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PROTOKÓŁ 

ze spotkania  
Prezydenta Miasta Rzeszowa 

z Mieszkańcami, 
które odbyło się w dniu 8 listopada 2019 r. 

  
 

 

Uczestnicy spotkania:  

• Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc; 
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisław Sienko;  
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński; 
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Andrzej Gutkowski; 
• Sekretarz Miasta Rzeszowa – Marcin Stopa; 
• Radni Rady Miasta Rzeszowa;  
• Dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa i miejskich jednostek organizacyjnych;    
• Mieszkańcy.  

  
Porządek spotkania:  
  

1. Prezentacja filmu promocyjnego „RZESZÓW – STOLICA INNOWACJI”. 
2. Dyskusja, pytania dotyczące problemów mieszkańców. 
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Pytanie: Jestem mieszkanką osiedla i  bardzo się cieszę, że Pan Prezydent chwali nas za to co 
robiliśmy. Mieszkam tutaj od 53 roku i równocześnie jestem członkiem Rady Osiedla. ale jest 
nam bardzo przykro, że jesteśmy traktowani jako gorszy sort. Płacimy podatki, od lat prosimy 
o modernizację naszego osiedla, dołożenie miejsc parkingowych a przynajmniej równolegle 
do osi jezdni zrobienie skośnych tak na Hetmańskiej, jak i Staszica. Jest dramatyczna sytuacja   
Jest dramatyczna sytuacja. I co roku o tym mówię i zostaje tak jak było. Jest to po prostu 
tragiczne. Ostatnio, Miejski Zarząd Dróg odrzuca wszystko, nic się nie da, skoro nic się nie da 
to może trzeba ludzi zmienić na takich co im się da albo im się będzie chciało.   Bo kwestia 
wycięcia drzewa, jak ja pracowałam w inwestycjach to sama jak trzeba było to sama drzewa 
przesadzałam, ściągałam firmy ze śląska i przesadzane były drzewa. Ale jak prosiliśmy, jest 
przedszkole przy Lenartowicza, następne przedszkole przy Czackiego. Chodzi                                                 
o bezpieczeństwo dzieci, bo to są za małe dzieci żeby ich wypuścić przed przedszkole, trzeba 
się zatrzymać, nie daje się kompletnie nic, bo się sadziło na siłę krzaczki, a teraz  się krzaczków 
nie da wyciąć. Przecież to jest dramatyczna sytuacja, a my też płacimy podatki, tak jak inni.                         
I mieszkamy tyle lat . w tym mieście i nie chcemy być gorzej traktowani jak mieszkańcy na 
nowych osiedlach. I z sytuacji że się „nie da”, myślę, że Pan Prezydent wyciągnie wnioski                           
w stosunku do tych osób. Nic się nie daje, bo albo nie nasz teren, już zdumiało mnie, że teren 
na ulicy Staszica to trzeba zgodę Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej mieć. To 
nigdy nie był teren MPEC-u, i nie jest teren MPEC-u. I liczę na to, że Pan Prezydent wreszcie to 
dla nas zrobi.  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Ja nie wierzę oczywiście we 
wszystko co Pani mówi. Nie wierzę, że Pani mieszka od 53, może od 73 roku. Tak młodo Pani 
wygląda, że trudno uwierzyć.  Mówi Pani, że nic się nie da, zmienia się, pewno to widzicie, 
zresztą jestem krytykowany z tytułu współpracy z różnymi osobami, które mają prawo 
decydować o wielu tematach.  I dla mnie najważniejszy jest Rzeszów, nie partia. Zdecydowanie 
Rzeszów. I dostosowuje się do sytuacji. Rozmawiam ze wszystkimi rządami. Także Pani 
wybaczy. Odnośnie osiedli, ale może odnośnie dróg. Pewnie Pani pamięta jak Lenartowicza, 
Staszica wyglądała i Hetmańska i kolejne inne ulice. I zdecydowanie da się. W sumie wydaliśmy 
z samych pieniędzy unijnych  a stanowi to 52 procent na inwestycje. 6 mld złotych czyli 
ogromne pieniądze. I wbudowano gdzie? Wbudowano w miasto. A Bulwary to się nie 
zmieniły? I takim typowym przykładem tu na tym osiedlu, czy na Zwięczycy – są drogi. 
Dąbrowskiego jak podejmowaliśmy decyzję o poszerzeniu i budowaniu drugiej jezdni, to nie 
bardzo ludzie wierzyli, że zmieści się ta jezdnia. Przyznam  się, że ja sam kiedy podjęliśmy 
decyzję o rozszerzeniu Lisa Kuli, bo tam była jedna jezdnia,  i tam przy budynku Lisa Kuli 2, 
wystaje taki balkon, myślę „Choroba nie zmieści się” ale jakoś się zmieścił. I tak odnośnie wielu 
innych. Odnośnie parkingów, to oczywiście samochodów w tej chwili bardzo przybywa.                              
W ostatnim okresie przybyło 140 tys. samochodów zarejestrowanych w mieście. Do tego 
wjeżdża 120 tyś. samochodów codziennie do miasta. I w każdej rodzinie jest co najmniej jeden 
czy dwa samochody. I w tej chwili są wspólnoty mieszkaniowe,  które podejmują decyzję. 
Pewno, że można budować parkingi piętowe czy tez zmniejszyć niektóre zieleńce, ale jest to 
decyzja gospodarzy na tym terenie, a wiec wspólnot mieszkaniowych. Tutaj większość 
budynków administrowanych jest przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, oczywiście 
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spółdzielnia też funkcjonuje. Także podejmujcie decyzję i „się da”. Przyznam się, że nigdy nie 
mówię że się nie da. Pewnie gdybym tak mówił to nigdy byście mnie  nie wybrali, czy na trzecią 
czy czwartą, czy piątą kadencję już mam.  
Mieszkanka: Ale Pan ciągle chce uciekać do Warszawy od nas. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Faktem jest, że chciało się trochę 
iść na spokojniejsza robotę, chociaż tam  politycznie trzeba by walczyć. Ale wiele osób 
podpowiadało mi żeby zostać w Rzeszowie. I zostałem właśnie w tym mieście. I powiem 
jeszcze raz, że wykorzystuje wszelkie pozytywne sytuacje i układy w ministerstwie. W różnych 
kierunkach. Takim moim celem jest szanowni Państwo przejęcie zamku. Chce go przekazać dla 
kultury. Jestem przekonany, że Pan Minister Ziobro dotrzyma słowa i przekaże zamek na 
kulturę.  Z tym, że miasto musi dopłacić 200 mln złotych i działkę, tu gdzie było targowisko 
przy ulicy Dołowej.  
 
Pytanie: Jestem mieszkańcem ulicy Narutowicza. Mieszkam tu 57 lat,  na tym osiedlu. Kiedyś 
swego czasu na Bulwarach była fontanna, blokuje pan cały czas pewne sprawy i mówi że jest 
to teren zalewowy. Teraz ten rok był bardzo gorący, lato było bardzo ciepłe czy można by było 
pomyśleć o tym, żeby cośkolwiek zrobić. Wiem że była tam przesłona czy cos takiego, 
ewentualnie chodzi o wodę, natomiast nie było tam nic takiego ciekawego gdzie można byłoby 
się schronić w te gorące, upalne dni. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to chciałbym 
gorąco podziękować Panu i Panu Ustrobińskiemu za możliwość stworzenia spółki żużlowej 
Speedway, żebyśmy mogli z powrotem, godnie  śledzić zawodników i zapach metanolu . to jest 
bardzo ważne, zwłaszcza dla mnie jako kibica. Serdecznie dziękuję. Natomiast jeszcze jedna 
sprawa, która mnie przeraża. Żyjemy w XXI wieku od ulicy Lenartowicza 39 to jest wieżowiec, 
mamy 3 budynki – jest to Lenartowicza 35, 33, 31, na ukos do administracji jak się idzie nie ma 
światła. Nie ma oświetlenia. Była kiedyś lampa, natomiast komuś to pewnie przeszkadzało                        
i  zostało to pewnie zlikwidowane.  Bardzo bym prosił o interwencje jakby można było 
cokolwiek w  tym kierunku zrobić, ponieważ w nocy, koło 3 już się teraz robi ciemno jest bardzo 
poważny problem. Następna sprawa, jako przedstawiciel  wspólnoty mieszkaniowej, nie mogę 
poradzić  jeżeli chodzi o administracje na ulicy Bulwarowej, żeby załatwić furtki u nas przy 
wejściu do budynku. Ciągnie się ta sprawa dwa lata już bez mała. W Rzeszowie nie ma 
wykonawcy co by podjął się i zrobił coś takiego. Jest to wielki i poważny problem ze względu 
na to że jako przedstawiciel mam kłopoty z mieszkańcami, nic się nie da wokół tego budynku 
i to wszystko tak wygląda. Jeszcze jedna sprawa, ostatnia, coś takiego jak zrobienie instalacji 
przeciwpożarowej, gdzie my jako wspólnota mamy zapłacić 70 tyś. zł. Do budynku który ma 
57 lat, to jest bardzo dużo.  Wzszedł przepis, chciałbym, żeby Pan albo ludzi od Pana przekazali 
informację czy miasto częściowo nie mogłoby dołożyć do tego wszystkiego bo są to wielkie 
kwoty jeżeli chodzi o wspólnoty mieszkaniowe. Chciałbym, żeby ci pracownicy jakby był Pan 
uprzejmy, żeby przekazać żeby inaczej podchodzili do mieszkańców  naszego osiedla, żeby 
pewne rzeczy były wcześniej wykonywane. Serdecznie Panu dziękuję.           
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Kiedy byłem na zawodach 
młodzieżówki  wydawało mi się, że są to zawodnicy najwyższej klasy.  Lampart oczywiście 
zdominował, nasz zawodnik, tu się wychował, teraz jest w Lublinie. Ale kiedy wręczałem mu 
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puchar powiedział, że chciałby wrócić do Rzeszowa. I będziemy się starać, żeby ta sekcja, z tym 
że rozmawiałem w zeszłym tygodniu  z działaczami i oni muszą też zdecydowanie działać.  
Całość kwoty pewnie mieszkańcy by mi nie pozwolili, żebym przeznaczył na żużel. Na piłkę, na 
Resovię i Stal wydajemy po milionie złotych. Gdyby weszli do ligi wyżej to pieniądze będą 
większe. Natomiast Pan wspomniał, żebym interweniował, ja nie interweniuję, jaki byłby to 
Prezydent gdyby  interweniował. Ja polecam.  
Odpowiedź Prezes Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych  - Roman Szczepanek: Nakaz 
straży pożarnej na mokre piony, tutaj są na to przepisy, to nie jest czyjś wymysł. Wszystkie 
budynki wysokie musza posiadać takie zabezpieczenia przeciwpożarowe. Są na to 
odpowiednie nakazy i dokumenty. Będziemy to realizować wspólnie ze wspólnotą, oczywiście 
ustalając zakres, termin czy sposób finansowania. Jeżeli chodzi o płytki to jestem zaskoczony, 
przepraszam, natychmiast we wtorek się tym zajmę. Nie dyskutuje na ten temat. Jeżeli chodzi 
o oświetlenie to spotkamy się z tymi trzema wspólnotami zaraz po święcie narodowym                            
i ustalimy zasady wykonania tego światła.        
  
Pytanie: Reprezentuje bloki przy ulicy Uroczej 10a i Zacisznej. Mamy takie dwie sprawy. Chodzi 
o ustawienie przystanku, którego brakuje po stronie ulicy w kierunku  od Sikorskiego do 
Kwiatkowskiego na linii 40. Nie ma odpowiednika przystanku Strażacka – Urocza.   Jest 
odległość miedzy przystankiem Strażacka – Sikorskiego, a Strażacką jest 350 metrów,                                     
a potem od tego przystanku do przystanku  Strażacka – Graniczna ponad kilometr. Po prostu 
brakuje tego przystanku nie wiem dlaczego. Dryga sprawa to zwiększenie częstotliwości jazdy 
autobusu linii 40. To jest jedyny autobus który jedzie  w kierunku Powstańców Warszawy, 
przez zaporę , Dąbrowskiego i Chmaja. Na tej trasie i w jej okolicy położonych jest kilka dużych 
szkół średnich takich jak zespól szkół elektrycznych, zespół szkól mechanicznych, zespół szkół 
sportowych, IV liceum ogólnokształcące, zespół szkół energetycznych i druga co do wielkości 
uczelni Politechnika Rzeszowska. A autobus ten ma częstotliwość jazdy 10 kursów w ciągu 
dnia. Porównując do 18 która ma od 6 rano do godziny 16 ma 6-7 kursów w ciągu godziny to  
jest naprawdę bardzo rzadko bo jeździ co półtorej godziny. Od razu proszę, żeby nie 
argumentować mi że ta linia jest słabo obciążona ponieważ wszelkie badania obciążenia tej 
linii są niemiarodajne, są niewiarygodne. Dlaczego? Ze względu na jej rzadkie kursy i wyjeżdża 
w godzinach nie adekwatnych do potrzeb większość potencjalnych pasażerów musi przejść             
1,5 km do Powstańców Warszawy. Zdecydowania większość mieszkańców tak chodzi 1,5 km 
do powstańców warszawy lub jeździ rowerem do szkoły i pracy. Dlatego prosiłabym żeby nam 
pomóc w tej kwestii, bo jest nam bardzo trudno. Ja jestem mieszkanką dzielnicy  Drabinianka 
od miesiąca. W przeciwieństwie do osób które mówią że mieszkają na osiedlu wiele lat, ale 
mieszkanka Rzeszowa jestem od urodzenia. I mam porównanie jak jest na innych osiedlach 
czy innych dzielnicach. Na sł9ocinie gdzie narzekają na częstotliwość jazdy autobusów, mają 
dużo lepsze komunikacyjne. Dzielnica  Wilkowyja, Zalesie, w czym są lepsi mieszkańcy Zalesia?  
Na Strażackiej powstało teraz dużo bloków, jest dużo mieszkań do wynajęcia, tam wynajmują 
studenci mieszkania i jeżdżą na politechnikę. Naprawdę ten autobus bardzo rzadko jeździ, ja 
wczoraj stałam na przystanku koło kina Helios. Autobus był 16.48, czekałam, na 6 autobusów 
wyświetlonych  było trzy 18, dwa 0, i jakiś autobus dodatkowo 32, 36 się pojawiał. 40 nawet 
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nie było wyświetlanej. Był korek, ja rozumiem że korki są w mieście i 40. Była opóźniona. Ale 
pojawiła się ona 12 min przed odjazdem a pojechała 42 minuty spóźniona. Mam nawet bilet 
autobusowy na potwierdzenie. Skąd potencjalni pasażerowi mogą wiedzieć , że autobus jest 
40 min spóźniony. Wsiadają do 18 i idą od Sikorskiego na piechotę. To w zasadzie tyle chciałam 
zostawić pisma da Pana Prezydenta i Pani Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego. Mam ta 
zebrane około 60 podpisów mieszkańców z tym że są to podpisy zbierane w ciągu ostatnich 
dwóch wieczorów, jeżeli trzeba będzie to my zbierzemy więcej.   
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: jak w wielu miejscach budowane 
są nowe budynki  i tak miedzy ulica Graniczną, Uroczą czy Jazową, Strażacką czy Nowowiejska. 
To nowi mieszkańcy i trzeba się dostosowywać do sytuacji. Czy wie pani czemu ulica Urocza 
nie skończona do Nowowiejskiej?  Piękna ulica Urocza, kiedyś błotnista z dużymi rowami, 
piękna ulica, kazałem tam położyć asfalt żebyście mieli wygodniej niemniej jednak będziemy 
ją przebudowywać aż do Nowowiejskiej.    
Odpowiedź dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego – Anna Kowalska:  Z większością 
wniosków które pani postawiła zgadzam się.  Natomiast jeśli chodzi o częstotliwość kursów 
40, czy opóźnieniach na niektórych liniach, tak jak mówi Pan Prezydent, miasto się zmienia, 
miasto się rozwija i nie do końca nadążamy z ilością autobusów, które powinny tam jeździć. Ja 
mam wykaz gdzie powinniśmy zagęścić i ta część miasta przeznaczona jest do zagęszczenia. 
Czy to się stanie od ręki nie obiecuje. Zdejmujemy kursy te gdzie nie ma dużego obłożenia,                                
a  na 40 średnio jest 30 osób na całym kursie. To nie jest rewelacyjne.  Nie mniej jednak prawdą 
jest, że ludzie muszą się przesiadać do 18-stki, 19-stki czy innych jak jest autobus opóźniony. 
Natomiast jeśli chodzi o tą część miasta to jest ona bardzo dobrze jeśli chodzi o ilość 
autobusów jadących wokół miasta i na poszczególnych ulicach.  Śródmieście Północ - 50 linii, 
Śródmieście Południe – 26 linii dziennie nie licząc niedzieli i soboty. Pułaskiego - 26 linii, 
Roweckiego  - 20 linii, Piastów – 27 linii, Dąbrowskiego – 20, 25 linii na Nowym Mieście, 
Drabinianka – 22,  6 linii na Białą i 3 na Budziwoju.  Dokładnie wiemy gdzie trzeba zagęścić. Od 
1 stycznia będziemy sukcesywnie dogadać a ściągać te linie które są nie obłożone. Bo to                             
z państwa podatków jest to opłacane. Jeśli chodzi o przystanki to są one w budowie. Wasz 
przystanek jest przewidziany do budowy. Tylko od razu się tego nie da zrobić. Kiedy? Kiedy 
wykonawca upora się z tym zadaniem które teraz realizuje  kończy budować te przystanki na 
które podpisał umowę. I będziemy otwierać kolejny przetarg a żeby następne przystanki 
budować.   musi być przede wszystkim działka. Będziemy to ustalać z radą osiedla, gdzie mają 
być przystanki.   
Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Od przyszłego  roku kolejne 60 autobusów 
kupujemy napędzanych gazem, także zwiększy się ilość.  Chciałbym Państwu pokazać kto robi 
korki na mieście. 
(wyświetlono film z obciążenia skrzyżowań) 
  
Pytanie:  Mieszkam na osiedlu Kmity, przy ul. Malczewskiego 2. Mieliśmy być z mieszkańcami 
być u Pana Prezydenta  w sierpniu. Chodziło o zsypy, które na półpiętrach naszych bloków 
zostały zlikwidowane, natomiast została na dole kubłownia.  Mieliśmy obietnice od Pana 
Prezydenta ponieważ jest to wylęgarnia  karaluchów, much, szczurów,  czy moli kuchennych. 
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Latem puszek po piwie szukają osiedlowi menele. Zimą jest tam klub towarzyski dla osób. 
Załatwiają się, spożywają alkohol. Nawet jest taka sytuacja że otwór na klucz jest przytkany 
papierem, tak żeby to pomieszczenie nie mogło być zamknięte. Mamy zgodę petycję 
mieszkańców podpisało 16 z 22 mieszkańców. Te pozostałe 6 osób to  starsze osoby, które nie 
są przekonane, że przejście  do  śmietnika 20 kroków dalej stanowi pożądany trening dla serca 
i takie wyjście jest tez potrzebne. Tym bardziej ze butelka po mleku, wodzie mineralnej, czy po 
szamponie, kubek po jogurcie, to nie są rzeczy które ważą i trzeba daleko nosić.  Śmietnik przy 
Malczewskiego, tak zwana pergola zewnętrzna, znajduje się przy przejściu w kierunku całego 
centrum usługowo-handlowego naszego osiedla. I każdy w zasadzie koło tego miejsca 
przechodzi. Odległość do tego śmietnika przy ul. Malczewskiego 4 nie jest większa niż 
odległość od wszystkich innych 4-ro piętrowych bloków. Bo wszystkie bloki, jak Pan prezydent 
Pewnie wie na naszym osiedlu 4ro piętrowe, ustawione prostopadle do ulicy Malczewskiego  
mają śmietnik zewnętrzny przy ulicy.  Mieszkańcy 1 klatki maja zdecydowanie większa 
odległość niż mieliby mieszkańcy naszej klatki do tego śmietnika przy bloku 4. Może te osoby 
maja obawy, ta 6 mieszkańców, być może to jest takie przyzwyczajanie, my się z tym zapachem 
powoli godzimy. Wejście do tej kubłowni jest skierowanie na południowy - wschód, wiec jak 
zaczyna świecić słonce po tych spotkaniach klubowych meneli to mamy tam mało przyjemnie                   
i narażenie na te zapachy, na te wizyty tych osób poszukujących piwo, spożywających alkohol. 
W tych naszych starych blokach nie ma pomieszczenia, które można by było wykorzystać  na 
rowerownię na wózkownie. Żadnego. Od wejścia do windy jest 10 stromych schodów. Nawet 
te starsze osoby 70-letnie w miejscu tej kubłowni nie potrzebowały by sobie zostawać za                               
10 lat chodzika, balkonika, wózka który by im umożliwił wyjście na zewnątrz.         
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Jeszcze jak byłem prezes 
spółdzielni to polikwidowałem kubłownię. Pobudowano pergole, teraz w kubłowniach ludzie 
trzymają rowery czy wózki. Będę rozmawiał z prezesem Haliniakiem, już po świętach czyli we 
wtorek i z Panem Tadeuszem Bilskim, żeby pomyśleli o tym natomiast wspomniała pani                             
o podwyżce cen śmieci. Mieliśmy spotkanie w Ministerstwie u ministra Mazurka, był minister 
Warchoł. Przestawiliśmy problem. Rozmawiałem z prezesem PGE który ma w swoim zarządzie 
spalarnie. Ustalili w tej chwili , ze będą przyjmować śmieci od tych producentów, którzy  dadzą 
największe stawki. Tak by śmieci mógł być zwożone z Krakowa, Warszawy czy innych 
miejscowości. Przy budowie spalarni śmieci, Rzeszów ogromni pomagał. Pisaliśmy listy 
intencyjne. Kiedy były inne głosy mieszkańców Załęża, rozmawialiśmy tłumaczyliśmy. I to nie 
tylko odbija się w Rzeszowie, w całej Polsce, bo propozycja kto da więcej tego przyjmę będzie 
niedopuszczalna. Ja dziś rozmawiałem z ministrem Warchołem, ze być może ludzi sprzeciwią 
się, żeby śmieci dowozić skądś tam. Żeby niszczyć ulice, żeby trujące wyziewy samochodów  
były wdychane przez ludzi. Zobaczymy jak się spraw potoczy w piątek za tydzień ma spotkanie 
u Ministrem Energii i będziemy w tej sprawie rozmawiać. Była również sprawa podniesienia 
cen energii np. dla oświetlenia ulic. Protestowaliśmy jako miasto. Pisaliśmy do posłów                               
i senatorów i na ostatnim posiedzeniu sejmu w 2018 r , i ustalili że ceny będą z czerwca                                
2018 r. w tej chwili zwracają nam pieniądze. Gdybyśmy nie wystąpili to cała polska płaciłaby 
dużo większe pieniądze.          
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Odpowiedź Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Sławomir 
Progorowicz: Spotkanie było bardzo merytoryczne i bardzo długie. Było trzech  ministrów                     
z  którymi żebyśmy rozmawiali. Naświetlony został problem przyjmowania odpadów przez 
spalarnię w Rzeszowie, że tak naprawdę nie powinno się to odbywać kosztem mieszkańców                    
i nie za takie pieniądze jak oni tam będą proponowali.   I ciężko zrozumieć fakt, że my 
mieszkańcy Rzeszowa mając taka instalację na swoim terenie będziemy wąchali odpady innych 
gmin, które będą  przywoziły z całej polski tak naprawdę. Ciężko zrozumieć dlaczego PGE 
podchodzi w ten sposób i ogłosili taki przetarg, w którym najwyższa cena będzie warunkowała 
to że przyjmą odpady z innych terenów. Pan prezydent w rozmowie z wszystkimi ministrami  
podkreślał, że miasto wspierało PGE w budowie tej spalarni po to, żeby ta spalarnia 
przyjmowała nasze odpady, a nie z innych miast.  
 
Pytanie: Na ręce Pana Prezydenta i Przewodniczącego Rady Miasta. Złożyliśmy petycję. 
Zebraliśmy 3500 podpisów w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
obejmujący od prawej strony rzeki Wisłok do ulicy Rejtana, od ulicy Kopisto do ulicy 
Powstańców Warszawy. Na dzień dzisiejszy, że jest obecnie częściowy Plan Zagospodarowania 
przy ulicy Seniora i Popiełuszki, gdzie miał stanąć budynek domu kultury. Na dzień dzisiejszy 
prowadzimy boje, żeby Nowego Miasta już nie zagęszczać. Owszem są tam wieżowce                        
i trochę zieleni. W wczorajszej prasie ukazała się informacja, ze na prawej stronie rzeki Wisłok  
przy Moście Zamkowym ma powstać kolejny wieżowiec około 16 kondygnacji. Proszę 
państwa, Rzeszów jest w tej chwili zakorkowany, ulica Podwisłocze, Powstańców Warszawy 
horror i teraz jeszcze kolejny budynek. Przypomnę, że  jeszcze kilka lat temu kiedy Prezydent 
startował na urząd prezydencki, obiecywał mieszkańcom miasta Rzeszowa, że po jednej i po 
drugiej rzeki Wisłok będzie zieleń, forma takich bulwarów.  Przecież wiemy, że w  granicach 
95-98 % tereny nad Wisłokiem są już  przejęte przez deweloperów.  I powtórzę się Panie 
Prezydencie, deweloperzy rządza miastem Rzeszowem, bo gdziekolwiek jest wolne miejsce, 
wsadzacie nam państwo wieżowce, ile ten Rzeszów jest w stanie jeszcze przyjąć  i ta strona? 
Po stronie mostu zamkowego niedługo otworzą, jest cały plac nie wiem ile tysięcy metrów 
kwadratowych, będą zabudowania. Te samochody przy Wisłoku, naprzeciw Biedronki na 
Hetmańskiej kolejne dwa,  a mówi się o trzecim od strony zalewu. Proszę Państwa, czy wy 
jesteście w jakimś amoku? I to co walczymy o Miejscowy Plan Zagospodarowania, uważam, że 
wszystkie osiedla, cały Rzeszów  powinny być tym objęty.  Pan prezydent, na spotkaniu na 
osiedlu nowe Miasto powiedział, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego trzeba 
kilkanaście lat czekać, a myśmy odpowiedzieli, że Panie Prezydencie Pan jest już 16 lat                             
w Rzeszowie, dlaczego do tej pory nie został opracowany. Dziwicie się ze Rzeszów jest 
zakorkowany i bo nie buduje się infrastruktury  drogowej, nie buduje się parkingów.   Pomijając 
to, żeście Państwo przyłączyli wiele miejscowości pod Rzeszowem, dlaczego nie można 
zaplanować całe nowe osiedle i nawet 100 kondygnacyjne budujcie sobie. Na ulicy 
Podwisłocze na razie oprotestowaliśmy to miał być budynek, poprzednio była tam 1. I co się 
okazuje oczywiście deweloper zwrócił się o warunki zabudowy, myśmy oprotestowali, a wiecie 
Państwo jaki miał być wysoki? Jedne z najwyższych w Europie 50-cio kondygnacyjny i my 
mieszkańcy osiedla przy ul. Podwisłocze normalnie byśmy podglądali ludzi, okna w okna. To 
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jest polityką miasta Rzeszowa? Proszę państwa byłem ostatnio na spotkaniu u pani dyrektor 
Kowalskiej (ZTM) chodzi o komunikację rzeszowską. Nie wiem dlaczego, może też inne osiedla 
też są tak traktowane, ale odnosimy wrażenie że osiedle Nowe Miasto jest traktowane bardzo 
po macoszemu. Zabrano nam linie 11, tłumaczyć się, ze jest to bardzo długa linia i dochodzi 
do opóźnień godzinnych. A dlaczego są opóźnienia? Właśnie przez nieracjonalne 
projektowanie ulic. W ogóle się ulic nie buduje. I dziwicie się państwo, że ktoś przesiada się na 
indywidualną komunikację? Właśnie stąd się biorą korki. Bo gdybyście państwo obniżyli ceny 
biletów, a nie ciągle w górę w górę w górę na pewno ludzie by się przesiedli. Pani dyrektor 
bardzo miło nam było,  prowadziliśmy nawet bardzo emocjonalne rozmowy.  No ale czasami 
mieliśmy wątpliwości jak zachowują się urzędnicy Pana Prezydenta. No nieładnie trochę, że 
nam się zachciewa wyjazdów na cmentarz, na ulice Dąbrowskiego czy do lekarza. To chyba nie 
tą droga proszę państwa. Szanujmy się wszyscy nawzajem. Myślę, że Pan Panie Prezydencie 
uwzględni nasze rady, w tym piśmie skierowanym do Pana Panie Prezydencie i do dyrektor 
Kowalskiej podjęliśmy temat, no tak jest wyjście zaproponowała  pani dyrektor – przesiadki. 
No tak, że ludzie mają ulgowe bilety, no tak ulgowe bilety mają ludzie po 70-tce. Myśmy 
wyliczyli, że normalny człowiek, normalny pracownik, żeby dojechać do miejsca pracy,                            
z dziećmi do przedszkola, wychodzi w granicach 16 złotych. To tak, dosłownie bo musi                           
4 autobusy obrócić.    Teraz mam gorąca prośbę: niech się Pan przyjrzy tym linią, bo niektóre 
linie są czasami nawet nie potrzebne. Dali nam 32 z taką częstotliwością, że w ogóle nie można 
powiedzieć, czy osoby będą korzystać.  Pani dyrektor Kowalska przedstawiała częstotliwość                 
i jakie jest obłożenie, proszę Państwa papier wszystko przyjmie. My wiemy co się dzieje na 
Nowym Mieście. Pani dyrektor powiedziała, ze mamy 25 linii, na Podwisłoczu mamy 4 linie,                  
a do statystyki się bierze ulice Rejtana, Kopisto, Powstańców Warszawy. Tak oczywiście, wtedy 
pójdzie co 3 minuty nawet, no ale nam chodzi o ulice Podwisłocze. I jeszcze ostatnia sprawa 
powiem na temat parkowania i miejsc parkingowych na osiedlu Nowe Miasto. Jak pamiętam, 
bo widziałem te dokumenty, deweloper gdy budował Millenium Hall miał zabezpieczyć 
miejsca parkingowe na osiedlu, a ile miał miejsc zabezpieczyć 1900. Na 1000 w tej chwili 
zabezpieczył, a gdzie jest 900? Teraz kolejny budynek przy Millenium Hall się buduje                                   
i podejrzewam, że to co my teraz mamy na Nowym Mieście to jest horror. Bo 3-4 razy trzeba 
obrócić całe osiedle, żeby gdziekolwiek zaparkować. To się jeszcze bardziej pogłębi. Bo nie 
dopełniliście formalności, lub ewentualnie nie wyegzekwowaliście od dewelopera, żeby te 
miejsca parkingowe zabezpieczył, kosztem osiedla Nowe Miasto.       
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Przy Rejtana 20 deweloper chciał 
budować parking od strony ulicy Rejtana. Nie wyrażano zgody. Kiedy budowaliśmy Nowe 
Miasto, to były zagrody, ludzie protestowali, przyszli nowi ludzie, mieszkają. Teraz też 
protestują. Tak może wspomnę o Baranówce IV. Doskonale pamiętam kiedy Panie kłady się  
pod spychacz, żeby nie budować. I co ciekawe dla przykładu niektóre osiedla w tej chwili np. 
na Projektancie, Przybyszówce również protesty. Ale musimy podjąć decyzję, czy dalej 
budować, czy żeby był zaścianek Polski, zaścianek Podkarpacia.  Czy  godzić się na to, żeby 
młodzież nasza pracowała w chłodniach, kuchniach w Irlandii czy w Anglii, czy budować nowe 
obiekty. Kiedy odchodziłem z Nowego Miasta, obiecałem że wybuduje park przy moście 
podkarpackim. Ten park został wybudowany. Ale stało się tak, że byli właściciele zwrócili się                     
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o zwrot terenu. I ten teren został zwrócony prywatnym właścicielom. Udało nam się zmienić 
ten teren z właścicielem innych działek, żeby pozostał park. Dodam, że kiedy rozpocząłem 
urzędowanie na Nowym Mieście to była pustynia, brzydka dzielnica. Nasadzono ogromne 
ilości drzew, a wiec park przy Wisłoku  i przepiękny Park Papieski za 17 mln. Wspomnę tylko, 
że za pieniądze unijne całe miasto zostało ocieplone. Cały system ocieplania miasta został 
zmieniony, żebyśmy mniej płacili.  Pan podjął tematy, żeby nie budować. Kolejne budynki będą 
budowane. I tak się buduje proszę Państwo. Zapewnić miejsca pracy do młodych pokoleń. Jadą 
do Londynu i z Londynu widziałem młode twarze to wszystko pracownicy na obcym terenie  
dla obcego państwa i obcego miasta, a chce żeby pracowali tutaj. Dodam, że niesłusznie został 
poniesiony temat, mówimy o Nowym Mieście, że przy ulicy Popiełuszki maja być budowane 
nowe budynki.  Zdecydowanie zawsze byłem przeciwny budowaniu tych budynków, natomiast 
miała być budowana ulica od ulicy Kozienia do ulicy Kopisto. I wyszedł wniosek od 
mieszkańców od rady osiedla, jak również miał być z pieniędzy funduszu obywatelskiego. 
Także to od was wyszedł temat. Osobiście uważam, że ten wniosek był bardzo zasadny, tak 
żeby przy Świadka 1, 3, 5 auta nie przejeżdżały pod oknami  ludzi którzy tam mieszkali. A blok 
3  liczy w sumie około 112 mieszkań. A wiec tą drogę należało budować. I dodam, że kiedy 
będą decyzje większości mieszkańców, to od Kozienia do Kopisto, to droga będzie budowana.  
 
Pytanie: Mówimy tutaj, że Rzeszów  się rozrasta, rozwija, budujemy nowe bloki. Ale to że 
buduje się nowe bloki to nie znaczy, że młodzi ludzie tutaj będą chcieli zostać.  Bo my im miejsc 
pracy nie dajemy, bo to są tylko budynki, mieszkania, które są bardzo drogie, deweloperzy 
rozbestwili się, zwłaszcza na ulicy Miłej. Tam blok, blokiem pogania. Żywcem nie ma zielonego 
miejsca, kawałka trawnika, a powstaje kolejny blok, kolejny dom. Kiedyś to było miejsce 
domków jednorodzinnych, tam ludzi kupowali sobie tereny i budowali domki. W tej chwili nie 
ma asfaltu, dzieci rowerki, nie ma oświetlenia, panie z wózkami. Ja jadę samochodem, nie 
widzę, że ktoś idzie bo tam nawet nie ma latarni. Mówię o ulicy Miłej, tych bocznych alejkach, 
nie o tej głównej. To jest masakra, nie stawiajmy już tam więcej bloków. Tam nie ma miejsca. 
Korek zrobił się jak na Marszałkowskiej. Druga sprawa która chciałam poruszyć, to                                         
ok. włączamy te wsie. kwestia Res drobu. Smród jest niewiarygodny. To nie może tak być, że 
w centrum miasta, w stolicy innowacji, smród jest taki, że nie da się wyjść na zewnątrz, bo nie 
da się oddychać. Śmierdzi z tych kurczaków. Temat poruszany jak mnie jeszcze na świecie nie 
było, Rada Osiedla 1000-lecia walczy z tym  Resdrobem. Tam się nie da mieszkać. Pan 
Prezydent mieszka z drugiej strony Rzeszowa, ten smród do Pana Prezydenta nie dociera. 
Zapraszam tutaj na 1000-lecia, Marszałkowska, Warszawska 1/3, tam jak się otwiera okna, nie 
da się wyjść na balkon, tam powstają też nowe bloki, na Lubelskiej przy Lidlu, buduje się tam 
Skyres, dużo biurowców, firm Deloitte, Developres powstają tam nowe apartamenty.  Smród 
jest niewiarygodny. Rzekomo część fabryki została zamknięta. Ile mieszkańcy jeszcze będą 
walczyć, ile będziemy prosić, błagać. Czy Pan Prezydent cokolwiek z tym zrobi czy będziemy w 
tym smrodzie żyć, czy udusimy się. Rzekomo jakieś pomiary są tam robione. Nie wiem kiedy 
są one robione czy robione są celowo w momencie kiedy oni nie palą wnętrzności kurczaków. 
Nie wiem czy Państwo mieli kiedyś „przyjemność” tego smrodu doświadczyć, to jest fetor, 
którego nigdzie nie czułam.  A tutaj jest miasto rzekomo rozwijające się, stolica innowacji. 
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Będziemy mieć autobusy na gaz, po co to wszystko, przecież tam się nie da żyć, nie da 
oddychać. Ktoś powie to wyprowadź się, a le jak się ma kredyt, mieszka i żyje to też nie jest 
takie proste.  Czy Pan Prezydent może cokolwiek w tym temacie zrobić, bo to już od lat jest 
temat poruszany i telewizja i gazeta, wiele pism było. Teraz z tego co się orientuje rada Osiedla 
1000-lecia będzie kierować wniosek do prokuratury, gdzieś tam wyżej. Ja jako młoda osoba 
mam wrażenie, że Pana Prezydenta ten temat w ogóle nie interesuje, albo nic nie jest w stanie 
z tym zrobić, bo ważniejsze jest  budowanie kolejnej kładki , kolejnych autobusów, bloków, 
przedszkoli, szkół, a ten temat jest spychany na bok, zamiatany pod stół chciałabym bardzo 
prosić, jako zwykły obywatel, mieszkaniec Rzeszowa, tutaj mieszkam, pracuje i płace podatki, 
czy jest szansa, żeby ten zakład został przeniesiony poza granicę miasta, żeby go zamknąć po 
prostu.    
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Gdzie Pani mieszka? 
Mieszkanka: No właśnie w tym bloku Warszawska 1/3. Jak wyjdę na balkon to musze się 
wrócić, bo się nie da. Nawet na spacer z psem ciężko wyjść bo idę z zatkanym nosem w 
momencie kiedy te smrody puszczają.  To nie jest tak, że to jest codziennie, oni tam mają jakiś 
swój system pracy.  
Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Jeżeli chodzi o ten zakład, to budowany był 
przed laty, osiedle było również przed laty. Było to miejsce pracy dla wielu ludzi. Przyszły 
kolejne pokolenia, nie chcą tego zakładu. Miasto ze swej strony robi wszystko, żeby wynieść 
ten zakład  wynieść w inna miejscowość.  Wspomniała Pani również o ulicy Miłej. Co Pani 
przeszkadza, że budowane są bloki i przychodzą tacy piękni ludzi jak Pani do tych bloków.  
Mieszkanka: Zgadza się, przychodzą piękni ludzie, ale tam nie ma nawet ulicy żeby ci ludzie 
mogli iść.  
Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Przebudowana ulica Strażacka, przebudowana 
ulica Urocza, Miła, Kardynała, przebudowana ulica Sikorskiego, jakie jeszcze ulice pani 
wymienić? Faktem jest, że kiedy rozpoczęliśmy przebudowę ulicy Strażackiej to były protesty, 
żeby nie budować. A w tej chwili piękna ulica. I dobrze, że się buduje. Jeszcze jedno, kiedyś na 
Skyresie miałem spotkanie i Pani zarzuciła mi, ze wspieram deweloperów. I mówię jej „ja nie 
wspieram, to Pani wspiera”. Bo kupuje mieszkanie. - Tu Pani mieszka ?, - Tu mieszkam. No to 
Pani właśnie wspiera. Ja osobiście bardzo się cieszę, że Pani kupiła mieszkanie i tu chce 
mieszkać. Budujemy w ciągu roku około 4000 mieszkań. I te mieszkania są kupowane na desce 
kreślarskiej. Chcą tutaj ludzie przychodzić, chcą tutaj żyć. A więc wstrzymać napływ ludzi? 
Niech będzie małe miasteczko? Jak mówiłem wcześniej, moi  poprzednicy budowali to miasto, 
ja kontynuuję ich program. Pani jest młoda osobą, ja rozumiem ten żal odnośnie zatruwania 
powietrza przez Resdrób. Ale to nie jest w kwestii miasta. Ze swej strony robimy wszystko żeby 
ten zakład wynieść na inny teren.  
Odpowiedź Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa – 
Małgorzata Wojnowska: Temat zakładu Resdrób jest przez nas ciągle kontrolowany, czyli w 
styczniu tego roku została wydana decyzja o cofnięciu pozwolenia zintegrowanego dla tego 
zakładu. Zakład od tej decyzji się odwołał do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. SKO 
wróciło do ponownego rozpoznania sprawę. Mamy 8 punktów musimy wypełnić, żeby jeszcze 
raz podjąć decyzje. O ile zapach nie są mierzalne, ale uciążliwe dla Państwa – to Państwo 
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zgłaszacie nam cały czas, jest jeszcze kwestia hałasu ze strony zakładu. Bardzo dużo polegamy 
tutaj na WiOŚ-u, który ma przeprowadzić badania i ma kontrolę. Zostały takie badania 
przeprowadzone, są przekroczenia. Jesteśmy w  połowie drogi, żeby wydać kolejną decyzję co 
do tego zakładu. Także cały czas, na bieżąco. Będzie jeszcze rozprawa na terenie zakładu, taka 
musimy zrobić. Jest to kwestia podczyszczalni, jest to kwestia pomiarów na biofiltrach, które 
są na dachach podczyszczalni zamontowane – tak nam SKO zleciło i myślę, że do końca roku 
jakaś decyzja zapadnie. Jesteśmy na bieżąco z mieszkańcami jeżeli chodzi o skargi i ze 
Stowarzyszeniem Nasz Czysty Zdrowy Rzeszów. Państwo nam zgłaszacie, my reagujemy na 
bieżąco  i myślę, że decyzja będzie podjęta jeszcze raz do końca roku. Spotkam się z Panią po 
spotkaniu i przedstawię dokładniejsze informację.       
 
Pytanie: Występuję w imieniu Rady Rodziców przedszkola nr 13 i zwracam się z prośba do 
Pana Prezydenta o przydzielenie jakiś środków z budżetu na przyszły rok na zakup oczyszczaczy 
powietrza dla dzieci z przedszkola nr 13. Wiemy, że w innych przedszkolach i żłobkach takie 
sprzęty zostały pozyskane, Mamy  5 grup w przedszkolu, dużo dzieci, te dzieci są podatne 
często na infekcje, z tego względu częściej chorują. Bardzo byśmy prosili o zakup takich 
oczyszczaczy dla naszego przedszkola.    
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Proszę radę rodziców do ratusza 
to porozmawiamy.  

 
Pytanie: Reprezentuje mieszkańców ulicy Rodzinnej/Białogórskiej, to jest z nowego, 
przyłączonego osiedla Matysówka.  Osiedle jest piękne, na górce, widoki wspaniale, zapraszam 
tam na wycieczki, jest szlak turystyczny. Ale my jako mieszkańcy tej ulicy, złożyliśmy wniosek 
do budżetu miasta o dokonanie przyłączenia rozszerzenia sieci wodno-kanalizacyjnej. Bo 
akurat ta ulica w części nowo przyłączonej, nie posiada kanalizacji, ani wody. Natomiast,  
mnóstwo młodych osób buduje się tam, mamy ankietę, którą przeprowadziliśmy na spotkaniu 
zapytanie mieszkańców, więc około 30 osób pragnie rozpocząć budowę domów wkrótce.                    
20 istniejących budynków to są starsze budynki, które maja stare, przeciekające szamba. 
Młodzi wszyscy muszą budować sobie oczyszczalnie ścieków, jak również studnie głębinowe, 
bo to jest właśnie na górce. Dlatego chciałabym wiedzieć, jak postępuje realizacja tego 
naszego wniosku, jeżeli chodzi o budżet miasta.         
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Proszę Państwa, piękne widoki, 
przepiękny teren faktycznie. I myślę, że będzie zabudowany na najbliższym czasie. Wąskie 
ulice, puśćcie nas na te ulice, żeby rozszerzyć. Objeżdżałem w zeszłym tygodniu  i Matysówkę 
i Białą.  
Odpowiedź Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji - Robert Nędza:   
Zaraz po przyłączeniu Matysówki  spotkaliśmy się z mieszkańcami, Panu Prezydentowi 
Ustrobińskiemu relacjonowaliśmy koncepcję, dwa rozwiązania. Ta koncepcja jest podjęta, 
trasa tej kanalizacji. Różnica poziomów jest 130 metrów, nie przeraża nas to, zresztą  na 
Matysówce będziemy mieli stok narciarski. Także siec wodociągowa jest wytrasowana, także 
z kanalizacją z 3 przepompowniami. Można powiedzieć, że rozpoczął się proces inwestycyjny, 
czyli prace projektowe, oczywiście środki, my jako MPWiK, jako spółka miejska mamy. Także 



Strona 12 z 37 
 

żadnego problemu jeżeli chodzi o środki finansowe, dlatego proces inwestycyjny można 
powiedzieć, że już się rozpoczął.    
  
Pytanie: Jestem mieszkańcem  osiedla Króla Augusta. I z tamtego osiedla chciałbym kilka 
spraw przedstawić.  Przede wszystkim w sąsiedztwie naszego osiedla został wybudowany 
piękny dworzec lokalny, który jest wizytówką miasta. Natomiast dojście  do tego dworca ulicą 
Chłopickiego od strony Reymonta woła o pomstę do nieba, z jednej strony jest wąski chodnik, 
z drugiej strony jest pół wąskiego chodnika i brak chodnika pomiędzy torami – dwoma ciągami 
torów kolejowych. Bardzo prosimy o rozwiązanie problemu, ponieważ tamtędy chodzą dzieci 
do pobliskiej szkoły, która jest na ulicy Kamińskiego. I to jest druga sprawa, ulica Kamińskiego  
czyli brak możliwości parkowania przez mieszkańców. Pobliska galeria i zrobienie strefy 
płatnego parkowania spowodowała, że na naszej ulicy parkują w dużej ilości pracownicy galerii 
pobliskiej. Tak naprawdę pracownicy parkują na ulicy Króla Augusta, na pobliskich terenach i 
jest to ogromny problem dla mieszkańców, ponieważ pracownicy przyjeżdżają przed godziną 
9, wyjeżdżają po 21 i przejechanie, wjechanie  do własnego garażu jest ogromnie 
problematyczne.  Nie mówiąc, że na ulic Kamińskiego są dwa małe gabinety, które też pracują 
i potrzebują mieć możliwość zaparkowania. Chcielibyśmy żeby dzieci dochodzące do szkoły, 
która jest na końcu ulicy były bezpieczne i żeby jednak była możliwość, żeby ograniczyć ruch 
na naszej ulicy i parkowanie. Mieszkańcy pisali w tej sprawie do urzędu, ale dostaliśmy 
odpowiedź że jest to droga kategorii D ileś tam i że parkowanie będzie się odbywać, tak jak się 
odbywa wiec chcielibyśmy prosić o zmianę kategorii drogi.  Jeżeli jest taka możliwość.                                
I chcielibyśmy od strony ulicy Kamińskiego jest jeden próg zwalniający, ale jest on 
zamontowany stosunkowo na początku uliczki, a bliżej szkoły  gdyby był drugi próg zwalniający 
to na pewno ograniczyłoby prędkość poruszających się tam samochodów. To jest ulica ślepa, 
zakończona szkoła i bezpieczeństwo dzieci i mieszkańców leży nam na sercu. Ostatnią sprawą 
jaką chciałam poruszyć to skrzyżowanie ulic Reymonta, Krakowska, Wyspiańskiego i Jałowego. 
Od wielu lat istnieje problem, samochodów coraz więcej, przejechać graniczy z cudem,                            
a wyjechać z Reymonta w lewo to już jest abstrakcja.  Kiedyś był zakaz, może by to rozwiązało 
jakoś problem. Chcielibyśmy prosić o rozwiązanie problemu.   
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Ten dom na ulicy Chłopickiego to 
przypomina XIX wiek. Nie możemy dogadać się  z właścicielami tego terenu.  
Odpowiedź Dyrektor Wydziału Inwestycji – Urszula Kukulska: na ten obiekt, który tam ma 
powstać zostały wydane warunki zabudowy po raz drugi, ponieważ pierwsze zostały 
oprotestowane, drugie również. Sprawa była w SKO, aż wreszcie warunki stały się ostateczne. 
Teraz przyszły właściciel tej posesji opracowuje dokumentację projektową do końca roku ma 
złożyć o pozwolenie na budowę.    
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Odnośnie pozostałych spraw ma 
Pani rację i będziemy chcieli realizować. Będzie w kontakcie dyrektor Zarządu Dróg i ustalicie 
szczegóły. Ujmiemy to w budżecie 2020.   
 
Pytanie: Na wstępie chciałbym podziękować za to, że 9 lat temu zdecydowaliście Państwo                    
o tym, żeby Biała została przyłączona. 2009 rok, mamy 10  rok kiedy jesteśmy w mieście                                
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i rzeczywiście nasze osiedle rozpoczęło znaczący rozwój. Zmienia się zdecydowanie. Mamy 
przebudowaną szkołę, mamy przebudowany dom kultury, rozbudowaną ulice kardynała 
Karola Wojtyły i Sikorskiego, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia.   W związku z tym chciałabym 
prosić o możliwość budowy ekranów przy ulicy Sikorskiego. Ulica przebudowana, piękna, 
jednak natężenie ruchu ogromne. Ja wiem, że niedawno były dokonywane pomiary hałasu 
przy tej ulicy, nie wiem czym zakończone. Liczymy na to jako mieszkańcy, że w przyszłości te 
ekrany powstaną. Jest to szumy są nie do zniesienia. Ale jest to sprawa do załatwienia ale jest 
to do załatwienia. Następną rzeczą, która chciałbym poruszyć jest budowa wzorem osiedla 
Budziwój na całości naszego osiedla  kanalizacji burzowej. Myśmy próbowali, wnioskowaliśmy 
o komunalizację rowów na naszym osiedlu, ale niestety ze względu na to, że większość rowów 
leży na gruntach prywatnych, nie udało się przekonać mieszkańców, żeby oddali te rowy na 
miasto za przysłowiową złotówkę. Skutkiem tego jest to, że zagrożenie powodziowe wodami 
opadowymi cały czas istnieje. Także prosiłbym o rozważenie tej budowy kanalizacji burzowej 
na całym osiedlu.  Następne zadanie, to idąc w stronę Strugu, to właśnie ta rzeka Strug. 1/3 
długości Strugu jest remontowana, natomiast pozostałe 2/3 czekają na remont. Czeka rzeka, 
ale czekają też i  my mieszkańcy.  Mamy ostatnio sprzyjającą pogodę, ze nie nastąpiły wylewy, 
ale my wiemy co to znaczy powódź, pływaliśmy niejednokrotnie, byliśmy zagrożeni, byliśmy 
zalewani. Zresztą Pan Prezydent bywał na naszym osiedlu, podejmował decyzję.  To jest moja 
kolejna prośba zmierzająca do tego, żeby rzekę Strug ująć w harmonogramie zrzutu wody 
opadowej, tak aby regulacja zapory nie było tylko wtedy kiedy Pan Prezydent zdecyduje, 
właściwie wymusi na zlewni podnoszenie lub opuszczanie zapory. Żeby była ujęta w 
harmonogramie zrzutu rzeki Wisłok, w chwili kiedy zostaje przekroczony poziom powodziowy, 
stan alarmowy na Strugu, żeby zapora była na tyle wcześniej opuszczana żeby zapora była 
uwalniana i spuszczała część wody na tyle wcześniej, żeby osiedle Biała nie było zalewane.  Nie 
tylko osiedle Biała ale także i Budziwój  jest podtapiany przez ten wylewający Strug. Te nasze 
działania były już od kilku lat prowadzone, żeby zapora była uregulowana i brany był poziom 
wody na Strugu i do tej pory nam się nie udawało. Z takich drobniejszych spraw, wróciłbym 
nadal do kwestii rozwiązania skrzyżowania przy domu kultury, szkole, czyli krzyżówka ulicy 
Miłej z ulicą kardynała Karola Wojtyły.   Myśmy próbowali już dwukrotnie, żeby zmienić tam 
pierwszeństwo przejazdu polegające na tym żeby ulica Miła była  z pierwszeństwem, 
wchodziła w zakręt w ulice kardynała Wojtyły  i w stronę Tyczyna. Obecnie postawione jest 
tam lustro sferyczne, które jednak nie zapewnia bezpieczeństwa przejazdu, zwłaszcza w 
porach jesienno - zimowych, kiedy jest często zaparowane i często zamarznięte.  Jest możliwe 
do przebudowa, zmiana organizacji ruchu mogłaby nastąpić, bardzo bym prosił, żeby 
przychylić się, pochylić nad sprawa w najbliższym czasie po raz kolejny. Chociaż ze względu na 
to, ze przyszło wiele więcej linii  autobusowych  w stosunku do lat poprzednich.  I jeszcze jedna 
drobna rzecz, dotyczy wiaty przystankowej na ulicy Sikorskiego napisaliśmy niedawno pismo, 
które nie dotarło być może jeszcze, dotyczy to przystanku, postawienia wiaty przystankowej 
na wysokości sklepu Groszek a ulica Białogórską. Tam mieszkańcy często traktują ten 
przystanek jako przesiadkowy w stronę Tyczyna, część osób korzysta z przychodni zdrowia itd.   
Część osób odwiedzając naszą nekropolie nie ma wiaty przystankowej krytej w stronę Tyczna, 
pomiędzy ulica Białogórską a sklepem Groszek. Bardzo byśmy prosili, żeby rozważyć możliwość 
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tego zamontowania. I to co jest nieuniknione, czyli rozwój naszego osiedla. Może bym chciał 
jeszcze zauważyć jedną rzecz. Wylot ulicy Miłej do ulicy Strażackiej, jest jeszcze tam dwa 
budynki, które nie zostały rozebrane, zmodernizowane, żeby rozważyć zakup części 
nieruchomości po to żeby w przypadku wzmożonego ruchu, można było zmodernizować to 
skrzyżowanie, może nawet światła w przyszłości, ale jeżeli nie wykupimy gruntu, one miną 
bezpowrotnie, tego gruntu  nie da się tego naprawić, wrócić do tego co już tam kiedyś 
zainwestuje, zmieni to charakter tego skrzyżowania. Także wnioskowałbym o to, żeby grunt 
zwłaszcza po lewej stronie, tam stoi stara chałupka. Bardzo bym prosił, żebym się nad tym 
tematem pochylić.    
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Jeśli chodzi o tą chałupę to jest 
ona wpisana do rejestru zabytków. Rozmowy prowadzone są. Rzeczywiście to taka sama 
chałupa jak na ulicy Chłopeckiego.    
Odpowiedź dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego – Anna Kowalska: Pismo do nas nie 
dotarło, ale wiemy o nim z informacji, które otrzymaliśmy od mieszkańców. Wiata na drugi 
jest tam planowana.  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Odnośnie ekranów, zdecydowanie 
nie obiecuję budowy ekranów, bo faktem jest że mieszkańcy przy ulicy Dąbrowskiego mają nie 
mniej samochodów. Na ulicy Hetmańskiej nie mniej samochodów, Szopena czy Okulickiego, 
Krakowska czy jeszcze inne.  
 
Mieszkaniec: Tego było bardzo dużo w skrzynce. Kilkanaście sztuk tego wszystkiego. Ponieważ 
media od wszystkiego jestem odcinana, od osób które są na różnych stanowiskach. Ponieważ 
napisałam do ministerstwa na Pana Prezydenta i od tego czasu zostałam kolokwialnie mówiąc 
gnojona, zwolniona z pracy, ponieważ z zawodu jestem nauczycielka. Uczyłam w Szkole 
Podstawowej nr 16. I teraz chce powiedzieć, dyrektor który był kiedyś wcześniej, kiedy się 
przyjmowałam, wszystko było ok. Nagle, później została osoba wybrana przez  Pana 
Prezydenta, ale należała do związku, do Solidarności. Na chwilę obecną jest u Pana Prezydenta. 
Proszę popatrzeć pani D.R. Robiono do takiego stopnia, ze prowadziłam przez wiele lat 
kronikę. I żeby zataić, wszystko co się dzieje i żeby było nawet niemożliwością zobaczenia                        
w kronice wszystko co się dzieje. Ale chce do sedna przejść. Pan Prezydent wydał pozwolenie 
sąsiadowi na postawienie rzekomego budynku gospodarczego, a w gruncie rzeczy nie jest to 
budynek gospodarczy, tylko po prostu hala wzięta ze złomowiska i w której prowadzona jest 
różnego rodzaju roboty itd. Napisałam do Pana Prezydenta pismo, ponieważ kultura 
obowiązuje. Więc z cierpliwością czekałam przez tyle lat. Ostatnio kiedy mnie Pan przyjął? Czy 
Pan Prezydent pamięta kiedy to było? Panie Prezydencie pamięta Pan kiedy mnie ostatnio raz 
przyjął? A kiedyś było to na  pstryknięcie. Kiedy Pani zechce to proszę do mnie przychodzić bez 
stania w kolejce. Kiedy Pan później się zorientował, że ja jestem sąsiadką osoby której Pan na 
wszystko pozwala. Proszę Państwa, proszę przyjechać na ulice Skrajną 12. To jest osiedle 
Staromieście, koło szkoły nr 13, koło Orlika. Ja nie w imieniu swoim, ale również mieszkańców, 
ponieważ jestem pierwszą osobą w mieście która nie boi się powiedzieć prawdy, co się w tym 
mieście dzieje. Dzisiaj nagrywałam, gdzie dzieci idą z nauczycielką.  Grupa dzieci z przedszkola 
prawdopodobnie z przedszkola, no to wiek był albo wczesnoszkolny i dzieci szył ulica Skrajną          



Strona 15 z 37 
 

i z tego hangaru, mam wszystko nagrane, mam dokumenty z wcześniejszych lat, wdychały ten 
smog to spalenisko. I dzieje się to w dzień w dzień. I proszę mi później nie mówić, żeby 
dostawać dofinansowanie itd. Dzieci idą wdychają, ludzie idą wdychają te świństwa. To się 
dzieje. Proszę usługi firma SCJ, gdzie miał zarejestrowaną siedzibę w 2009 r. Ponieważ ja mam 
bardzo dobra pamięć 4 września na osiedlu Baranówka,  tj. Osemeckiego 23 A/(…). Tam są 
szeregówki. Tam jest fikcja na papierze, że miał prowadzoną działalność zarejestrowaną.                              
I nagle dostał od Pana Prezydenta Ferenc zgodę na postawienie rzekomego budynku 
gospodarczego, który jest w zasadzie hangarem, starą zardzewiała ruiną o wielkości ponad          
100 m². Gdzie prowadzi nielegalna działalność uciążliwą w godzinach nocnych, wczesnych,                       
w ciągu dnia. Cały czas robią maszyny, silniki aut pracują. Teraz przed przyjazdem tu spóźniłam 
się ponieważ dokumentuje to wszystko co się dzieje. Mam nagranie, gdzie chodzą auta, silniki 
wszystko naraz. My nie możemy normalnie wyjść z domu. Jesteśmy atakowani. Już byłam 
niejednokrotnie atakowana. Do Pana Prezydenta z kulturą przychodziłam, pisałam, proszę 
mnie wysłuchać. Straż miejska nic nie robi, ochrona środowiska nic nie robi, nadzór budowlany 
nic. Teraz mamy drugi raz zasłonięty dom, ale tylko nasz dom, nie ich, na wysokość ponad                    
5-6 metrów. I teraz jest drugi raz, żebyśmy nie widzieli co się dzieje na tej posesji. Jest to teren 
tylko na zamieszkanie. I pytam się Pana Prezydenta, kiedy zostanie ten hangar usunięty. Jest 
to niezgodne z prawem, ponieważ Pan Prezydent nie chce nam zwrócić dwóch wycinków 
naszej rodzinnej własności, gdzie mam akt notarialny, akt własności ziemi naszej babci. 
Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Proszę kto chciałby zabrać głos.  
 
Mieszkaniec: Zwracam się z prośbą od mieszkańców Budziwoja, osiedla Biała, ulicy Gościnnej, 
ulicy Miłej. Ja się chowałem na ul. Gościnnej, tam się urodziłem. W 2010 r. przeprowadziłem 
się do Budziwoja Temat doskonale znany  - budowa chodnika na ul. Podleśnej i przy okazji 
budowa szkoły, która ma powstać w najbliższym czasie przy ul. Kwiatkowskiego. Brakuje nam 
chodników, temat ul. Gościnnej ciągnie się jak rzeka. Ja osobiście mam sprawę, gdzie                                 
w styczniu tego roku zwróciłem uwagę kierowcy na ul. Gościnnej,  który chciał mnie rozjechać. 
Zostałem pobity. Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa w Rzeszowa. Także nie są to błahe 
sprawy. Panie Prezydencie, jeżeli w Rzeszowie niemożliwe staje się możliwe, to prosilibyśmy 
o podstawowe rzecz, tematy dla naszych dzieci, rodziców, ludzi starszych tak i dla nas. Także, 
prosiłbym żeby pochylić się nad te sprawy. I krótki ostatni temat, w pewnych czasie na 
wysokości kościoła na ul. Budziwojskiej były znaki zakazu zatrzymywania się i postoju. Po 
krótkim czasie te znaki zniknęły. Jeśli chodzi o niedzielę, gdzie wiadomo że ludzie do kościoła 
przyjeżdżają, nikt im tego nie broni. A chcielibyśmy z tego chodnika przynajmniej po jednej 
stronie skorzystać. I pytanie kto te znaki postawił i kto te znaki ściągnął i dlaczego.  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Chciałbym, żeby wypowiedział się 
tu szef Rady Osiedla - Radny Ożyło. Na pewno była interwencja ludzi i znaki zostały zdjęte. 
Jeżeli chodzi o ul. Gościnną to mocno żebyśmy walczyli, żeby tą ulicę poprawić, żeby 
wyasfaltować, zrobić kanalizację. Natomiast na samym Budziwoju wbudowano 160 mln zł. 
Deszczówka kosztuje ok 96 mln, Jana Pawła, kolejne ulice. Niektóre osiedla zarzucają mi, że na 
Budziwoju wydałem za dużo pieniędzy. Ale ja twierdzę, że jest to miejscowość, która jest 
zabudowywana. I tak, poinformuję Pana, może Pana mniej interesuje bo mieszka Pan na 
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Gościnnej, będziemy od ul. Budziwojskiej budować drogę Porąbki do kładki w kierunku 
Boguchwały i przejdzie na druga stronę Wisłoka. Także Budziwój ma ogromne inwestycje. Na 
Gościnnej, jeżeli zgodzicie się wejść w teren, zdecydowanie chodnik będziemy budować. 

 
Mieszkaniec: Chciałbym zgłosić taką sprawę ma być przebudowana ulica Staroniwska.                                                 
I mieszkańcy ulicy Staroniwskiej są bardzo zainteresowani jak to będzie wyglądać. Złożyliśmy 
oficjalne pismo do Miejskiego Zarządu Dróg o zorganizowanie spotkanie z projektantem                          
i ewentualnie ludźmi, którzy prowadzą tą inwestycję. Druga sprawa chcielibyśmy żeby Biuro 
Gospodarki Mieniem po prostu podało nam tereny, któreś są po prostu ich własnością, na 
którym można byłoby zorganizować ogólnodostępny plac dla dzieci. I trzecia sprawa krótka, 
chodzi o taka sprawę: stoimy na przystanku. Są autobusy, które jadą np. 15  i po prostu widać, 
że jest spóźniona i znika. I ja nie mam informacji czy ona jedzie, czy jest spóźniona, czy w ogóle 
jej nie ma. Dlatego proponuję, żeby na wierzchu tej tablicy były autobusy spóźnione                                       
i wyświetlany się autobusy , które jadą. Ktoś przychodzi na przystanek 2-3 mim, ale patrzy jego 
autobus jest spóźniony, ale będzie jechał i czeka. Anie szuka innego połączenia. To informatyk 
powinien dać sobie radę, bo autobusy takie jakie są w Rzeszowie, uważam że są dość dobre.  
Odpowiedź Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Marek Ustrobiśńki: W tym roku 
rozpoczęliśmy projektowanie ul. Staroniwskiej. Znamy to pismo, jak będziemy mieć projekt                   
w miarę skrystalizowany, bo prace są w początkowej fazie, to takie spotkanie zorganizujemy. 
Nawet żebyśmy z Miejskim Zarządem Dróg o tym rozmawiali. Myślę,  że będzie to możliwe 
albo pod koniec tego roku, albo na początku przyszłego.  
Odpowiedź Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem – Grzegorz Tarnowski: Jeśli chodzi o teren 
na Staroniwie to miasto posiada tam wiele działek. Mogę spotkać się z Panem i dyrektor 
Wąsowicz-Duch (Zarząd Zieleni Miejskiej) i ustalimy, w którym miejscu taki plac zabaw byłby 
zasadny i odpowiadał mieszkańcom. Jestem do dyspozycji.  
 

 
Mieszkaniec: Ja troszkę z innej bajki niż wszyscy Państwo. Jestem pacjentką onkologiczną 
endokrynologiczną, jak cała moja rodzina. W zeszłym roku prowadziłam konferencję 
dotyczącą chorób nowotworowych. Ja jestem osobą, która urodziła się w Rzeszowie i tutaj 
mieszka. Jestem z Baranówki, jak wiecie z jakiego osiedla. I niestety biorąc pod uwagę to, że 
choroba nowotworowa dziesiątkowała moją rodzinę. Moja mama jest Amazonką, ma 65 lat. 
Wygrała z rakiem. Tata mimo, że miał możliwości finansowe, leczył się zagranicą, dzisiaj 
odwiedzam go na cmentarzu. Dwa lata temu Narodowy Fundusz Zdrowia nazwał mnie 
pacjentem tzw. wykluczonym nierokującym, czyli taka osoba której nie opłaca się leczyć. 
Miałam 42 lata wtedy, dziś mam 44. Jestem chora na obie te choroby. Mam córkę, która ma 
12 lat. Notabene na Budziwoju chodzi do szkoły. Niestety, tak jak ja jest osobą 
niepełnosprawną. Dwa lata temu działając jako organizacja pozarządowa, niestety poznałam 
nasz system opieki zdrowotnej. I oprócz, że się mówi, że Polska to chory kraj, nic się nie 
zmienia. Ja studiowałam we Wrocławiu. Obecnie robię tam doktorat wdrożeniowy                                  
min.   z medycyny. I tłumaczyłam wszystkim przez 20  lat, że jestem z Rzeszowa. Słyszałam, że                              
w ogóle gdzie to jest, z reguły na Ukrainie. Wstyd, bo jestem geografem, wiec musiałam im 
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tłumaczyć, że to nie jest Ukraina. Panie Prezydencie, w momencie kiedy zwróciłam się z prośbą 
o pomoc przy zorganizowaniu takiej konferencji „Rak w biznesie”, którą poświeciłam 
pośrednio mojemu ojcu, pomimo tego że był przedsiębiorcom, miał nakłady finansowe, 
niestety przegrał z rakiem. Mama nie miała nakładów finansowych, mama jest po prostu 
emerytką, moja mama z rakiem wygrała, i to nie tu jest pies pogrzebany. Pies jest pogrzebany, 
gdzie indziej. To jest diagnostyka, która w naszym kraju jest fatalna. Ja pracuje od dwóch lat                    
z branżą medyczną, pracuje z Krakowem, bo tam są moi profesorowie min. profesor, która jest 
konsultantem krajowym z zakresu immunologii na Podkarpaciu. I druga rzecz, pracuje                                 
z nowoczesnymi technologiami. Obiecałam sobie, mojej mamie i mojej córce, że ściągnę takie 
technologie tutaj, do Rzeszowa. Proszę sobie wyobrazić, dwa lata walczę z dwiema chorobami, 
które są w fazie terminalnej. Raka olewam, a z punktu widzenia celiakii w stanie opornej na 
leczenie, też nie jest wesoło. Dla mnie Rzeszów to jest stolica innowacji. Tego nie będę 
zaprzeczała, bo naprawdę u nas bardzo dużo się dzieje. Ale mieszkamy na Podkarpaciu,                        
Polska B i tak jesteśmy traktowani. Bo ja jeżdżę do ministerstwa i niestety, jeżeli chodzi                                  
o Polskę Wschodnią to nie liczcie na to, że ktoś nas kocha. Zdecydowanie nie, oprócz funduszy 
unijnych, które mówią o horyzoncie 2020. Ja mam takie pytanie, ponieważ  my rozmawialiśmy 
w zeszłym roku i ja wiem, że Pan Prezydent jest otwarty na wszelkie inicjatywy, a ludzie na 
Podkarpaciu też chcą żyć, bo nikt nie chce umierać. A więc, tak przy moich działaniach, takie 
rzeczy moglibyśmy mieć w Rzeszowie. Ja obiecałam mojej mamie, Amazonce, która walczy 
teraz ze swoimi problemami po mastektomii i wiem, jak to wygląda, bo znam wszystkie 
statystyki i nie jest ciekawie. I dostęp do najnowocześniejszych terapii w województwie 
Podkarpackim no szału nie ma. Ale wiemy, że to  ministerstwo w Warszawie daje pieniądze. 
Ja w przyszły tygodniu, we środę, będę w Radzie Dostępności przy Ministerstwie Inwestycji                              
i Rozwoju. Jestem bardzo upartą babą. I uparłam się, że stworzę takie miejsce tutaj                                  
w Rzeszowie. I ja mam tutaj takie pytanie do  Pana Prezydenta ponieważ wiemy, że 
Ministerstwo Zdrowia, ani NFZ nie są zainteresowane, żeby u nas było lepiej. Ale my, 
mieszkańcy Podkarpacia i Rzeszowa jesteśmy zainteresowani. I jesteśmy w stanie ściągnąć 
tutaj najnowsze technologie i najlepszych lekarzy. To ja mam tylko taką serdeczną prośbę                           
o wsparcie w formie Dworzyska, które ma rewelacyjne tereny inwestycyjne. Na właśnie 
budowę takiego szpitala z najnowszymi technologiami z wykorzystaniem immunologii                              
i onkologii. Nasz rząd chwali się, że będzie robił projekt dotyczący chorób rzadkich. Mocno 
wątpię. Mam przyjemność chorować na chorobę rzadką, która wcale nie jest rzadka tj. ponad 
10 % społeczeństwa naszego ją ma, wiec to nie są jakieś ułamki. Córka moja ma całe życie 
przed sobą i powiedziała, że moje dziecko będzie miało najlepsze leczenie, najlepszą 
rehabilitację i najlepszą edukację. I jak powiedziałam, tak zrobię. Bo był taki okres w zeszłym 
roku możecie Państwo  wpisać w you tube moje imię i nazwisko i znajdziecie mój testament, 
że mną było tak źle, bo nikt nie chciał mnie leczyć na Podkarpaciu. Wszyscy odmawiali mi 
leczenia, żaden szpital mnie na oddział nie przyjął, bo się nie opłaca. Fajna nazwa jeżeli chodzi 
o NFZ. Wiec ja się uparłam, że ja przeżyję, bo obiecałam to własnemu dziecku. A dobrze Panie 
wiecie, ze jak się baba uprze to nie ma nic gorszego. Ja mam taką prośbę, że bardzo by mi 
zależało na tym, bo jestem prezesem fundacji i stowarzyszenia, żeby takie rzeczy zadziały się 
w Rzeszowie. No mamy ku temu wszystko. Mamy świetnych ludzi, innowacyjne rozwiązania, 
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świetne start-upy. Współpracuję z tymi w Rzeszowie, Krakowie i we Wrocławiu. Mamy 
wszystko, tylko musimy ze sobą rozmawiać. Samorządy muszą rozmawiać z nauką, nauka                           
z biznesem. A w ogóle to wszyscy muszą słuchać mieszkańców, bo my naprawdę wiemy, czego 
chcemy. Ja wiem że te wszystkie tematy: Budziwój przerabialiśmy remont drogi, moja córka 
chodzi do szkoły, która jest przepełniona, ale to nie wynika z czyjejś złej woli, tylko kwestii, że 
tak mamy w tej chwili na takich osiedlach, gdzie mamy dużo rodzin z małymi dziećmi. Szkoły 
nie były przygotowane na taką ilość dzieciaków, a z punktu widzenia współpracy przy reformie 
edukacji wiem jak to wygląda. Więc chciałabym tylko zapytać, bo nasz rząd zapowiedział, że 
będzie realizował rządowy, projekt dotyczący chorób rzadkich. Podobno chcą dać nam 
pieniądze, ja się przynajmniej tej wersji trzymam. Unia Europejska w 2013 r. kazała im zająć 
się tematem i chciałam zapytać czy Miasto Rzeszów jest zainteresowane, żeby takie rzeczy  
mogły się dziać w Rzeszowie. Bo ja uważam, że to jest moje miasto i nigdy się nie wypierałam, 
że jestem z Rzeszowa i jeszcze z Baranówki, kto jest z mojego pokolenia ’75 i wzwyż ten wie, 
że nigdy tam nie było rewelacyjnie. Więc z punktu widzenia opieki nad seniorami,  bo moja 
mama jest seniorką , z punktu widzenia opieki nad dzieciakami, bo moje dziecko ma 12 lat                      
i z punktu takich osób jak ja. Które maja powiedzmy duże doświadczenie zawodowe w wielu 
dziedzinach, ale przede wszystkim potrzebują ochrony zdrowia. Konkretnie mnie interesuje 
jakie macie państwo planu na 2020 r. w zakresie ochrony zdrowia. Interesują mnie tematy jak 
immunologia, onkologia, osoby z chorobami rzadkimi i osoby niepełnosprawne bo to są 
dokładnie moje przestrzenie.   
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Zapraszam Panią do Ratusza. 
Zaprosimy specjalistów, dyrektorów szpitali i będziemy rozmawiać.  
Mieszkaniec: Rozmawiam ze szpitalami dwa lata. Znam sytuację naszych rzeszowskich szpitali. 
Z kilkoma osobami, które siedzą przy tej ławce też rozmawiałam.  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Które są najbardziej zadłużone. 
Mieszkaniec: Mi nie chodzi o to zadłużenie. Ja mówię o sytuacji  pacjenta. Ja mówię jako 
pacjent. Mnie finanse nie interesują. Mnie interesuje możliwość przystosowania naszych 
szpitali które mamy, w szczególności szpitala na ul. Rycerskiej. Bo rozmawiałam z tym 
szpitalem, bo potencjał mamy. To jest tylko kwestia, że jak będziemy ze sobą rozmawiać to 
będzie super, bo naprawdę tutaj nie ma problemu. Jest dobra wola ze wszystkich stron.  
 
Mieszkaniec: Nie tak dawno, mieszkańcy Przybyszówki wypowiedzieli się przeciwko budowie 
parku rozrywki. Ja w mieniu swoim i Rady Osiedla Zwięczyca i wielu mieszkańców Zwięczycy 
wskazuje takie miejsce. Miasto szuka ternu na tą inwestycję - teren Kaczernego. Teren 
Kaczernego na Zwięczycy to znakomite tereny inwestycyjne, które aż się proszę                                              
o zagospodarowanie. Tereny należą do Skarbu Państwa, ale możemy je przejąć. Jest to na tyle 
duży teren, że oprócz planowanego parku może powstać planetarium, hala sportowa, baza 
hotelowa, parking. Także jest tutaj propozycja Rady Osiedla Zwięczyca o budowę parku 
wodnego na terenie Kaczernego na osiedlu Zwięczyca. Będąc w temacie Kaczernego byliśmy 
też u Pana Prezydenta. Wybieramy się w najbliższym tygodniu, również przy części przy 
nasypie kolejowym powstaje zabudowa jednorodzinna do której prowadzi wąska droga pod 
mostem kolejowym. Jest on zbyt wąski, żeby dojechało pogotowie, straż pożarna, służby 
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ratunkowe. Mieszkańcy tam też budują. Materiały wożą polami, nie ma drogi dojazdowej.                     
W tym roku paliło się tam. Paliły się nieużytki. Straż pożarna nie mogła dojechać. 10 wozów 
straży pożarnej stało przy sklepie, a strażacy na piechotę szli gasić pożar. I tu pada propozycja, 
pismo zostało złożone do Pana Prezydenta o budowę drogi, przedłużenie ul. Świętokrzyskiej 
do terenów Kaczernego. To jest drugi pomysł. I Panie Prezydencie obwodnica południowa. 
Mieszkańcy są ciekawi na jakim etapie są plany. Co się dzieje? Kiedy możemy zacząć budowę 
tej drogi. A teraz z drugiej strony, każdy z nasz mieszkańców prosi, a tutaj z tego miejsca 
chciałbym podziękować za budowę ścieżki pieszo-rowerowej nad Wisłokiem. Ta ścieżka będzie 
tętniła życiem. Tutaj rozmawiałem z koleżanką, która też korzysta z tej ścieżki. Panie 
Prezydencie ta ścieżka dochodzi do ulicy Jarowej. Chcielibyśmy w tym miejscu wybudować 
parking, żeby można było parkować w tym miejscu samochody i ulokować zaplecze. Jeszcze 
jedna rzecz Panie Prezydencie – ul. Beskidzka, ulica łącząca ulice Świętokrzyską z ul. Beskidzką 
koło lecznicy dla zwierząt, odcinek ok. pół kilometrowy drogi, ulica, które ma szerokość                             
ok. 2 metrów. Ruch jaki się tam odbywa w tym miejscu codziennie rano, popołudniu zagraża 
bezpieczeństwu mieszkańców mieszkających osób, wszystkich osób, które korzystają z tej 
drogi. W 2017 r. rada osiedla przedstawiła koncepcję budowy tej drogi. Mieszkańcy ją 
zaakceptowali. Chcielibyśmy, aby w propozycjach w budżecie na 2020 r. znalazła się budowa 
tej drogi. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc:  Ja Państwu powiem jak zmieniają 
się poglądy. Pan Przewodniczący Rady Osiedlowej Zwięczycy zorganizował spotkanie                                  
z mieszkańcami Zwięczycy, Białej i Budziwoja, żeby nie budować obwodnicy południowej. 
Zebrało się tle osób, co tutaj. I wyklinali mnie, po co to budować. Niepotrzebna ta droga.                        
W tej chwili poglądy Pana Przewodniczego się zmieniły.  I to dobrze. Pan pewnie żałuje, że był 
przeciwny. Ta droga zdecydowanie jest potrzebna. Szanowni Państwo, muszą być budowane 
drogi. Bardzo dziękuje przewodniczącemu, że zmienił poglądy. Odnośnie parku wodnego. Ten 
park mieliśmy budować przy ul. bł. Karoliny Kózki. Sprzeciw, głosowanie mieszkańców, zresztą 
był to wniosek Pani Radnej. Pani Radna chciała budować. Przygotowaliśmy 7 mln zł. Sprzeciw 
zdecydowany, przy głosowaniu 90% do 10% przeciwko budowie. A więc się zastanów, jak teraz 
mówisz o Kaczenicy, to żeby nie było sprzeciwu. 
Mieszkaniec: Nie będzie sprzeciw. Te tereny Panie Prezydencie, aż proszą się o zabudowę.  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc:  Pani Radna Kaźmierczak też 
myślała, że nie będzie sprzeciwu. A wic mówię to otwarcie póki będę, będę rozbudowywał 
miasto i  w szerz i w wysokość. Miasto musi rosnąć. Myślę, że większość osób wyraziła takie 
poglądy w czasie wyborów na Prezydenta Miasta Rzeszowa i Rady Miasta. I miasto musi się 
rozwijać. Tu w ty miejscu gdzie jesteśmy to były moczary. Mieszkali tu ludzie, którzy wozili 
piasek z Wisłoka. W tej chwili jest szkoła, piękne budynki, drogi i  inne obiekty.   A więc za 
wszelką cenę trzeba myśleć o kolejnych pokoleniach. Nie, że nie budować bo ja tu mieszkam. 
Krytyka niektórych osób może być, tak jak pani mówiła o ul. Miłej, na Białej czy ul. Strażackiej 
i Pan Przewodniczący mówi, ze dobrze ze budowane są te ulice. A więc zdania są podzielone. 
Jako Prezydent Miasta mam obowiązek podejmowania decyzji i oczywiście słuchać ludzi. Ale 
nie może to być miejscowość gdzieś tam na Ukrainie, jak tu ktoś stwierdził. Gdzie jest Rzeszów 
się pytali, Rzeszów koło Łańcuta, tak to było. Jechało się od granicy do granicy rowerem                             
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10 min. w tej chwili się jedzie godzinę od Miłocina do Lubeni. I taką politykę będę prowadził. 
Dalszy rozwój bezwzględnie. Dodam, że sytuacja gospodarcza jest dobra. Mamy pieniądze                           
i pieniądze z podatków i pieniądze głównie z Brukseli. Przymierzamy się do budowy lodowiska 
między ul. Zieloną, a ul Graniczną za akademikami. Budowany jest piękny stadion 
lekkoatletyczny.  Kolejne obiekty muszą być budowane. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc:  Ja Państwu powiem jak zmieniają 
się poglądy. Pan Przewodniczący Rady Osiedlowej Zwięczycy zorganizował spotkanie                                  
z mieszkańcami Zwięczycy, Białej i Budziwoja, żeby nie budować obwodnicy południowej. 
Zebrało się tle osób, co tutaj. I wyklinali mnie, po co to budować. Niepotrzebna ta droga.                                  
W tej chwili poglądy Pana Przewodniczego się zmieniły.  I to dobrze. Pan pewnie żałuje, że był 
przeciwny. Ta droga zdecydowanie jest potrzebna. Szanowni Państwo, muszą być budowane 
drogi. Bardzo dziękuje przewodniczącemu, że zmienił poglądy. Odnośnie parku wodnego. Ten 
park mieliśmy budować przy ul. bł. Karoliny Kózki. Sprzeciw, głosowanie mieszkańców, zresztą 
był to wniosek Pani Radnej. Pani Radna chciała budować. Przygotowaliśmy 7 mln zł. Sprzeciw 
zdecydowany, przy głosowaniu 90% do 10% przeciwko budowie. A więc się zastanów, jak teraz 
mówisz o Kaczenicy, to żeby nie było sprzeciwu. 
Mieszkaniec: Nie będzie sprzeciw. Te tereny Panie Prezydencie, aż proszą się o zabudowę.  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc:  Pani Radna Kaźmierczak też 
myślała, że nie będzie sprzeciwu. A wic mówię to otwarcie póki będę, będę rozbudowywał 
miasto i  w szerz i w wysokość. Miasto musi rosnąć. Myślę, że większość osób wyraziła takie 
poglądy w czasie wyborów na Prezydenta Miasta Rzeszowa i Rady Miasta. I miasto musi się 
rozwijać. Tu w ty miejscu gdzie jesteśmy to były moczary. Mieszkali tu ludzie, którzy wozili 
piasek z Wisłoka. W tej chwili jest szkoła, piękne budynki, drogi i  inne obiekty.   A więc za 
wszelką cenę trzeba myśleć o kolejnych pokoleniach. Nie, że nie budować bo ja tu mieszkam. 
Krytyka niektórych osób może być, tak jak pani mówiła o ul. Miłej, na Białej czy ul. Strażackiej 
i Pan Przewodniczący mówi, ze dobrze ze budowane są te ulice. A więc zdania są podzielone. 
Jako Prezydent Miasta mam obowiązek podejmowania decyzji i oczywiście słuchać ludzi. Ale 
nie może to być miejscowość gdzieś tam na Ukrainie, jak tu ktoś stwierdził. Gdzie jest Rzeszów 
się pytali, Rzeszów koło Łańcuta, tak to było. Jechało się od granicy do granicy rowerem                             
10 min. w tej chwili się jedzie godzinę od Miłocina do Lubeni. I taką politykę będę prowadził. 
Dalszy rozwój bezwzględnie. Dodam, że sytuacja gospodarcza jest dobra. Mamy pieniądze                           
i pieniądze z podatków i pieniądze głównie z Brukseli. Przymierzamy się do budowy lodowiska 
między ul. Zieloną, a ul Graniczną za akademikami. Budowany jest piękny stadion 
lekkoatletyczny.  Kolejne obiekty muszą być budowane. 
 

 
Mieszkaniec: Pierwsze chciałbym podziękować za środki, które przeznaczył Pan dla naszej 

jednostki. Wspomógł, doposażył naszą jednostkę w różny sprzęt jak i resztę. Liczymy, że                                
w kolejnych latach  dalej te środki uda nam się pozyskać z Pana pomocą. Druga sprawa dotyczy 
naszej drogi. Dziękujemy, że będzie realizowana droga główna Matysowska. Mam pytanie 
kiedy ewentualnie zaczną się prace. Czy w zakresie prac planowane są zatoczki autobusowe, 
jakiś parking przy szkole większy, bo taki jest oczywiście przy domu kultury. Ale czy jest jeszcze 
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coś planowane. I jeszcze jedno pytanie wspomniany już stok narciarski. Na jakim etapie jest ta 
inwestycja.  
Odpowiedź Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński: Ulica Matysowska 
znalazła się w budżecie miasta Rzeszowa. W tym roku rozpoczęliśmy projektowanie. Pani 
projektant prowadzi pracę. Zostały praktycznie do uzgodnienia kwestie dotyczące spływu wód 
opadowych, ponieważ na dzień dzisiejszy ten temat nie jest uregulowany. Czekamy na decyzję 
wodnoprawną od Wód Polskich i jeżeli ona wpłynie, to natychmiast składamy o pozwolenie 
na budowę. Tak praktycznie myślę, że na początku przyszłego roku możemy to pozwolenie 
uzyskać. Myślę, że w marcu rozpoczniemy realizację ul. Matysowskiej od razu mówię wraz                      
z zatokami autobusowymi, które tam też przy tej ulicy się znajdują. Co do stoku narciarskiego 
to na finiszu już jest opracowanie koncepcji budowy tego stoku i myślę, że w połowie grudnia 
będziemy mogli spotkać się z rada osiedla, z zainteresowanymi, żeby przedstawić to co tam 
zostało zaprojektowane i ustalić kolejność dalszych działań. Będziemy myślę mieli informację, 
co do zakresu rzeczowego i finansowego tego całego przedsięwzięcia, bo to czy będzie to 
realizowany czy nie, to zależy ile to będzie kosztowało. 
 
Mieszkaniec:  Ulica Kwiatkowskiego 2 – prośba do Prezydenta czy byłaby możliwość, bo                            
w pewnym sensie jest to nierespektowane i nieprzestrzegane. Chodzi mi o wydział 
architektury, który wydając wnioski lokalizacyjne, powiedzmy co się zwracają deweloperzy, 
inwestorzy. W tym momencie przypuszczalnie nie wskazują obowiązku określenia kategorii 
geotechniczej obiektu jaki deweloper będzie realizował. Już pomijając, że również 
przypuszczalnie, nie wskazują konieczności jakie deweloper na tym terenie, które powinien 
realizować ze względu m. in. na grupy społeczne, która tam będzie żyła. O co mi chodzi w tej 
kategorii geotechnicznej. Ten obowiązek prawny istnieje od roku 2012 i w tej chwili jest już 
bardzo ostro stawiany w 2018 r. O co chodzi, że nie zawsze granice w których posiada 
deweloper powiedzmy są granicami wpływu zarówno wykonawczego, w trakcie 
wykonawstwa, jaki w późniejszych skutków, które deweloper wykonuje. Na przykładzie 
budynku nr 2 przy ul. Kwiatkowskiego. Tam są dwa budynki. Chodzi o to, że przypuszczalnie 
dalej nie są wskazywane warunki i egzekwowane, ponieważ każdy obiekt bo to są obiekty 
przeważnie wyższe i przede wszystkim jesteśmy na bardzo kiepskich gruntach, na gruntach                 
w meandrze rzeki Wisłok, są osiadania w warstwie gruntów nanosowych, śmieci itd. Wszystko 
jest głęboko posadowione, palowania i o co chodzi. Wpływ wykonawczy sąsiadów, którzy 
dostali pozowana nie myślałam że jest aż tak daleko idący. Mianowicie osiadanie budynku                    
nr 2 w zasadzie się zakończyło w granicach roku 2007. W tej chwili w tym roku ruszyła jakaś 
zabudowa od strony południowej. W wyniku czego sposób, ponieważ deweloper nie dostał 
przypuszczalnie warunków w jakich on ma prawo wykonywać swoją inwestycję i w związku                  
z czym powiedzmy sobie deweloper np. nabija sobie palisady czy cos takiego. Budowa 
rozpoczęła się w 2019 w czerwcu czy lipcu. I co się podziało, przyszły duże dociążenia 
transportowe, przyszło nabijanie tych palisad pod wykopy , bo wykopy są głębokie bo są 
robione wszędzie parkingi podziemie. I w związku z czy, były dość duże wstrząsy. W naszym 
budynku nr 2 normalnie powstały pęknięcia, czyli ruszyło osiadanie, które już było zakończone 
i które w pierwszej wersji nie dało tak dużych szkód, jak w tej chwili mamy. Jest wybrzuszenie 
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ścian, odchodzenie elementów zresztą nie ze ścian działowych tylko betonowych. Dlatego 
prośba, żeby Wydział Architektury egzekwował obowiązek określania kategorii geotechniczej 
obiektów, które chce realizować i w zależności od tej kategorii deweloper ma obowiązek 
zapewnienia metody wykonawstwa. No wiec to musi być w dokumentacji projektowej. To jest 
nie tylko to, w wyniku tej kwalifikacji jest określony zasięg wpływu, to co wprowadza ten 
deweloper na sąsiednie obiekty. I wcale granice posiadłości dewelopera nie pokrywają się                         
z granicami wpływu wykonawstwa i reszty. My mamy szkody i nie mamy się komu skarżyć, bo 
odpowiedzialność się kończy po 5 latach. Chodzi o to, że potrzebne jest np. orzeczenie czy 
raport, żeby przed wydawaniem decyzji na obszar taki jaki jest np. od Powstańców Warszawy 
wzdłuż Wisłoka, było na pewno opracowanie jakiś wcześniejszy może przez politechnikę 
wykonany, które by po prostu kwalifikowały, taki raport środowiskowy, który by umożliwiał 
kwalifikację tego i zapewnienie obowiązków dewelopera w warunkach zabudowy jakie wydaje 
przy decyzji, które on musi zapewnić. To znaczy jeżeli jest przechodzenie się drgań poza swoje 
granice itd. żeby wszystkie ewentualne rzeczy zostały wykonane. Rozumiem również, że jest 
wreszcie najwyższa pora, żeby jeżeli przez przypadek będzie dalsze wykonywanie inwestycji 
wokół, to jest konieczność budowy ul. Kępa. Ale my mamy w tej chwili pęknięcia,  szkody                       
w naszym budynku. Pismo jest u Pana Prezydenta, pismo było w Wydziale Architektury, które 
odpowiedziało, że się tym tematem nie zajmuje.  
Odpowiedź Dyrektor Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa – Andrzej Skotnicki: 
Pani ma rację. Do każdego projektu budowalnego przed wydaniem decyzji na budowę nie 
tylko dla dewelopera, do każdego projektu budowalnego to opracowanie geotechnicze musi 
być przygotowane. I ono jest przygotowane. Także służę Pani dowolnym projektem , nie  tylko 
mieszkalnym wielorodzinnym, ale jakichkolwiek obiektów inżynierskich, podziemnych sieci                      
i wszystkie takie opracowania zawierają. 
 
 
Mieszkaniec: Reprezentuje Stowarzyszenie Nasz Czysty i Zdrowy Dom Rzeszów i chamiałbym 
przekazać pytania od stowarzyszenia. 9 listopada 2017 r. dokładnie 2 lata temu powiatowy 
inspektor nadzoru budowalnego nałożył na Resdrob obowiązek wykonawczy ekspertyzy 
technicznej wybudowanej na dziko, bez pozwolenia na podczyszczalni ścieków. Minęły 2 lata 
i do tej pory ekspertyzy brak, nie rozstrzygnięto nawet zagadnienia wstępnego tej ekspertyzy, 
czyli obowiązku wykonania odziaływania na środowisko podczyszczalni. Inwestor z tego co 
wiemy, właśnie zdążył się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie 
nałożenia decyzji oddziaływania na środowisko czy spełnia wymogi ochrony środowiska. Przez 
2 lata inwestorowi prowadzącemu działalność w centrum miasto nie udało się znaleźć 
eksperta z uprawnieniami, którym odważyłby się zalegalizować taka konstrukcję. To co 
przedłożył Resdrob zdaniem inspektora budowalnego nie nosi znamion ekspertyzy, a przede 
wszystkim nie da się jednoznacznie stwierdzić czy postawiona na dziko, generującą ogromny 
fetor konstrukcja spełnia wymogi ochrony środowiska, czy spełnia wymogi spełnia normy 
sanitarne, czy przeciwpożarowe i normy bezpieczeństwa. Mimo długiego czasu nie 
rozstrzygnięto zagadnienia wstępnego. Moje pytanie jest takie jaki pomysł ma Prezydent na 
tą sytuację, gdy każdego dnia oddziaływanie na teren gdzie mieszka kilka tysięcy ludzi? Czy 
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Urząd Miasta Rzeszowa czeka aż dojdzie od jakiejś tragedii? Czy  Urząd Miasta Rzeszowa                        
w sposób być bezpośrednio odpowiedzialny aż któryś z mieszkańców nie wytrzyma,  ponieważ 
jesteśmy codziennie eksponowani na warunki ekstremalne? Urząd Miasta doskonale wie                         
w jakim stanie znajduje się podczyszczania, ponieważ miało cztery ekspertyzy techniczne, 
które jednoznacznie stwierdzały, że choćby zacytuje jedno zdanie z ekspertyzy (…) 
przebywanie w budynku podczyszczalni stanowi duże zagrożenie dla życia i zdrowia obsługi. 
No i moje pytanie drugie. Jak długo jeszcze zmuszeni będziemy patrzeć na postępującą 
degradację mojej okolicy. Ponieważ akurat mieszkam w bliskiej okolicy zakładu, na 
wyludniające się mieszkania przeznaczane na wynajem, na opuszczone domy. Ponieważ tam 
sytuacji jest taka że w zasadzie nie da się mieszkać.  
Odpowiedź Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa – 
Małgorzata Wojnowska: Jeżeli chodzi o Resdrob to za działalność tego zakładu, za kontrole 
tego zakładu odpowiada wiele instytucji. Prezydent jest jedną z nich. To co mógł zrobić Pan 
Prezydent to została cofnięta decyzja pozwalniać zintegrowanego o czy Pani dobrze wie, bo 
rozmawiamy z Państwem i informujemy na bieżąco co się w sprawie dzieje. To co 
powiedziałam,  przed chwilą jest postępowanie w sprawie cofnięcia pozwolenia 
zintegrowanego.  
Mieszkaniec:  Bardzo dziękuję za Rzeszów. Jest piękny, jest czysty. Także jak my pojedziemy 
do innego miasta w porównaniu do innych miast jest piękny. Dziękujemy za kwiaty, za czystość 
w Rzeszowie. Moja prośba i moich znajomych, którzy są w tym samym wieku jak mój. Prosimy 
o więcej ławek w Rzeszowie, wzdłuż ulic. Tam gdzie są przystanki autobusowe można usiąść. 
Jeżeli się spaceruje czy idzie  załatwić sprawę, tam gdzie jest przystanek można usiąść, ale 
proszę zwrócić uwagę na ul. Słowackiego do filharmonii. Nie ma ani jednej ławki. Tam nie ma 
przystanku. Proszę po prostu przypilnować tej sprawy. Następna sprawa był taki zwyczaj 
przedtem, że przy Rynku koncerty są. Kiedyś były krzesła stawiane, teraz nie ma tam tego i jak 
był teraz korowód polonii, zespołów polonijnych przez 3-go Maja, doszliśmy do Rynku nie było 
na czy usiąść, żeby koncertu posłuchać. Później śpiewała Halinka Młynkowa. To trwało do 10. 
Nie ma siedzeń, a były przedtem. Później koncerty w sprawie Tadeusza Nalepy, też nie było 
ławek. Pan Prezydent był pod parasolami siedział, ja wiem, ze są miejsca pod parasolami, ale 
są tak zajęte w czasie koncertu, że nie ma gdzie usiąść. Sprawa wody. Jest naprawdę woda 
bardzo zanieczyszczona. Kamień robi się niesamowicie, a  miała być ozonowa. Pan pamięta jak 
pan propagował wodę z kranu, bo miała być ozonowana. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Te wnioski, które Pani zgłosiła 
oczywiście uwzględniamy. Natomiast na temat wody pewnie mamy inne stanowiska                            
np. wybudowaliśmy nową fabrykę wody. 
Odpowiedź Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – Robert Nędza: 
Ja tak trochę rzeczy z chemii powiem. Ozonowanie nie ma związki z kamieniem, czyli 
węglowodanu wapnia. I pozwoli Pani, że wejdę w taka sprawę normy. Norma zawartości 
węglowodanu wapnia mówi od 50 do 500 mg na dm³. Nasza woda ma 250 i tłumaczę tak 
często uczniom, bo stacje uzdatniania wody odwiedza przedszkole, szkoły podstawowe, 
średnie, a także i studenci, że gdyby pić wodę destylowaną to woda zabrałaby wapń, budulec 
kości. Wtedy mielibyśmy łamliwość kości. Szanowna Pani, norma mówi o tym, że nie można 
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jej przekraczać, ale ona  musi zawierać pewne parametry. A z drugiej strony lepiej wymienić 
czajnik.  Współpracujemy z MPEC-em, spółdzielniami mieszkaniowymi, bo tak naprawdę 
odpowiadamy za sieć wodociągową do wodomierza. Moi rodzice mieszkają na Sienkiewicza to 
jest blok wieżowiec, od 72 r. tam była instalacja wewnętrzna, ona do tego czasu nie jest 
wymieniona. Spotykamy się z Prezesami, współpracujemy z Politechniką Rzeszowską, ażeby 
wymieniać instalację wewnętrzne, być może to jest tego przyczyną.   
 
Mieszkaniec: Pierwsze pytanie dotyczy przedłużenia ul. Rodzinnej. Tu chodzi o ten kawałek 
ulicy przy ostatnich numerach ul. Pienińskiej. Ta droga należy do Tyczyna, natomiast budynki 
przy niej do Rzeszowa. Teraz jesteśmy bardzo wdzięczni, bo w zeszłym roku odśnieżnie Pan 
Prezydent jednym telefonem z dnia na dzień sprawę załatwił. I ta droga jest odśnieżana.                                         
I mamy nadzieję że w tym roku też tak będzie. Natomiast co z tą drogą dalej? Bo z miesiąca na 
miesiąc jej stan się pogarsza. Były prace geodezyjne prowadzone. Okazuje się nawet, ta droga 
cała nie należy do Tyczyna, częściowi jest  w Rzeszowie, częściowo są rowy w Rzeszowie                             
i obawiamy się, że będzie problem jeżeli przyjdzie do tego, że drogę trzeba by było 
wyremontować. Był obiecane, że  jak będzie przyłączenie do Rzeszowa, a zdajemy sobie 
sprawę, że tego nie da się szybko zrobić, jest to kwestia nie tylko , ale nawet i lat. Jaki jest stan 
tej sprawy. Drugie pytanie dotyczy wodociągów. Tam na Matysówce mamy operatora 
EkoStrug,  w szczególności na górze, na Łanach są duże problemy z wodą. Pan Prezydent też     
o tym wie, bo byli pracownicy MPWiK i ocenili sytuację. I stwierdzono to co mieszkańcy mówią, 
że ciśnienie wody jest tam bardzo niskie. Praktycznie pod prysznicem ciężko się umyć, jeżeli 
się nie ma własnego hydroforu. Oprócz tego w ostatnich tygodniach dwa razy w tygodniu 
wody po prostu nie ma na górze. Nawet jeżeli ta woda jest to jest taka duża ilość bąbelek 
powietrza, do tego stopnia, że czasem mamy skumulowanie powietrza w kranach. I pytanie 
jak wygląda sytuacja, co w tej sprawie będzie zrobione. Nasze nowe osiedle ma wiele bolączek, 
jedno z nich jest budowa nowej szkoły, nowego budynku. Mieszkańcy i rodzice chcą zostać 
poinformowani na jakim etapie jest ta inwestycja. Czego możemy oczekiwać w najbliższym 
czasie jeżeli chodzi o szkołę. 
Odpowiedź Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisław Sienko: Jeżeli chodzi o szkołę, 
to na Matysówce, wspólnie robimy wizę lokalną. Projekt na dzień dzisiejszy wygląda w ten 
sposób, że dokumenty które były przekazane z gminy Tyczyn, jeżeli chodzi o badania gruntu 
są już nieaktualne. Natomiast w porozumieniu z Panem Prezydentem podjęliśmy taką decyzję, 
że na tym miejscu gdzie jest obecna szkoła chcemy tam robić przedszkole. A szkołę nową 
wybudować jedną półkę wyżej tej starej szkoły. 
Odpowiedź Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – Robert Nędza:  
Przed przyłączeniem Matysówki mieliśmy spotkanie z mieszkańcami, Pan powiedział o tym. Ja 
miałem być u Prezesa EkoStrugu w innej sprawie, zresztą podobnie zrobiliśmy  z EkoGłogów 
przed przyłączeniem, zapytać jaki mają zamiar wobec tej sieci, żeby przekazać albo odkupić tą 
sieć. Bo jesteśmy zwolennikami tej zasady, że jeżeli jest to teren miasta to dobrze by było, żeby 
to była nasza sieć. Prezes powiedział, że absolutnie w żaden sposób za odpłatnością nie odda 
jej. Niemniej jednak, pozwoliłem sobie powiedzieć o tej sytuacji. Ale jak Pani Radna                                      
z Matysówki była w sprawie budowy sieci wodociągowej, Prezes zapewniał, że tam nie 
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powinno być żadnego problemu. Ale mamy kontakt z Panem Prezesem. Tam ostatnio mają 
problem z wodą. Chodzi o ilość i sprawy związane z zapachem. Podobno badania 
sanepidowskie wyszły dobrze. Ponowimy tę sprawę.  
Odpowiedź Miejski Zarząd Dróg – Andrzej Maciejko: Odnośnie ulicy Rodzinnej, tak jak                               
w ubiegłym roku porozumienie z gminą Tyczyn. Staramy się odnoście zarówno zimowego, jak 
i remontu będziemy rozmawiać z gminą Tyczyn w celu podpisania odpowiedniego 
porozumienia, żeby ta ulica była utrzymywana w należytym stanie. 
 
Mieszkaniec: Chciałem się zapytać o ulice Króla Augusta, o możliwość jej przebudowy. Czy są 
jakieś plany. Chodzi o to, że na ulicy odbywa się bardzo duży ruch. Szczególnie w godzinach 
szczytu porannego, szczytu popołudniowego. Ten ruch jest bardzo mało płynny z racji tego, że 
ulica jest bardzo wąska dodatkowo wzdłuż ulicy parkują samochody. Czy brana jest pod uwagę 
budowa takich parkingów wzdłuż ulicy pomiędzy ulicą a chodnikiem. Tam brakuje pół metra, 
może 70 cm, żeby samochody mogły swobodnie się mijać. Często jeżdżą tam auta do pobliskiej 
Biedronki, przejeżdżają busy. Jeżeli takie dwa busy chcą się minąć, jeszcze obok stoi 
zaparkowany samochód to naprawdę robi się zator, bo te samochody mijają się z prędkością 
5 km/h. Druga sprawa występuje tutaj w imieniu właścicieli garaży przy ul. Króla Augusta, przy 
wiadukcie śląskim. Od czasu kiedy rozstała rozszerzona strefa płatnego parkowania bardzo 
dużo samochodów, a w szczególności pracownicy pobliskiej galerii parkują nam na drodze 
dojazdowej uniemożliwiając niejednokrotnie wyjazd z garażu. Zrobiłem kilka zdjęć. Są sytuację 
kiedy samochód wycofując z garaży dojeżdża do zaparkowanego samochodu, a przód 
samochodu jest jeszcze przy drzwiach garażowych. Jest to droga wewnętrzna, która jest 
położona na działce miejskiej pod garażami są oczywiście działki prywatne. Czy jest możliwość 
przekwalifikowania tej drogi, ewentualnie ustawienia tam znaków zakazu wjazdu, zakazu 
parkowania, który by nie dotyczył właścicieli garaż , ale tak żeby Straż Miejska czy policja miała 
prawo jakoś reagować? Bo w tym momencie nie obowiązują tam przepisy o ruchu drogowym 
więc nie możemy ani auta zholować, ani nałożyć mandatu. Wiadomo jest to droga 
wewnętrzna miejska, nie prywatna. Czy coś w tej sprawie da się zrobić? Czy może mógłby się 
ktoś w tej sprawie wypowiedzieć z Miejskiego Zarządu Dróg? 
Odpowiedź Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński: Co do ulicy Króla 
Augusta, o której Pan mówił to znamy ten temat. Bardzo słuszna uwaga. Mamy to w planie na 
najbliższy rok. Chcemy tutaj się przyglądnąć tej sytuacji i starać się nieco tą ulice poszerzyć. 
Takie działania były min. przy ul. Jagiellońskiej. To umożliwiło płynniejszy ruch i parkowanie                       
z dwóch storn. Wiec wykorzystując istniejącą szerokość pasa drogowego postaramy się 
poszerzyć jezdnię, wygospodarować przestrzeń na parkingi równoległe. W tym momencie 
sytuację poprawić. Natomiast, co do parkowania na drodze wewnętrznej przy garażach. 
Rozpatrzymy tą kwestię od strony prawnej, postaramy się zareagować znakami drogowymi 
jeżeli to jest możliwe, to zrobimy to natychmiast, a jeżeli jest to skomplikowana sytuacja 
prawna to postaramy się inaczej załatwić. 
 
Mieszkaniec: Co dzieje się, z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa? Bo 
nie powiedział Pan konkretnie. 
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Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Robi się. 
Mieszkaniec: Kiedy będzie gotowy? Jaki będzie? 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Nigdy plan nie będzie gotowy. 
Myśmy dołożyli 72 km kolejnych miejscowości. Dodam, że plany zostały unieważnione w 2003 
r. Cały czas sytuacja się zmienia. I życie przynosi nowe oczekiwania, konieczność budowy 
nowych dróg, nowych obiektów i będą uaktualniane. Natomiast, zmieniłem dyrektora Biura  
Rozwoju Miasta Rzeszowa -  jest inna osoba. I plany dostosowuje się do sytuacji. I niech nie 
maci nikt w głowie, że na Nowym Mieście będą dostawiane nowe budynki wewnątrz,                              
w  środku osiedla. Być może na poboczu tak. Trzeba budować. 
Mieszkaniec: Trzeba budować, tak. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie czy widział Pan                                
w naszym kraju czy zagranicą, Pan zawsze bierze przykłady  z zagranicy, żeby była budowa 
prowadzona w biegu rzeki, tak jak u nas w biegu Wisłoka, Strugu. Nikt tak nie buduje. Mam 
prośbę do Pana Prezydenta, żeby  budować zgodnie ze sztuką architektoniczną. I żeby Rzeszów 
wyglądał po prostu ładnie, a na razie to jest taki paszkwil, który pod względem 
architektonicznym i urbanistycznym źle wygląda.  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Być może się Panu Rzeszów nie 
podobna. Mi się podoba natomiast kwestia budów w korytach rzek , to  przedwczoraj jadąc 
przez Londyn, takie buduje się i przy budynkach 3-piętorywch rosną budynki 50-cio piętrowe.  
Mieszkaniec: To nie to. Chodzi o to, żeby było budowane w sposób racjonalny. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: W sposób racjonalny jest 
budowane. 
Mieszkaniec: Bo Pan zawsze porusza temat „ściągać młodych ludzi”. Gdzie ci ludzie maja 
pracować, na budowach? Bo chyba na budowach.  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc:  Zapraszam Pana. Objedzie Pan ze 
mną strefę. Zobaczy Pan zakłady, zobaczy Pan strefę na Przybyszówce. 
Mieszkaniec: Ale nie ma nigdzie przyjęć, ofert pracy na strefie ekonomicznej. 
 
Mieszkaniec: Od 50 lat jestem mieszkańcem Rzeszowa. Od 5 lat mieszkam przy                                                
ul. Kwiatkowskiego,  de facto w pobliżu Pana Prezydenta. Na moich oczach postawała ulica 
kardynała, Gościnna i Miła, która jest wyposażona w szeroki chodnik. W Szkole                                     
Podstawowej nr 9 dwa lata temu było 170 osób, obecnie jest 430. Ponad 130 idzie od 
Kwiatkowskiego. Tam jest bardzo duży ruch. Ulica jest wąska. Jeśli chodzi o ul. Gościnną                             
i Jachowicza to brak jest poboczy. Ruch jest na 2,5 – 3 metrach. Bardzo niebezpieczne warunki. 
Czy są prognozy, plany poszerzenia ulicy i dobudowania chodnika dla pieszych. Jeżeli chodzi               
o szkołę Pan Prezydent powiedział, że jest w budowie na Kwiatkowskiego. Pozostaje teren do 
podziału na ul. Jachowicz. Czy Pan Prezydent nie byłby w stanie uwzględnić w formie 
rekompensaty dla mieszkańców, dzieci, rekompensaty przy budowie szkoły, zbudowanie tam 
placu zabaw dla dzieci, ewentualnie boiska tymczasowego w czasie budowy  szkoły. Trzecia 
sprawa jest szkoła. Jest boisko sportowe, jest plac zabaw, no troszkę są oddalone od szkoły. 
Dzieci idąc na boisko muszą przejść drogę i droga do boiska w odległości 350 metrów. Czy nie 
dałoby się zmodernizować tego boiska, ewentualnie wykupić inne tereny pod potrzeby boiska 
szkolnego. 
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Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Słuchajcie Państwo, nie 
przesadzajmy jeżeli trzeba przejść 300 metrów, to już trudno. Odnośnie placu zabaw to 
budujemy. Pobudowaliśmy w sumie 56 placów zabaw. Przy szkole kiedy będzie budowana, jak 
również przedszkole. Jachowicza musi być przebudowana. Przy ul. Jachowicza pobudowano, 
pogrodzono się tuż przy drodze. Musiałem tam pobudować krawężniki bo kłótnie były 
odnośnie spływu wód.  Ale ta ulica przynajmniej do końca działek będzie przebudowywana. 
Bo nie wiem jak się domówię z tymi co się ogrodzili. Zna Pan doskonale teren. Także plac zabaw 
jak najbardziej, szkoła również, rozpoczniemy budowę najprawdopodobniej w przyszłym roku. 
Przy tym żłobek i przedszkole. I oczywiście place do zabaw i grania w piłkę i wszelkiego rodzaju 
inne obiekty, które są niezbędne przy szkole. Natomiast szkołę w Białej żeśmy rozbudowali, 
bo przewidywaliśmy, że przybędzie dzieci. Chyba Pan zauważył, że przebudowana szkoła. 
Jeżeli znał Pan te teren to znał Pan ulice Miłą, inne ulice jakie były na Białej. Przewodniczący 
Rady Osiedla wspominał jak się wszystko pozmieniało. 
 
Mieszkaniec: Miasto posiada działkę miedzy ul. Orlą, a Krogulskiego. Jest tam taka 
przepompownia. Jest to wolna działka. Czy można byłoby ja przeznaczyć na park, gdzie można 
by było wyjść ze swoimi zwierzętami. Ogrodzić tą działkę, postawić kosze na odchody psów. 
Ona jest koszona, nic się tam nie dzieje, a byłaby dobrym miejsce dla mieszkańców.  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: To znaczy teren tuż przy rondzie, 
tuż po prawej stronie, jest faktycznie potężny teren. Faktycznie trzeba pomyśleć jak go 
zagospodarować, żeby z psami można było wyjść pospacerować. 
Mieszkaniec: Bo na boisko nie możemy wyjść, pod blokiem nie bo dzieci. Nie ma takiego 
miejsca na Staromieściu gdzie z Krogulskiego, Gromskiego można było wyjść ze zwierzętami. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Słusznie. Natomiast, była tu mowa 
o parku wodnym. Planujemy przy ul. Krogulskiego ten park wodny. Także będzie obiekt, gdzie 
będzie można spędzić czas. Odnośnie takiego placu na spacerki z psem to Pani ma rację. 
Mieszkaniec: Tak jak mówię jest działka, jest koszona, jest gaz czy przepompownia czy cos 
takiego, a nic się tam nie dzieje. A ona jest koszona, a my nie mamy gdzie wyjść ze zwierzętami 
pospacerować.  
 
Mieszkaniec: Dlaczego Pan Prezydent nie pójdzie w sprawie przebudowy deptaków 
zabytkowych na kompromis w formie budowy nowych chodników, a zostawienia zabytkowej 
kostki kamiennej? Kiedy będą kupowane nowe autobusy przegłubowe, ponieważ takowych                  
w Rzeszowie jest ich 30.  Jest to bardzo mało. Autobusy przegłubowe były jeszcze w latach                  
70-tych. Były to autobusy Jelcze. Były w latach 90-tych były to Volvo. Obecnie jest 30 
Solarisów. Jak sam Pan wskazuje Miasto Rzeszów wciąż się rozbudowuje. Wciąż przybywają 
nowe tereny. Starych autobusów się nie zmienia. Wciąż jest 212  sztuk autobusów. Obecnie 
jest kupionych 60 gazowych. One pójdą na wymianę starego taboru, który jest z lat 1999-2000. 
Niewiele autobusów przybywa. Nie ma w tej sytuacji jak zwiększać częstotliwość kursów. Jest 
bardzo dużo linii autobusowych. Nie można połączyć każdego osiedla z każdym. Ponieważ 
wtedy linie będą miały bardzo złą częstotliwość. A jak będzie zła częstotliwości danej linii to 
ludzie dalej nie będą nią jeździć. Zmiana na linii 11 spowodowała zmiany: opóźnione                                       
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z 1 godz. 40 min w ostatnim tygodniu kursowania starą trasą, do 15 min. Więc Pani 
Prezydencie warto skracać linię. Obecnie linia 13 to jest porażka. Po prostu autobusy jeżdżą 
opóźnione ponad godzinę. Tego nie widać. Można to sprawdzić w aplikacji mobilnej. Przejazd 
z jednego końcowego przystanku na drugi to jest 2 godziny. Czy nie ma korków. Są. Proszę 
również o przemyślenie ul. Powstańców Warszawy czy nie dobudować buspasów, ponieważ 
zwiększenie ilości pasów z tego ci wiem może być przeznaczona pod buspas. Na tej ulicy są 
największe opóźnienia, oprócz ulicy Targowej. Mam jeszcze w sprawie osiedla Nowe Miasto                 
i Budziwój sygnały, że jest problem na linii 12. Ludzie nie mieszczą się autobusów. Faktycznie 
autobusy dłuższe są tam puszczane. Częstotliwość jest  jaka jest, brakuje pętli w okolicy                           
ul. Kwiatkowskiego, aby część pasażerów która jeździ z Drabinianki moga wejść do autobusów 
nim przejdą ludzie z Budziwoja. Również linia 21, która jedzie przez ul. Podwisłocze może 
zostać zwiększona częstotliwość i to byłoby bardzo dobre rozwiązanie dla Budziwoja, 
Drabinianki i samego Nowego Miasta, które zostałoby połączone z ul. Rejtana, gdzie można 
przesiąść się w praktycznie każde miejsce Rzeszowa. Nie ma możliwości połączenia każdego 
osiedla z każdym. Przesiadki są jedynym dobrym rozwiązaniem. Każde miasto tak funkcjonuje. 
U nas w Rzeszowie bilety są bardzo drogie - po  3,60 zł to jest podstawowy, najtańszy bilet 
komunikacyjny. W Krakowie czy Warszawie najtańszy bilet kosztuje 3,40 zł. Nie jest to 
wieloprzejazdowy, ponieważ bilet jednoprzejazdowy uprawnia do przejazdu całą linią. Są to 
bilety 20-sto minutowe. W większości miast bilety czasowe stanowią podstawę, ponieważ 
uprawniają do przesiadania się. Pan jak wcześniej z Nowego Miasta powiedział , że przejazd 
jest długi ponieważ wymaga przesiadania się. Nie jest długi i nie jest drogi. Bilet dobowy 
kosztuje 12 zł. Bilety godzinny kosztuje 4,80. Te bilety są dostępne do zakupu zarówno                             
u kierowcy. Wiele osób myśli, że jest to droższy bilet niż bilet godzinny. Również są                                       
w biletomatach. Proszę o zmianę taryfy biletowej i usunięcie biletu jednoprzejazdowego,                          
a żeby był zarówno biletem jednoprzejazdowym i uprawniał do przesiadek w czasie 30 min. 
czy 40 min. Nie jestem za rozwiązaniem biletów 20 minutowych, jakiś tańszych ponieważ jak 
wiadomo bilety papierowe kosztują.  Bardzo ciekawym rozwiązanie jest na karcie miejskiej 
miasta Mielec. Ponieważ w mieście Mielec płaci się za przejazd kwotę mniejszą niż                                       
w Rzeszowie - miasto jest mniejsze niż Rzeszów. Miasto jest duże kwota musi być wyższa, lecz 
po wyjściu z autobusu przykłada się kartę miejską przy wyjściu, mamy czas na przesiadkę za                      
0 zł. Jeszcze mam pytanko w sprawie przetargu. Kiedy ruszy przetarg na przebudowę ul. Fredry 
do Batorego pod wiaduktem, ponieważ do tej pory nie ma przetargu? Kiedy powstaną 
pierwsza parkingi park and ride i kiss and ride? Przypominam Państwu parkingi kiss and ride 
miały na dworcu lokalnym powstać w trakcie powstawania dworca. Nie powstały po dziś dzień. 
Brakuje w Rzeszowie parkingów kiss and ride. Samochody osobowe w celu przesiadki miedzy 
samochodem osobowym, a autobusem blokują zatoki autobusowe, a autobusy się nie 
mieszczą w zatokach.  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Tak jak słyszałem od Pana                                  
z Nowego Miasta, że się nie buduje dróg. Teraz słyszę od Pana, że nie kupuje się autobusów. 
Otóż kiedy obejmowałem urząd było 150 autobusów. W tej chwili jest 200. Kupiono 120 
autobusów nowiuteńkich, nowoczesnych. Po przetargu jeszcze kolejnych 60 autobusów.                          
A wiec w sumie 180 nowych autobusów. Państwo z całą pewnością widzicie jakie te autobusy 
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są eleganckie. Zarówno jeżeli chodzi o silniki, jak również wygląd. Czy Pan rzeczywiście tego 
nie widzi? Przecież chyba widzi Pan nowe autobusy. 
Mieszkaniec: Panie Prezydencie widzę. W Warszawie są autobusy, które maja po 20 lat, są  
autobusy starsze od niektórych MAN-ów czy MKS-ów. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Mamy najnowocześniejsze 
autobusy jakie są na świecie. Mało kto takie ma. 
Mieszkaniec: Utylizacja tych akumulatorów nie jest możliwa. Jest to bomba. 
Odpowiedź Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie - Anna Kowalska: Miał Pan 
dobre intencje, ale źle  je przestawił. Bo faktycznie pasażerowie w Rzeszowie muszą się 
nauczyć przesiadać. Długie linie powodują opóźnienia i to jest racja. Pracujemy nad ty, aby 
były linie krótsze. Stąd chcemy dopasować również ceny biletów. Zamienimy bilet papierowy, 
bilet 20-minutowy na 60-minutowy.  Nad tym idą prace, ale to jest niedługo na sesji najpewniej  
w miesiącu grudniu będziemy na ten temat debatować. Jeśli chodzi o przepełnienie 
autobusów to wie Pan jaką autobus ma pojemność. Pan doskonale wie 111-112 osób. A wiec 
nie jest to autobus przepełniony. W tym momencie jest owszem zatłoczony.  Autobusów 
mamy bardzo dużo nowych. Dzięki Panu Prezydentowi, dla całej Rady, za te pieniądze i ze 
środków unijnych. Ja wróciłam w zasadzie w nocy dzisiaj z dużej konferencji, która odbywała 
się na temat autobusów elektrycznych. Pan Prezydent podpisał również porozumienie                                
z Narodowym Centrum Badań w Warszawie na następne autobusy. I z przyjemnością  
słuchałam jak inni zazdrościli nam takiej ilości nowych autobusów. 60 będzie, następnie  
będziemy starać się również ażeby skracać linie. Teraz pracujemy nad 13. Pan wie, bo jesteśmy 
w kontakcie, wtedy nie będzie aż takiego obłożenia, jeżeli chodzi o ilość pasażerów. 
Przewieźliśmy w tym roku 2019 - 33 mln pasażerów. I jest to pokaźna liczna. Tak trzeba                              
w dalszym ciągu prosperować. 12-stka  - od 20 listopada na 12-stce będą jeździć przegłubowce.  
Odpowiedź Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Marek Filip: W Londynie 
był prezentowany autobus napędzany wodorem. Takie autobusy mogą być w krótkim czasie 
wprowadzone do eksploatacji. Problem jest możliwość zakupu wodoru, o wysokim stopniu 
czystości. Jeżeli ten problem rozwiążemy, to same autobusy nie są problemem. I na tej 
konferencji o której Pani Dyrektor mówiła, to nasza fabryka bardzo blisko położona zapewnia, 
że za rok, półtorej będzie miała taki autobus w portfolio ofertowym. Że będzie mogła 
sprzedawać takie autobusy. Jeżeli będą tylko możliwości zaopatrzenia w wodór, bo to jest 
problemem do rozwiązania. Ale na pewno to będzie. Natomiast to co Pan mówił odnośnie 
odnowy taboru, rzeczywiście ta ilość taboru będzie za mała i będzie ona zwiększona, bo ta 
ilość 60 sztuk, które zostanie zakupione i dostarczone - to część pójdzie na wymianę, ale część 
powiększy tabor. Także nasze możliwości przewozowe będą rosły z każdym rokiem. Co do 
autobusów elektrycznych to oczywiście tutaj Pan ma na myśli cały łańcuch od produkcji prądu, 
do eksploatacji autobusu. Powiem tak. Autobus elektryczny w miejscu gdzie jest 
eksploatowany jest ekologiczny. Bo on rzeczywiście nie wydziela - jest zeroemisyjny. 
Natomiast problemy o których zaczął Pan wspominać odnośnie baterii. Pracują nad tym 
przedsiębiorstwa, aby te baterie po pewnym okresie użytkowania w autobusach, bo one 
oczywiście przez kilka lat będą używane, później stracą na swojej pojemności energetycznej, 
będę wykorzystywane do innych celów jako magazyny energii przez przedsiębiorstwa 
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energetyczne. Także nie jest tak , że one po kilku latach z autobusu trzeba będzie je wyrzucić                 
i  problem co z nimi zrobić. One będą wykorzystywane jako magazyny energii. 
 
Mieszkaniec: Rano dojeżdżam do pracy autobusem i dzieci, dużo osób z Drabinianki.                                  
I miałabym taką prośbę, żeby dołożyć autobusy przegłubowe koło godz. 7, jak jadę do pracy, 
dzieci i dorośli. Jest bardzo ciasno w autobusach koło godziny 14, jak wracają ze szkoły, no                       
i oczywiście tak popołudniu koło 17, też są bardzo zatłoczone te autobusy. No i też myślałam, 
że można by skrócić tą linię 12 i dołożyć parę kursów linii 21. Właśnie ostatnio Pan się 
wypowiadał, jeśli chodzi o te linie. Wtedy można by było łatwiej się przedostać. Może by 
korków nie było bo ludzie by się przesiedli. A jeszcze jest taki problem, że jak się jedzie na 
zajęcia popołudniowe z dzieckiem, czy dziecko samo jedzie to bardzo ciężko jest się wydostać 
koło 17 czy 16 czy 18 popołudniu z Drabinaianki. I jeszcze jedno zapytanie, pracuje na Załężu     
i jest problem z dojściem do zakładu pracy na ul. hrabiny  Tarnowskiej. Kawałek ulicy Załęskiej 
jest gdzie nie ma chodnika. Nawierzchnia jest bardzo zniszczona i gro pracowników zamiast 
chodzić poboczem, praktycznie środkiem chodzi się bo poboczem się da się iść. I bardzo jest 
zniszczona ta droga. I czy można byłoby dorobić chodnik, bo nie ma jak się dostać. To jest 
kawałek w stronę zakładu karnego.  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc:  To co oglądam to w autobusie 
jedzie kilka osób, kiedy jedziemy przez Szopena, przez Kwiatkowskiego, Powstańców 
Warszawy. Samochodów stoi sznur  i nie ukrywam, takim moim marzeniem jest, żeby więcej 
osób jeździło autobusami. Natomiast odnośnie tej ulicy przyjmujemy do realizacji. 
 
Mieszkaniec: Chciałem podziękować za wspaniała ulicę Wywrockiego, którą jeździmy 
codziennie, ulicę Potokową i prosić żeby w przyszłorocznym budżecie znalazły się środki na 
remont ulicy Potokowej, na odcinku za rondem w górę w stronę nowych bloków, i tych w tej 
chwili budowanych. Zbudowano 10 i część jest zasiedlona, za chwile będą wszystkie. Bardzo 
wzmoży się ruch samochodowy, ale również i pieszy. Tam dużo osób uprawia sport, dużo osób 
spaceruje. Nie ma chodnika, a nawet ten asfalt który tam położono, Pan Prezydent Ustrobiński 
zna temat, bo w pobliżu mieszka, już się rozpadł przez nacisk osi samochodów, które te bloki 
budowały. Więc jeśli jest tak możliwość, to na pewno nie jest duży koszt inwestycyjny, to 
wielka prośba od mieszkańców ulicy Potokowej i tych bloków tam u góry, żeby w przyszłym 
roku te środki znaleźć. I oczywiście pytanie drugie to czy połącznie Wołyńskiej od strony szkoły 
w kierunku Potokowej będzie kontynuowane. Bo by to też bardzo usprawniło ruch w tym 
rejonie.  
Odpowiedź Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński: Na obydwa pytania 
jest odpowiedź twierdząca. Zrobimy to 2 w 1. Jest w budżecie na 2020 r. wpisany projekt ulicy 
łączącej ulice Wołyńską  z Potokową. Zacznie się projekt w tym miejscu, gdzie obecnie kończy 
się ulica Wołyńska, czyli na wysokości nowych wysokich bloków i będzie doprowadzona do                     
ul. Potokowej, do tego ronda które jest na styku Potokowej i Wywrockiego. Myślę, ze przyszły 
rok to projekt, uzyskanie  pozwolenia na budowę, wykupy terenów, kolejny to realizacja tego 
przedsięwzięcia. 
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Mieszkaniec: Prosiłbym, żeby tą naszą drogę uwzględnić chociaż budowę chodnika, bo zanim 
do tej budowy dojdzie, jest jeszcze 2 lata. A  ten chodnik to jest parę groszy w budżecie miasta.  
 
 
Mieszkaniec: Chciałaby, powiedzieć o jeszcze jednym sukcesie Miasta Rzeszowa, to znaczy to, 
że w Śródmieściu rośnie  drzewo bzu czarnego, wyjątkowy okaz przyrodniczy. Niespotykany 
ani w Polsce ani (…) to jest statuetka, to jest arcydzieło równie piękne jak to drzewo. To drzewo 
zachwyciło 2015 osób. Głosy płynęły z całej Polski i z zagranicy. Głosowali ludzie w USA, 
Kanadzie, Szwajcarii, nawet Moskwie. Rosjanie głosowali na drzewo bzu czarnego, ponieważ 
dwa lata wcześniej byli w Rzeszowie i powiedzieli, że w przyszłym roku przyjadą go zobaczyć. 
Tylko po to przyjadą do Rzeszowa, żeby zobaczyć drzewo bzu czarnego. Wyjątkowo piękny 
okaz. Bardzo dużo, wiele innych osób mówiło że przyjedzie w przyszłym roku tylko, po to żeby 
zobaczyć jak to drzewo kwitnie w czerwcu. Drzewo bzu czarnego będzie reprezentowało 
Polskę w europejskim konkursie na Europejskie Drzewo Roku. Głosowanie internetowe będzie 
w lutym 2020 r. jestem przekonana, że zwyciężmy, i że będziemy mieli Europejskie Drzewo 
Roku i Rzeszów będzie znany w całej Europie wśród prostych ludzi, bo to ludzie głosują. 
Europejczycy nie wiedza co to jest Rzeszów, ale zobaczą drzewo, zobaczą jego historię to będą 
głosować. Bo cała Polska się do tego szykuje. Rozmawiałam niedawno z zachodniopomorskim 
i usłyszałam, że zachodniopomorskie będzie głosowało na drzewo bzu czarnego z Rzeszowa. 
Bo bez czarny jest już nasz, nie tylko Rzeszowa, całej Polski. Ale niepokoi mnie jedno. To 
drzewo jest w niedobrym stanie. Wymaga zaopiekowania się, wymaga ogrodzenia, pielęgnacji 
i nie jest pomnikiem przyrody. Czyli w każdej chwili może być uszkodzone i mam naprawdę 
obawy czy ono dotrwa do tego czerwca przyszłego rok, żeby ludzie go mogli obejrzeć. O to 
żeby było pomnikiem przyrody walczę już od 4 lat. Niestety bezskutecznie. Rok temu byliśmy 
na spotkaniu mieszkańców. Bardzo prosiłam Pana Prezydenta o to, żeby spowodować aby to 
drzewo było pomnikiem przyrody, aby przekonać Prezesa RSM, który jest jedynym 
opozycjonistą i nic nie zrobił w tym obszarze. To on zablokował całą procedurę, ustanowienia 
pomnika przyrody. Pan Prezydent mi obiecał, że osobiście zainterweniuje. Pojdzie 
porozmawia. Wyszłam z tego spotkania bardzo zadowolona, bo znając skuteczność Pana 
Prezydenta byłam święcie przekonana, że to się uda. Mamy listopad dalej nie ma opieki nad 
tym,  drzewem. Miałam nadzieję do lipca. W lipcu moja nadzieja zaczęła gasnąć mimo, że                       
w pierwszym tygodniu lipca cała Polska mówiła o bzie czarnym z Rzeszowa. Wszyscy o tym 
mówili, media nawet Super Nowości. Tymczasem mój zawód naprawdę i przykrość ogromna 
mnie spotkała, kiedy w sierpniu radni na posiedzeniu lipcowym nie podjęli pod obrady 
uchwały intencyjnej w której była mowa, że jest wola miasta, aby to był pomnik przyrody był 
odpowiednio zaopiekowany. W sierpniu został usunięty z posiedzenia rady, nie wiem dlaczego 
ponoć argument był taki, że chodzi o to , że jakieś zmiany własnościowe i przekazanie gruntu 
ma nastąpić na którym stoi to drzewo. Nawet jeżeli tak to, to wcale nie przeszkadza, żeby 
drzewo zostało pomnikiem przyrody.   Dlatego przyszłam dzisiaj, żeby Państwu pokazać, bo to 
jest również nagroda dla Państwa. Taka statuetka czeka również do obioru w siedzibie (…), 
która organizuje konkurs i taka sama statuetka jest przeznaczona dla Urzędu Miasta Rzeszowa. 
Tak się zastanawiam dlatego jest taka niechęć, to jest mój odbiór osobisty, żeby zaopiekować 
się tym drzewem. Bo tak mnie to zastanawiało czy radni, którzy głosowali przeciwko tej 
uchwale, byli zobaczyć to drzewo? Wiedzieli gdzie ono rośnie? A ono rośnie 2 minuty drogi od 
Ratusza. Jak mi mówili moi znajomi, powiedzieli mi tak, kiedy się stanie pod tym drzewem to 
człowiek nabiera pokory. Dlatego tu przyszłam z prośbą do Pana Prezydenta po raz wtóry, tym 
bardziej że Pan Prezydent powiedział, że ma się spotkać w przyszłym tygodniu, z Panem 
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Prezesem, o to żeby jednak przekonać i spowodować żeby unikat przyrodniczy był pomnikiem 
przyrody i został właściwie zaopiekowany.  Bo nie wiem co Pan Prezydent, Radni , włodarze 
naszego miasta powiedzą dziennikarzom z całej Europy, kiedy tu przyjadą i zapytają                                 
„a dlaczego jest chore, dlaczego nikt się nim nie interesował” mam nadzieje, że ten sukces 
przekona radnych , przekona Pana Prezydenta i przekona Pana Prezesa, że warto. Bo nie ma 
lepszej promocji. Proszę Państwa, tu nie przyjadą w czerwcu, żeby zobaczyć fontannę 
multimedialną, Ratusz czy deptak na 3-go Maja, bo to jest wszędzie. A takiego drzewa nie ma. 
Ponawiam prośbę, żeby zaopiekować się tym drzewem i ustanowić ochronę prawna. Ja się 
nim opiekuję indywidualnie. Te moje prowizoryczne ogrodzenia niszczone. Komuś to 
przeszkadza jak będzie ochrona prawne nikt się nie odważy go zniszczyć. Mam jeszcze jedną 
propozycję. To drzewo nie ma imienia. Chciałabym aby miało imię, żeby się nazywało 
Bronisław, a dlaczego? A dlatego, że bez czarny jest  świętą rośliną Słowian. Bronisław to 
staropolskie imię i symbolicznej obronie sławy i bez broni stał się sławny i dzięki temu Rzeszów 
będzie sławny i też mam taką prośbę, aby nadać imię temu drzewu. Będziemy w marcu 
świętować to, że będzie to europejskie drzewo roku. 
 Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc:  Jeżeli mógłbym Panią prosić, 
żebyśmy się we wtorek spotkali. 
 
 
Mieszkaniec: Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jak mówi Pan Prezydent, w Rzeszowie 
przybywa nam samochodów. Mamy 120 tyś. aut, a 140 tyś. codziennie wjeżdża do Rzeszowa. 
W latach 50-tych - 70-tych wybudowano dwa wiadukty, jest to wiadukt śląski i tarnobrzeski.                    
I przez 50 lat nie przybyło nam żadnego wiadukt nad linią kolejową. Obecnie twa modernizacja 
linii kolejowej i to dotyczy wszystkich, nie tylko mieszkańców naszego osiedla. Są wymieniane 
systemy bezpieczeństwa i sterowania ruchem kolejowym. Jeszcze nie na całym odcinku linii, 
ale za parę miesięcy one zostaną wymienione. Jeżeli to nastąpi, to jeżeli pociąg się zatrzyma 
na dworcu głównym i będzie chciał ruszyć, wszystkie rogatki w mieście zostaną zamknięte. Nie 
będzie tak jak teraz, że będą zamykane najazdowo - zbliża się pociąg – rogatka się zamyka. 
Obecnie na naszm, osiedlu korki są niesamowite, bo sięgają ul. Wyspiańskiego do wyjścia na 
stadion Resovii. Dzieje się też dlatego, że otworzono nowoczesny dworzec podmiejski, są 
kursy, ludzi chcą dojechać, ruch się zwiększył, ale oczywiście to musi być. Rozwiązaniem tego 
problemu byłaby budowa wiaduktu, o którym była wcześniej mowa, czyli połączenie                                 
ul. Wyspiańskiego albo z ul. Hoffmanową, to już kwestia (…), ale ponoć jest problem działek.  
Ten temat się dość długo toczy. Ponoć wojsko nam nie chce przekazać działek, natomiast 
uzyskałem informację, ze nikt z miasta nie kontaktował się w tym roku w sprawie działek. Jeżeli 
tak było to prosiłbym o przekazanie pism radzie osiedla, które miasto kierowało do wojska                      
w sprawie zamiany, przekazania działek. To jest jedna kwestia. Wiadomo, że wybudowanie 
takiego wiadukt czy przejazdu podziemnego nie wiem, sądzę, że planiści  miasta  mają jakiś 
pomysł, żeby ten tematu rozwiązać, jednak zajmie to wiele lat. Za 2 lata zostanie uruchomiona 
kolejka aglomeracyjna i przybędzie nam ponad 22 kursy pociągów, wiec te rogatki będą coraz 
dużej zamknięte. Co rodzi też problem taki, że będzie problem z dojazdem pogotowia.  Bo 
mamy dyzlokację karetek w dwóch miejscach przy pogotowiu i 1 karetka stacjonuje przy 
Word-zie. Ale to jest tylko 1 kartka, żeby mogła przejechać na drugą stronę. Problem jest 
również ze strażą pożarną ponieważ mamy OSP na innych osiedlach i moją dojechać. 
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Natomiast będzie problem z wozem z drabiną wysokościową do wieżowców, będzie problem 
z przemieszczaniem. Wiem, że miasto buduje nową lokalizację dla straży pożarnej, ale 
chciałem też zwrócić uwagę na to, że miasto to dostrzega. Pisałem petycję, Pan Prezydent 
Ustrobiński, też zauważył, że jest to pilny temat. Odpisał na taką petycję, że miasto tutaj działa 
i będzie pilnie realizować to zagadnienie. Tylko chciałem się dowiedzieć kiedy to będzie pilnie. 
Już temat się wałkuje od 2013 r. Minęło już 6 lat i nic. Ile to będzie pilnie? 20 lat? Mówię przez 
50 lat nie wybudowano wiaduktu nad torami, nie wiem mamy czekać 20, 30 lat. Prosiłbym, 
żeby ten termin określić i zdecydowanie tutaj działać. Jeszcze jedna rzecz, tutaj Panie 
wspomniały o kwestii korków przy przyjeździe kolejowym na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej, 
Wyspiańskiego, ks. Jałowego. Ten problem też wynika z tego filmiki, który był pokazywany. 
Tam stał taksówkarz czyli zawodowy kierowca, któremu miasto wydało licencję. Trzeba było 
udokumentować staż itd.  Natomiast przez przejazd kolejowy przebiegają trasy egzaminacyjne 
WORD.  I tam codziennie można zastać 5 aut nauki jazd. Ja rozumie, że wszyscy się uczymy, 
też tam jeździłem jak się uczyłem, ale miast się rozbudowuje, są nowe alterie, drogi, 
skrzyżowania o ruchu okrężnym i inne rozwiązania i tu jest mój apel, żeby miasto wystąpiło do 
Word-u i rozważenie zmiany tras egzaminacyjnych, ponieważ wszystkie szkoły nauki jazdy non 
stop zakorkowują ten przejazd kolejowy. To jest takie najprostsze rozwiązanie, niewymagające 
żadnych inwestycji, które w mojej ocenie znacznie  rozładowałoby ruch na tym przejeździe.  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc:   Musi się Pan przejechać                                    
z Prezydentem po mieście. Pokażę Pani wiadukty nowo wyhodowany od ronda na Pobitym do 
autostrady.  Potężny wiadukt nad torami. Jeżeli Pan jedzie od ulicy Podkarpackiej do 
Kielanówki wiadukt dla kolei. Także poruszać się po mieście, całe miasto ma mieć budowane 
kolejne drogi, kolejne wiadukty. Zapraszam Pana na objazd nocą czy za dnia, żeby pokazać 
Pani kolejne drogi i nowe wiadukty i nowe inwestycje. 
 
 
Mieszkaniec: Jeszcze chciałem wrócić do sprawy ekranów, które kolega poruszył. Powszechną 
informacją mieszkańców Białej była następująca sprawa: rozpoczynamy budowę Sikorskiego    
z zainstalowaniem ekranów. Tak mieszkańcy interweniując do mnie i przewodniczącego -  tak 
nas informują. Jeżeli w ogóle ten temat można jeszcze poruszać to sugeruję, żeby Pan 
delegował pracownika, jeżeli nie jest to możliwe, to ja to potrafię zrobić. Precyzyjny miernik 
jest na majątki miasta – Miejskiego Zarządu Dróg. I takie pomiary komisyjnie możemy zrobić. 
Jaki ten poziom dźwięku jest, z nieoficjalnych informacji na Sikorskiego w szczycie dochodzi do 
180 i więcej decybeli  doraźnie. Trzeba by było średnią wyliczyć itd. Chce również podkreślić, 
że przygotowując inwestycję wycięto ok. 500 metrów żywopłotu, którym odgradzali się 
mieszkańcy od jezdni swoje domu, swoje posesje w różnych miejscach. To nie zostało 
zainstalowane to znaczy uzupełnione. Powstały ogrodzenia, żywopłotów nie ma. Można by 
zastosować wersję tańszą, rozciągniętą na 2-3 lata posadzić gęsto szpalery tui szmaragd. To 
też spełniłoby swoją rolę. Następna sprawa. Jeżeli to nie wypali zachodzi wersja, że jeżeli                           
w 70-tych latach i 80-tych w Białej wbrew niektórym władzom politycznym, wtedy uzbroiliśmy 
całą wieś czynem społecznym. Podobnie z kanalizacją około połowy miejscowości. Nie mówiąc 
o telefonie, nie mówiąc o wodociągu. Przychodzi mi do głowy, proszę się nie obrazić, pewnie 
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rozpoczniemy inwestycje ekranów czynem społecznym. Mamy już przykład na terenie osiedla. 
Jeden z mieszkańców powiedział ja to zrobię z płyt betonowych i zrobił. Jest to plot  z płyt 
betonowych o wysokości około 2 metrów, długości pewnie około 30. I zdaje znakomicie 
egzamin. I skalkulujemy, jeżeli mieszkańcy gremialnie podejdą z radą osiedla do tego pomysłu, 
to podejmuje się poprowadzić komisyjnie oczywiście. Mam pytanie tylko czy Prezydent, Urząd 
Miasta pomoże nam w czynie społecznym wykonując np. dokumentację czy pomagając                                        
w zaopatrzeniu np. w płyty betonowe. 10 razy tańsze od poliwęglanu,  szklanych, które stoją.          
I to widziałbym takie rozwiązanie, rozciągnięte w ciągu 3 lat i będziemy mieli ekrany. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc:  I tak jak mówiłem. Na pewno nie 
mniej samochodów przejeżdża przez ul. Dąbrowskiego, przez ul. Hetmańską, przez                                      
ul. Cieplińskiego i Witosa, Krakowską i wiele innych ulic. Zmieniły się w tej chwili normy. Jeżeli 
chodzi o natężenie hałasu i nie mogę twierdzić, że będę robił ekrany. W tej chwili moje 
stanowisko zdecydowanie jest na nie. Oczywiście jeżeli robić to z pieniędzy pozostałych. Mamy 
wybudowaną piękną drogę od Tyczyna. Nie przewiduje tam ekranów. Normy się pozmieniały. 
Kiedyś tyle tych ekranów pobudowano. Zresztą pamiętacie Państwo jakie były ogromne 
sprzeciwy przy budowie ekranów.  
 
 
Mieszkaniec: Panie Prezydencie, zakończyliśmy termomodernizację budynku Dąbrowskiego 
60B. Dwa lata temu po przyglądnięciu się koszów wyszło, bo dostaliśmy premię 
termomodernizacyjną na budynek mieszkalny, a parter jest miasta. Na ten  parter ta premia 
nie przysługuje. Tak mi wyjaśniono w MZBM-ie i u dyrektora ds. dotacji UE. I posterowano 
tymi kosztami tak, że ta premia którą dostaliśmy praktycznie z niej nie korzystamy. Koszt 
przesunięto na kondygnację mieszkalne, natomiast zaniżono na przychodni. Uważam, że tu 
koszty powinny być wyrównane. Są znaczne różnice między remontem parteru, a remontem 
kondycji mieszkalnych. Nie wiem jak to załatwić. MZBM twierdzi, że tak musi być. Oczywiście 
powołują się na protokół termomodernizacyjny . Uważam,  że można to posterować tak jak 
się chciało. Ten problem nie istnieje w budynkach gdzie mieszkania są od parteru do góry. 
Przysługuje wszędzie ta premia. Jest to, że nie korzystamy praktycznie z premii, mimo że i my 
i miasto płacimy po 2 zł na m² na fundusz remontowy. Mieszańcy dopłacają do miasta 100 zł 
miesięcznie. Mówię w zaokrągleniu. Miałem dwa spotkania, brał udział dyrektor                                      
ds. technicznych i dyrektor ds. funduszy europejskich. Mówi, że tak musi być. Uważam, że jest 
to niesprawiedliwe, albo jest to zła interpretacja przepisów, albo nie wiem. Trzeba było przed 
przystąpieniem do remontu przekształcić ten lokal, bo to się nazywa lokal użytkowy, a na to 
podobno nie przysługuje premia. Prosiłbym o dotacje do tej powierzchni od miasta, żeby 
mieszkańcy nie ponosili dodatkowych kosztów. 
Odpowiedź Prezes Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - Roman Szczepanek: 
Szanowni Państwo, termomodernizacja jest oparta o przepisy, które rozpoczynają się od 
audytu, który określa zasady wg. których są robione wyliczenia i tak są wykonywane prace. 
Wiadome jest, że lokale użytkowe nie mogą wchodzić w zakres. To jest program, który jest 
oparty o kredyt termomodernizacyjny, w którym współuczestniczą Bank Gospodarstwa 
Krajowego. Warunki są tutaj stawiane przez bank. Wiec tutaj nie jest żadna pomyła. Nie jest 
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to zła wola. Od samego początki było wiadomo, że ta premia będzie rozliczana dla części 
mieszkalnej budynku. Budynek jest budynkiem mieszalnym, część usługowa (parter) do 
miasta. Część usługowa, jak i część mieszkalna odprowadza taki sam fundusz remontowy na 
rzecz wspólnoty. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Cała spółdzielnia Nowe Miasto 
kiedy tam urzędowałem, całość sfinansowano bez dopłat, pozyskano od pani Minister Blidy. 
Całość docieplenia z Nowego Miasta z darowych pieniędzy z ministerstwa. 
 
 
Mieszkaniec: W następnym roku ma być realizowane połączenie ul. Cegielnianej                                             
z ul. Wierzbową. I mam takie pytanie odnośnie projektu tego połączenia, bo z tego co 
widziałam na internecie. Jak to będzie mniej więcej wyglądać? Będzie tam z ul. Wierzbowej                
w stronę ul. Cegielnianej wykonany lewoskręt. I żeby ten lewoskręt był wykonany na 
wysokości centrum krwiodawstwa będzie konieczność, tak wynikało przynajmniej z tego 
projektu, poszerzenia o metr drogi z którejś ze stron. I tak trafiło, z tego projektu tak wygląda, 
że ta droga będzie poszerzona od strony domów jednorodzinnych. Tam jest dość szeroki 
chodnik,. Ma bodajże 2 metry. Ale cały ten ruch przybliży się od tych domów jednorodzinnych. 
Tak jak wspominałam właśnie bardzo się cieszę, że to będzie realizowane, ale moje pytanie 
jest takie, czy nie można w jakiś inny sposób zaprojektować: albo z drugiej stronu poszerzenie 
zrobić. Tam jest parking dla sanepidu, ale miedzy parkingami, a chodnikiem jest pas zieleni. Są 
tam dwa rzędy tiu posadzonych. Tuje to nie są drzewa, które służą obecnie do tego żeby 
załatiwiać tam potrzeby fizjologiczne osób balujących na bulwarach. I można by było o ten pas 
tui, można wyciąć te tuje i w tą stronę ta drogę poszerzyć. I pytanie czy jest taka możliwość 
nie zbliżać tej drogi w kierunku domów jednorodzinnych to się hałas zmniejszy. Ja tutaj nie 
wiem, jak poprzednio pytanie było z osiedla Biała odnośnie tych ekranów, nie wiem jaka tam 
jest odległość. Ale odległość dzisiaj mojego domu do ulicy jest 4 metry. A jeżeli będzie zabrany 
ten chodnik to będzie tam 3 metry. A, że jest tam zabudowa z jednej strony domów 
jednorodzinnych, z drugiej sanepid, to odbicia hałasu jednak jest. Już nie mówię o drganiach 
czy czymś takim. Wiadomo, że słowo ekran to brzydko brzmi i brzydko by to nawet tam 
wyglądało. Zresztą nie chcemy tam robić takich zagród w centrum miasta. Czy jest możliwość 
jakiejś zagrody nie wiem 3 metrowej, jakoś to zabezpieczyć, a gdyby mi się nie udało to w tej 
chwili tam są postawione gazony. W zeszłym roku też byłam na spotkaniu z Panem 
Prezydentem. Prosiłam, żeby postawić gazony, bo tam parkowały samochody. Ja nie mogłam 
bezpiecznie wyjechać. Do tej pory piękne kwiaty rosną, chociaż wandale wydzierają i rzucają. 
To jeśli nie przegrody, to prosilibyśmy żeby zostawić w wyższej formie te donice. Albo są słupki 
drogowe z łańcuchami. Bo z doświadczenia wiem, że jeżeli będzie zwężany ten chodnik, to 
kierowcy i tak  będą tam parkować.  Ale bym bardziej się skłaniała do możliwości tej przegrody. 
Czy w ogóle jest możliwe,? Czy projekt, który tam widziałam jest aktualny? 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: W poniedziałek miałem naradę 
odnośnie tej drogi. Bezwzględnie chcemy ją budować. Połączenie ul. Podwisłocze                                           
z ul. Warzywną. Musi ta droga być zbudowana. Faktem jest, że był sprzeciw Spółdzielni 
Geodetów odnośnie budowy tej drogi, ale uzgodniliśmy wspólne stanowisko i w przyszłym 
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roku wejdziemy z maszynami. Tam musi być ta droga zbudowana i wyjazdy z tych nowych 
budynków i ze Spółdzielni Geodetów, tymi garażami, tymi słupami to wszystko nie jest tak. 
Dlatego kolejno budowa. I będzie to ulica równoległa do ul. Szopena i Rejtana. Usprawni na 
pewno ruch. 
 
 

Mieszkaniec: Mam informacje od dyr. Kukulskiej (Wydział Inwestycji), że jeszcze w tym roku 
będzie modernizowana sieć kanalizacja ulicy Staszica. Co uchroni nasze piwnice przed 
zalewaniem. Kłopoty z zalewaniem piwnic pojawiają się od ponad 40 lat. I bardzo dziękuje, 
że się wreszcie dostało do planu i że będzie ta praca rozpoczęta. Chciałbym tylko dowiedzieć 
czy w tym roku przewiduje się jeszcze utrudnienia w przejeździe tą ulicą. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc:  Tam woda jest od więcej niż 40 
lat. Tam płynęła rzeka Rudka i te wody się wydostają przez ten stary ciek. Odprowadzenie 
jest w rejonie Lidla przy stadionie Stali, ale ta woda ciągle przecieka. Od początku 
wybudowania budynków był problem z zalewaniem piwnic. Mam nadzieje, że efekt będzie 
pozytywny. 
Odpowiedź  Dyrektor Wydziału Inwestycji - Urszula Kukulska: Spotykałam się z Panem kilka 
razy. Trwa procedura przetargowa. Mam nadzieje, że w tym miesiącu wybierzemy tego 
wykonawcę, który przymierzy się do rozpoczęcia realizacji i będziemy chcieli jak najszybciej 
to skończyć.  Oczywiście uzgodniliśmy wszystkie podłączenia czy konieczne nowe kratki by 
odprowadzić tę wodę. Jesteśmy dobrej myśli, że nam się uda szybko rozpocząć, jaki później 
zakończyć. 
 
Mieszkaniec: Wspólnota Lenartowicza 41. Mamy taką prośbę ponieważ mieszkańcy 
fragmentu ulicy od Hetmańskiej 43 do Bulwarowej maja problem z przejazdem i drożnością 
ulicy Lenartowicza w  kierunku jednym jak i drugim. Ponieważ lewostronnie mieszkańcy 
tradycyjnie parkują samochody, natomiast na wskutek powstania strefy płatnego 
parkowania powstało tzw. dzikie parkowisko z prawej strony, które zajmuje min. część ulicy 
prawego pasa jadąc w kierunku Zamku i chodnik dla pieszych. I teraz ja mam taka prośbę. Do 
Pana Prezydenta, czy jest możliwości postawienia znaków zakazu postoju po prawej stronie 
jadąc w kierunku zamku Lubomirskich. Dochodzi tam do bardzo niebezpiecznych sytuacji 
kolizyjnych. Obawiam się, że pewnego dnia może dojść do tragedii. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Uzgodnimy z radą osiedla. Jeżeli 
będzie takie stanowisko to będziemy realizować. 
 
Mieszkaniec: Chodzi o ul. Dominikańską i przebudowę miejsc parkingowych,  najazdowych                        
po prawej stronie. Jakieś 100 metrów ulicy jest, po prawej stronie, żeby były miejsca 
parkingowe.  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: W tej chwili są tam miejsca 
parkingowe, ale Panu chodzi o ich rozszerzenie i likwidację części trawnika. Jest to możliwe 
do realizacji. 
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Mieszkaniec: Są schody od strony Shella od budynku Piatów 13. Schody są w bardzo dobrym 
stanie, ale brakuje oświetlenia. To jest sprawa spółdzielni, ale gdyby miasto interweniowało 
to by było szybciej załatwione. Bo schody są uczęszczane, a niebezpieczne. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Zastanowimy się  nad tematem. 
Spróbujemy porozmawiać ze spółdzielnią,  jeżeli to jest  ich teren. Natomiast jeżeli nie będą 
chcieli robić oświetlenia, to zwrócimy się do nich o przekazanie terenu i zrobimy oświetlenie. 

 


