna lampa, zaraz obok 
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dwie. To nie przynosi żadnego efektu. Na Starowiejskiej tak jest, że na 50 
metrach stoją 4 lampy – w mieście nawet nie ma takiej częstotliwości. 

Ad. 1, 2 i 6 
Dyrektor Tadeusz Kuśnierz – Miejski Zarząd Dróg: Jeżeli chodzi o Jarową –                           
w miejscach, gdzie możemy rozszerzać cokolwiek (bo nie mamy tam terenu) jest 
tworzona aktualnie koncepcja, żeby było możliwe wymijanie. 
Jeżeli chodzi o kanalizacje, ten temat jest bardzo ważny. Została podjęta decyzja, że 
przy wszystkich budowach/przebudowach ulic ma być powiększona o przynajmniej 
jedną dymensję rura, czyli przewód do odwodnienia drogi właśnie po to aby była 
możliwość przyłączenia sąsiadujących budynków do odwodnienia ulicy. Ale żeby to 
zrobić, Państwo musicie wystąpić do miasta o zgodę. My chcąc Państwu wyjść 
naprzeciw w wielu przypadkach robimy studnie, do których nawet kilka posesji będzie 
mogło się włączyć, ale dopiero wtedy kiedy Państwo sobie opracujecie dokumentację 
i dostaniecie zgodę. 
Jeżeli chodzi o oświetlenie – czasami ulica oświetlana jest z trzech różnych punktów 
zasilania, a to dlatego że nie mamy zgody na postawienie dwóch słupów, aby je 
połączyć w jedną linie oświetleniową. 
Ad. 5 
Prezes MPGK Rzeszów - Juliusz Sieczkowski: Wszystkie drogi i chodniki będące                                  
w zarządzie miasta są w utrzymaniu wg odpowiedniego standardu. Jeżeli chodzi                      
o ciągniki, które były wymienione - chodniki, które są dopuszczone do mechanicznego 
odśnieżania – po nich może poruszać się pojazd tylko do 900 kg nacisku na oś. 
Staramy się tego pilnować i wyciągać konsekwencję – tę część miasta obsługuje 
Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów. Wiem, że oni przestrzegają tej zasady. Jeżeli 
ktoś jednak zauważy jakieś nieprawidłowości - proszę poprzez Straż Miejską nas                        
o tym poinformować. My bardzo szybko zlokalizujemy taki pojazd przez geonawigację. 
 
Mieszkaniec: Odnośnie kwestii odśnieżania chciałbym dodać, że niewłaściwa jest 
kolejność odśnieżania. Jedzie ciągnik, który odśnieża chodnik o godzinie 3 w nocy, 
natomiast przed godziną 7 rano jedzie samochód, który zgarnia śnieg z ulicy                               
z powrotem na chodnik. Wówczas dzieci, które idą do szkoły muszą chodzić tym 
zasypanym śniegiem chodnikiem. Odśnieżanie powinno być skuteczne  
i wykonywane w odpowiedniej kolejności. 
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Proszę Państwa ja mieszkam 
również przy ulicy, wyjeżdżam, z bramy na jezdnie. Kiedy przejeżdża spychacz  
i zsunie mi śnieg z ulicy to muszę wziąć łopatę i odsunąć ten śnieg. 
 
Mieszkaniec: 

1) Jestem użytkownikiem 9 wjazdów - jedne maja miano publicznego, inne 
indywidualnego. Ale z jednego z wjazdów po modernizacji nie da się korzystać 
w ogóle. Przed modernizacją wszystko było w porządku, miałem dojazd, 
samochody ciężarowe podjeżdżały. Śmieciarka nie wjedzie – muszę teraz 
wywozić kosz do samej drogi. Ja mam tam magazyn - płacę podatki od 
powierzchni magazynowych – a nie może korzystać z tego. 
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2) Odprowadzenie wód – modernizacja wymagała zabrania terenu. Mnie zabrano 
najwięcej, bo około 40 arów pod ulicę Podkarpacką i odcięło mi to odwodnienie 
terenu sprzed mojego budynku. W żadnym projekcie nie jest uwzględnione 
gdzie ta woda ma iść – jak ta sprawa zostanie rozwiązana czy jest możliwość 
podłączenia rynien do kratki ściekowej, która  jest przy drodze? 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc : Proszę Pana Dyrektora Tadeusza 
Kuśnierza o rozpatrzenie kwestii wjazdu. 
 
Mieszkaniec: Chciałem zapytać się o dom kultury na naszym osiedlu  
– rozmawiałem z innymi mieszkańcami – czy nie byłoby możliwości stworzenia takiego 
domu kultury wspólnego dla Osiedla Zwięczyca oraz Osiedla Zawiszy? Osiedle 
Zawiszy jest bardzo blisko naszego. Wybudowanie takiego domu kultury na granicy 
tych dwóch osiedli chyba byłoby ekonomicznym rozwiązaniem. 
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: To jest bardzo ciekawy wniosek. 
Chcemy dom kultury zrobić w podziemiach Kościoła. Rozmawiamy w tej chwili                             
z Proboszczem. Chcemy by na wszystkich osiedlach były domy kultury. Rozważymy 
Pana propozycję. 
 
Mieszkaniec: Cały czas jest problem z dojazdem do posesji - drogi są wąskie, długie. 
Także jest duży problem z wyjazdem – na własny koszt staraliśmy się jakoś je 
utwardzić aby była możliwość przejazdu, przejścia. Pisaliśmy o jakąkolwiek pomoc                 
w tej sprawie, o jakieś kamienie do utwardzenia drogi, czy wylanie asfaltu po niższej 
cenie. Dostaliśmy odpowiedź że Urząd Miasta nie może w tej sprawie nic zrobić, chyba 
że droga zostanie przekazana na rzecz miasta i będzie ona miała 6 metrów – nie mamy 
takiej powierzchni. My udostępniliśmy swoje działki, żeby zrobić tą drogę, 
utwardziliśmy ją, płacimy podatki. Czy nie ma żadnej możliwości przynajmniej aby                             
w zimie ktoś pomógł nam w odśnieżaniu w czasie większych opadów śniegu? My jako 
mieszkańcy nie możemy nic zrobić, ponieważ miasto takiej drogi jaką jest nasza – nie 
przyjmie – a jednak płacimy podatki więc dlaczego mielibyśmy nie korzystać? 
Dyrektor Tadeusz Kuśnierz – Miejski Zarząd Dróg: Została  podjęta decyzja                           
o możliwości udzielenia jednorazowej pomocy na tego typu szlaki, bo to nie są ulice. 
Jest to jest Państwa własność. Na Państwa wniosek poparty przez Radę Osiedla,  
jednorazowo jesteśmy w stanie Państwu pomóc z dostawą materiałów. 
Prezydent  Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Odnośnie odśnieżania – musicie  
odśnieżać sami. Jeżeli przekażecie drogi na własność miasta, to wówczas ten 
obowiązek przejmujemy my. 
 
Mieszkaniec: 

1) Czy MPEC zrobi  jakąś koncepcję przyłączenia ciepła systemowego dla osiedla 
Zwięczyca? 

2) Prosimy o nazwanie odcinka ulicy Podkarpackiej imieniem Księdza Sikory. 
Chodzi o odcinek w kierunku Boguchwały, który jest mniej zaludniony. Proszę 
wziąć to pod uwagę. 
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Ad. 2 
Dyrektor Wydziału Geodezji – Zbigniew Sebzda: Do Wydziału Geodezji wpłynął 
wniosek z podpisami mieszkańców i został on przekazany do Biura Rady Miasta. Jest 
on w trakcie procedowania. 
Ad. 1 
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Odnośnie uciepłownienia proszę 
Pana Dyrektora Bącala o wysłanie ankiet do mieszkańców – tak jak robiliśmy to na 
osiedlu Zalesiev – proszę również zabrać głos w tym temacie. 
Prezes Zarządu MPEC Rzeszów – Lesław Bącal: Ankiety zostaną wysłane. MPEC 
jest gotowy do prowadzenia rozmów odnośnie podłączenia ciepła do budynków – tak 
jak powiedziałem wcześniej mamy sieć przez ulicę Jarową, Brzegową, do ujęcia od 
Wetlińskiej. Jeżeli Państwo chcą naszego ciepła, które jest najbardziej ekologiczne – 
zapraszam do firmy, uzgodnimy w którym miejscu można podłączyć. Natomiast na 
obszarach, gdzie nie mamy sieci, musi powstać większa grupa osób która chce 
naszego ciepła, aby inwestycja ta była opłacalna ekonomicznie. Tego nie można 
ukrywać i zapewniać, że zrobimy coś co nie będzie ekonomicznie uzasadnione. 
 
Mieszkanka: 

1) Na początku roku podpisywałam umowy z Miastem na założenie fotowoltaiki – 
do tej pory nic w tym temacie nie ruszyło. 

2) Co z ulicą Południową? Ta ulica jest dla mieszkańców Zwięczycy bardzo ważna, 
protesty były po stronie Budziwoja. Jaka jest szansa na budowę tej ulicy? Czy 
pieniądze które przepadły i inwestycji nie będzie? 

3) W nawiązaniu do Pana wypowiedzi, który chce uczcić tutejszych bohaterów. 
Bardzo słusznie, jednak nie rozumiem zmiany nazwy ulicy Podkarpackiej. To 
jest ulica, która prowadzi na południe, wskazuje kierunek, jest tutaj wiele innych 
miejsc w których można uczcić pamięć ważnych osób zamiast szatkować ulicę 
Podkarpacką. Ta ulica prowadzi od ulicy Dąbrowskiego na południe, na 
podkarpacie – taka zmiana w tym miejscu to jest nieporozumienie. 

Ad. 1 
Wydział Pozyskiwania Funduszy – Ryszard Bieniek: Jeżeli chodzi  
o fotowoltaikę to faktycznie program jest realizowany – natomiast w tej chwili trwa spór 
pomiędzy wykonawcami. Miasto wybrało wykonawcę fotowoltaiki, jednak drugi 
wykonawca który przegrał (miał wyższą cenę) zaskarżył ten wynik. W tej chwili trwa 
postępowanie przed sądem. Były już dwie rozprawy. W poniedziałek 3 grudnia 2018r. 
jest ostatecznie rozstrzygnięcie i decyzja sądu będzie ostateczna. Na czwartek 
zaplanowane jest posiedzenie komisji, która wybierze ostatecznie wykonawcę. 
Podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpi zapewne na przełomie roku. W pierwszym 
kwartale będzie więc przystąpienie do realizacji projektu. 
Ad. 2 
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Odnośnie ulicy południowej 
mieliśmy spotkanie dotyczące tej drogi. Byli również mieszkańcy Budziwoja i Białej.  
Wniosek z tego spotkania był taki, żeby za wszelką cenę nie budować tej drogi. 
Przystępując do realizacji ul. Podkarpackiej z Państwa strony nie było praktycznie 
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żadnych protestów – były stanowiska takie, żeby budować. Myślę, że w kwestii drogi 
południowej jest podobnie. Mieszkańcy Białej protestują minimalnie, natomiast 
Budziwoja bardzo. Na dzisiaj sytuacja jest taka, że nie rezygnujemy z tej ulicy. 
Pieniądze które były przeznaczone na Rzeszów jako, że nie dostaliśmy tzw. ZRID-u 
od Urzędu Wojewódzkiego, przepadły. Na dziś stoimy na stanowisku, że temat jest 
aktualny. Usprawniłoby to zdecydowanie komunikację – korki może by się zmniejszyły, 
a może zwiększyły. Dlaczego mówię zwiększyły?  A to dlatego, że tam gdzie są drogi 
tam też i nowe osiedla. 
 
Mieszkanka: Czy mogłabym się dowiedzieć kto chodził, kto zbierał podpisy na zmianę 
nazwy ulicy Podkarpackiej? Nic takiego nie miało miejsca, dowiadywałam się wśród 
mieszkańców – nikt nie wiedział o tym, że idzie jakaś lista wnioskująca  
o zmianę nazwy naszej ulicy. Dlaczego ktoś niemieszkający na tej ulicy decyduję za 
nas? Jeśli ktoś chce upamiętnienia Księdza Sikory – bo ja nie mam nic przeciwko temu 
– przecież są inne sposoby. Jest Kościół, można porozmawiać z Księdzem o tablicy 
upamiętniającej. Po co jednak wchodzić w koszty dla mieszkańców, zmieniać 
wszystkie działki, zmieniać prawo jazdy i wiele innych rzeczy. Jestem w Radzie Osiedla 
i jestem mieszkanką ulicy Podkarpackiej – nikt nie wyrażał zgody na zmianę nazwy 
ulicy. Ja nie wiem skąd te podpisy się wzięły. 
Przewodniczący Rady Osiedla Zwięczyca – Janusz Borek: Podpisy były zbierane 
z tego co wiem w innym Kościele. Wczoraj mieliśmy spotkanie Rady Osiedla – wszyscy 
byliśmy przeciwni wobec zmiany nazwy ulicy Podkarpackiej, ponieważ jest to ulica 
wylotowa na podkarpacie. Tak jak ulica Krakowska prowadzi na Kraków, Lubelska na 
Lublin. Księdza Sikorę można upamiętnić w inny sposób – tak jak Pani mówi tablicą 
upamiętniającą, lub nazwą ulicy innej części osiedla gdzie powstają nowe budynki. 
Radny Miasta Rzeszowa - Janusz Micał: Kiedy dowiedziałem się, że jest pomysł 
zmiany nazwy ulicy,  przeszedłem ulicą Podkarpacką od krzyżówki do Boguchwały. 
Wśród 30/40 rodzin z którymi rozmawiałem, nie spotkałem ani jednej osoby, która by 
opowiedziała się za tym, by zmienić nazwę tej części ulicy Podkarpackiej. Byli wręcz 
oburzeni na ten pomysł. Mieszkańcy nie są przeciwni nadania ulicy ku pamięci Księdza 
Sikory – ale w innym miejscu - nie na wylotowej, głównej ulicy. Uważam więc, że wbrew 
mieszkańcom taka zmiana nie ma jakiegokolwiek sensu. 
Przewodniczący Rady Osiedla Zwięczyca – Janusz Borek: Dodam jeszcze, że  
w poniedziałek zostanie złożone pismo od Rady Osiedla przeciwko zmiany nazwy ulicy. 
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Czy jest głos przeciwny?  
Bo jeżeli nie ma głosu przeciwnego, to każę wycofać przygotowaną uchwałę. 
Rozumiem że mam wycofać przygotowaną uchwałę odnośnie zmiany nazwy ulicy – 
czy tak Państwo decydujecie? [odpowiedź : TAK]. 
Mieszkaniec: Szanowni Państwo, zostało złożone 1159 podpisów. Ta decyzja została 
podjęta ze względu na głosy mieszkańców – przy podpisach wszędzie są adresy, to 
nie jest trudne do sprawdzenia. Nikt obcy tutaj nie decyduje. Ja uważam, że taki 
wniosek mamy prawo złożyć jako grupa mieszkańców. Podtrzymuję ten wniosek                      
w imieniu tych mieszkańców, którzy się pod nim podpisali. Byłem u Księdza 
Proboszcza, który się nie sprzeciwił. Księża Saletyni w Rzeszowie też złożyli taki 
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wniosek do Pana Prezydenta. 
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Proszę Państwa wnioski dotyczące 
zmiany nazw ulic opiniuje Rada Osiedla. Tak więc jaka będzie decyzja Rada Osiedla 
– taką decyzję podejmiemy. 
 
Mieszkaniec: Panie Prezydencie, co dalej z zagospodarowaniem przestrzennym  
w stronę Kaczernego od strony południowej koło rzeki Paryja. Czy są przewidziane 
jakieś drogi? Ja jestem w takiej sytuacji, że musze otwierać dwie bramy. Może jakby 
była planowana jakaś droga, to mógłbym na tym skorzystać. Wiem że była 
proponowana droga w dół od ulicy Świętokrzyskiej i na razie temat stanął w miejscu. 
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Poleciłem żeby przygotować plan, 
po to aby ten teren przejąć na cele sportowe. 
Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – Anna Raińczuk: Na ten teren zostało 
opracowane tzw. studium zagospodarowania, ponieważ zgodnie z przepisami prawa 
jest ono wystarczające do określenia dyspozycji terenu dla Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa – dawna Agencja Nieruchomości Rolnych. Studium zostało 
opracowane i uchwalone przez Radę Miasta. W tej chwili Biuro Gospodarki Mieniem 
w porozumieniu z Agencją zastanawia się nad konkretną dyspozycją tych terenów. 
Mieszkanka: Na poprzednim spotkaniu Pani odpowiedziała dokładnie to samo na 
moje pytanie dotyczące planów i rozwoju tamtego terenu. Moi bliscy mają tam działkę, 
której nie można przekształcić na działkę budowlaną, ponieważ tamtejsze drogi nie 
spełniają warunków, które by pozwalały na przeklasyfikowanie działki rolnej na działkę 
budowlaną. 
Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – Anna Raińczuk: Poprzednim razem 
mówiłam jedynie o koncepcjach, które są analizowane. W tej chwili natomiast są już 
uchwalone, przyjęte przez Radę Miasta. Są one podstawą do działań związanych                  
z dyspozycją tych terenów. Są tam zaproponowane układy komunikacyjne, 
przeznaczenie terenu. Cały teren  Kaczernego jest już rozdysponowany. 
Mieszkanka: Zaproponowałam którędy mogłaby przejść droga dojazdowa do 
wszystkich tych działek, które by zyskały na tym. 
Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – Anna Raińczuk: Te tereny, o których 
Pani mówi są w tej chwili rolne. Natomiast w tym opracowaniu, które zostało już 
zatwierdzone zaproponowana jest ulica wzdłuż terenów Agencji Rolnej, z której może 
być dostęp do tych pól, które w ten sposób mogą stać się działkami budowlanymi. To 
jest już uchwalone przez radę Miasta. Teraz trzeba tę ulicę wydzielić, zrealizować                  
i w ten sposób uzyskać dostęp do drogi publicznej. Wszystko było włożone do wglądu 
publicznego, w każdej chwili możemy przekazać Państwu te rozwiązania. 
Mieszkaniec: Chodzi o taką sprawę – są wytyczone te działki.  Ludzie są zgodni oddać 
działki, żeby było te 6 metrów ale do głównej drogi tereny muszą zostać wykupione. 
Od chwili przyjęcia cały czas są propozycje od nas, nie interesuje to nikogo że 
właściciele dają zgodę na oddanie działki, tylko się bierze ogół uchwałą, że lepiej nie 
robić drogi. 
Dyrektor Grzegorz Tarnowski – Biuro Gospodarki Mieniem: Skontaktuję się                        
z Panem, jeżeli są chętni na oddanie tych terenów, to my jak najbardziej je przyjmiemy 
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– i na tym terenie, który Państwo oddadzą – miasto drogę zrobi. Jest uchwalone – jak 
Pani Dyrektor mówiła – część studium na całym Kaczernym, w tym momencie 
wystąpiliśmy do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o przekazanie terenu,                       
a przede wszystkim terenu pod drogę. 
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc : Panie Dyrektorze proszę 
zorganizować spotkanie na ten temat. 
 
Mieszkaniec: Wrócę na chwilkę do tematu Drogi Południowej. Jestem mieszkańcem, 
który ma działki nieopodal tej planowanej inwestycji. Ta inwestycja jest to droga, która 
jest mostem i która będzie powodować dość duże rezonanse i dudnienia. W związku 
z tym, że idzie ona przez powierzchnie wody – te dudnienia będą tym samym mocno 
wzmacniane. Ja sobie zdaję sprawę, że ta inwestycja będzie realizowana, z czego 
wszyscy się bardzo cieszymy, może za wyjątkiem mnie. W dokumentach  zauważyłem, 
że jest pomysł, by ekrany akustyczne były o mniejszej przepuszczalności – to będzie 
powodować ogromne skutki jeżeli chodzi o poziom hałasu. Pytanie brzmi czy to jest 
aby na pewno dobrze przemyślane. Na ile ten etap realizacji jest zaawansowany – czy 
można to jeszcze zmienić? 
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Projekty przygotowują projektanci - 
architekci. Z całą pewnością przygotowują takie projekty, które są najlepsze. 
 
Mieszkaniec: Poruszany temat łącznika między ulica Zwięczycką a Senatorską – 
wzdłuż ogrodzenia MPWiK-u - taka dość wąska droga, tam jest dość wąski odcinek 
Wisłoka z wysokimi brzegami po obydwu stronach – czy nie można by było w tym 
miejscu zrobić łącznika choćby rowerowego? To w piękny sposób zrobiłoby pętlę 
między ulicą Kwiatkowskiego, Senatorską, Zwięczycką, Saletyńską i z powrotem 
wzdłuż Lisiej Góry. Czy dalej będziemy się upierać co do tej Boguchwały, do tej kładki 
już istniejącej? 
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc : Na dzisiaj jest opracowywana 
dokumentacja na kładkę. Na ul. Senatorskiej powstaje obecnie wiele budynków. 
Mieszkańcy mogliby wtedy skracać drogę do ulicy Zwięczyckiej. Jednak mocno 
zwiększyłoby to obciążenie tego terenu. 
 
Mieszkaniec: W dniu dzisiejszym pokazały się w mediach informacje, że nowo 
wybrane władze Łodzi ogłosiły, że o prawie 100 % drożeją podatki od usuwania 
nieczystości, od wody a także od nieruchomości.  Chciałam w związku z tym zapytać 
czy przypadkiem takie zamysły nie istnieją też we władzach naszego miasta? 
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc :  Z pewnością czytaliście moje 
pismo dotyczące energii elektrycznej. Pisałem to 
pismo  do  Pana  Premiera   Morawieckiego. Podwyżka opłat dla miasta za energię 
elektryczną - w tym dla szkół to 68 %, oświetlenie ulic to 43%. Przewidziane są 
ogromne podwyżki. Ja nie będę chciał obciążać mieszkańców naszego Miasta 
podatkami, aby pokryć te dodatkowe koszty. Z cała pewnością natomiast będzie to 
rzutowało na inwestycje, które realizujemy z naszych podatków. Państwo zapewne 
czytali artykuł dotyczący przyjmowania śmieci na spalarni na Załężu. Na dziś cena 
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proponowana dzięki naszym negocjacjom to 302 zł. Moja propozycja natomiast wynosi 
225 zł/ tonę. 
Dyrektor MPWiK Rzeszów - Robert Nędza: Taryfę za wodę mamy ustaloną już przez 
Wody Polskie. W bieżącym roku wzrosła ona - zgodnie z nową ustawą obowiązującą 
od 16 czerwca bieżącego roku na 1,65 zł - woda i ścieki. Pozyskujemy środki unijne, 
zaciągamy kredyty między innymi w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska.                    
W tym roku cena wody nie będzie wzrastała. 
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc : Walczymy o to, aby nie 
podwyższać podatków. 
 
Mieszkanka: Jeszcze raz wrócę do zmiany nazwy ulic, nadania nowych nazw np. 
rondom, które powstały. Ja właściwie zwracam się z prośbą do Pana 
Przewodniczącego Rady Osiedla, oraz całej Rady Osiedla, ponieważ będziecie 
Państwo swój wniosek prezentowali. Chciałabym prosić o znalezienie rozwiązanie tej 
sprawy - satysfakcjonujące obydwie strony, aby nie zlekceważyć tych podpisów, które 
zostały zebrane, to jest jednak spora liczba osób. Widzę jeszcze jedną możliwość - 
powstały dwa ronda - jest w planie nazwanie jednego ronda Imieniem Nieznanego 
Żołnierza - a mamy przecież właśnie osobę, która jest znana. Mówię o tym dlatego, że 
to powstałe już rondo przy wiadukcie - bardzo łączy się z działalnością Księdza Sikory, 
z działalnością naszego już rozburzonego Kościoła. Bardzo bym prosiła aby ten głos 
również rozpatrzeć. 
Pan Przewodniczący Rady Osiedla Zwięczyca – Janusz Borek: Wczoraj mieliśmy 
spotkanie Rady Osiedla, na którym rozmawialiśmy na temat zmian ulic - jednym                          
z pomysłów było właśnie nazwanie tego ronda przy Kościółku - rondem im Ks. Romana 
Sikory. 
 
Mieszkaniec: Pojawia się problem smogu. Jeżeli te drogi byłyby już budowane,                       
np. ta od Racławówki czyli jak to się mówi od Kaczernego, to ominęłoby to problem 
taki jak jest tutaj na skrzyżowaniu, bo za 2-3 lata będzie tam to samo co jest tutaj. 
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: W mieście przybywa samochodów. 
Drogi zdecydowanie będziemy budować  kolejne. Państwo jeździcie po mieście                      
widzicie ile tych dróg postało. Kto kiedyś myślał o drodze ze Świlczy do Kielanówki, 
albo chociażby o łączniku przy cmentarzu, od Lubelskiej do Warszawskiej. Ale kolejne 
drogi zdecydowanie planujemy. Mówiłem o tym systemie pierścieniowym, ale to 
wszystko mało. Kiedyś było 45 tysięcy samochodów, dzisiaj jest 130 tysięcy. Przybyło 
i mieszkańców i samochodów. Oczywiście majętność ludzi też jest inna niż była te 15 
czy 16 lat temu. 
 
Mieszkanka: Kiedy zakończy się budowa ulicy Podkarpackiej? Termin ten był już 
wielokrotnie przekładany. Przeczytałam dzisiaj artykuł w gazecie, że będzie to 
początek przyszłego tygodnia. Było powiedziane, że pozostała do zrobienia już jedynie 
kosmetyka. Wydaje mi się jednak, że do zrobienia zostało więcej niż drobna kosmetyka. 
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Termin zakończenia inwestycji to 
listopad 2018 r. Trzeba to przetrzymać. 
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Mieszkaniec: Odnośnie ulicy Podkarpackiej. Mam na myśli kwestie oznakowania.                    
W miejscu, w którym dwa pasy łączą się w jeden, tam jest dopuszczalne 70 km/h.                    
A trzy strzałki zjazdowe, są na odcinku 50 metrów przy końcu. Tam się nie da 
wyhamować i włączyć się na ten prawy pas. Czy dwóch strzałek nie da się domalować 
wcześniej - aby móc wcześniej ograniczyć prędkość i zmienić pas?   
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc : Proszę ten pomysł rozpatrzyć. 
 
Mieszkaniec: 

1) Chciałem zapytać w sprawie domu kultury. Czy to prawda, że nie ma pod niego  
działki? 

2) Droga na cmentarz od ul. Beskidzkiej - to jest taka wąska droga, że się nie da 
przejść. 

3) Czy temat drogi od Podkarpackiej do Sikorskiego przez Wisłok jest aktualny? 
4) Czy zalew będzie odmulany czy nie? 

Ad. 4 
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Ekolodzy zaskarżyli miasto do Sądu 
Administracyjnego w Warszawie. Sąd wydał wyrok - nie odmulać. Jeszcze miesiąc 
temu wiedzieliśmy o tym, że kwota 49 mln zł będzie przeznaczona na odmulanie 
zalewu. W tej chwili, kiedy powstała firma Wody Polskie jest to bardzo wątpliwe. 
Ad. 3 
Jeżeli chodzi o ulicę południową mówiliśmy tutaj na ten temat - jako miasto 
przygotowujemy dokumentację i będziemy występować o umieszczenie inwestycji                      
w programie wschodnim. Przypomnę, że koszty tej ulicy to 450 mln złotych. W roku 
2017 rząd zdecydowanie stał na stanowisku, że nas dofinansuje. Urząd Wojewódzki 
nie wydał nam tzw. ZRID-u - zezwolenia na  realizację inwestycji drogowej.  
Zdecydowanie będziemy się starać, aby ta inwestycja była realizowana. 
Ad. 2 
Co do ulicy Świętokrzyskiej była dzisiaj mowa - jak rozszerzą się płoty - budujemy 
chodniki i robimy szerszą ulicę. Pan Dyrektor Tarnowski będzie w kontakcie  
z mieszkańcami w tej sprawie. 
 
Mieszkanka: Odnośnie odmulenia zalewu - nie będąc znawcą - uważam, że jeszcze 
rok lub dwa i dla Rzeszowa zabraknie wody. Jeżeli zalew nie zostanie odmulony. Ja 
również jestem za ochroną środowiska, ale jednak woda jest nam bardzo potrzebna. 
To jest chyba jedyny punkt dostarczający wodę dla Rzeszowa. 
Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Zbudowaliśmy Fabrykę Wody.  
Takiego zagrożenia nie ma. 
Dyrektor MPWiK Rzeszów - Robert Nędza: Potwierdzam. Oczywiście potrzeba 
odmulenia zalewu jest. Jednak okna wlotowe są bezpieczne. Ostatnio na tych oknach 
wlotowych zakładaliśmy takie specjalistyczne urządzenia - sita - także to ujęcie jest 
bezpieczne. Zdolność produkcyjna wynosi 84 tys.m3 /dobę , także miasto mogłoby się 
powiększyć jeszcze 2,5 razy. 
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Mieszkanka:  Prosimy o plac zabaw na końcu ulicy Beskidzkiej. Teraz jest tam bardzo 
dużo małych dzieci. 
Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Aleksandra Wąsowicz: Przyjmujemy zadanie 
do realizacji. Jeżeli jest tam działka miejska - w przyszłym roku będzie plac zabaw. 
 
Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc :  Szanowni Państwo bardzo dziękuję 
za dyskusję - bardzo rzeczową dyskusję, czasem krytyczną. Chciałbym zapewnić, 
jesteśmy po to aby Państwu służyć, realizować  oczekiwania.  
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Monika Fludzińska – Tarczoń 


