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PROTOKÓŁ 
 

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami osiedla Zwięczyca,  
które odbyło się w dniu 19 października 2012 r. 

 
 
Uczestnicy spotkania: 
  

• Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc  

• Przewodniczący Rady Osiedla Zwięczyca – Janusz Micał 

• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Marek Ustrobiński 

• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Stanisław Sieńko  

• Dyrektorzy wydziałów i jednostek równorzędnych Urzędu Miasta Rzeszowa  

• Radni Rady Miasta Rzeszowa 

 
Porządek spotkania: 

• Prezentacja Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisława Sienko dotycząca 
najważniejszych inwestycji w mieście. 

• Dyskusja, pytania dotyczące problemów osiedli. 
 

Ad.1 

Wybrane projekty będące w trakcie realizacji z udziałem dofinansowania ze środków UE: 

 

Projekty planowane do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój 

Polski Wschodniej 2007 – 2013 

• „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” 

• „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. 

Podczas prezentacji zwrócono szczególną uwagę, na fakt iż celem tego projektu jest 

kompleksowe rozwiązanie problemów funkcjonowania komunikacji zbiorowej na 

terenie miasta, jak i w jego okolicy, poprzez zwiększenie jej funkcjonalności oraz 

efektywności ekonomicznej. Przedstawiono informacje nt. zakresu rzeczowego 

projektu oraz stanu jego realizacji. 
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Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego 2007-2013 

• „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w 

Rzeszowie”, 

• „Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie” 

• „Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych 

Technologii”, - „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSeAP”, 

• „Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie – etap I” 

• „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN – 

Etap II”,  

•  „Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji 

Medycznej – PSIM”, 

 
Projekty współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 

• „Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą 

ekspresową S-19 i autostradą A-4”, 

• „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Rzeszowa”. 

• „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta 

Rzeszowa”. 

 
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 

• „Szczęśliwe przedszkolaki - program wyrównywania szans w rzeszowskich 

przedszkolach”, 

• „Nowoczesny Urzędnik – Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla 

pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa” 

• „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III rzeszowskich szkół 

podstawowych”. 

• „Podkarpacie stawia na zawodowców” 

 

Wykorzystanie środków unijnych. Wartość całkowita projektów realizowanych przy wsparciu 

finansowym Unii Europejskiej to 1,1 mld złotych. Wysokość dofinansowania to 759 mln 

złotych. Prezydent zwraca tak duża uwagę na ściąganie środków z zewnątrz, ponieważ dzięki 

temu nie potrzeba podnosić podatków. W latach 2004 -2006 miasto pozyskało 200 mln zł, a 

w latach 2007 – 2010 pozyskało 559 mln zł. Potwierdzeniem tego, że miasto Rzeszów jest 

liderem w pozyskiwaniu środków jest zajęcie pierwszego miejsca w rankingu Europejska 

Gmina - Europejskie Miasto. Kwota pozyskanych funduszy w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca wynosi 5173 zł. Środki unijne miasto wykorzystuje na: infrastrukturę drogową i 

telekomunikacyjną – 507,5 mln zł, Infrastruktura ochrony środowiska, gospodarki 

http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/projekty/projekty-ktore-uzyskaly-wsparcie-na-podstawie-podpisanej-umowy-o-dofinansowanie-2007-2013/poprawa-infrastruktury-placowek
http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/projekty/projekty-ktore-uzyskaly-wsparcie-na-podstawie-podpisanej-umowy-o-dofinansowanie-2007-2013/przebudowa-ul-wieniawskiego
http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/projekty/projekty-ktore-uzyskaly-wsparcie-na-podstawie-podpisanej-umowy-o-dofinansowanie-2007-2013/nowoczesny-urzednik-kompetentny-urzednik
http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/projekty/projekty-ktore-uzyskaly-wsparcie-na-podstawie-podpisanej-umowy-o-dofinansowanie-2007-2013/nowoczesny-urzednik-kompetentny-urzednik
http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/projekty/projekty-ktore-uzyskaly-wsparcie-na-podstawie-podpisanej-umowy-o-dofinansowanie-2007-2013/podkarpacie-stawia-na-zawodowcow
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komunalnej, energetyczna i zapobieganie zagrożeniom - 114 mln zł, nowoczesne technologie 

i informatyzacja – 26,6 mln zł, infrastrukturę sportową – 28,3 mln zł, edukację i wychowanie 

– 57,8 mln zł, ochronę zdrowia i pomoc społeczną - 12 mln zł, promocję, kulturę i turystykę – 

10,5 mln zł, pozostałe – 1,8 mln zł. Liczba projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej to 

226 projektów. 

Gmina Miasto Rzeszów pozyskuje również środki z funduszy krajowych. Środki pozyskane ze 

środków krajowych Rzeszów wykorzystuje na: infrastrukturę sportową – 6,1 mln zł 

infrastrukturę drogową i telekomunikacyjną – 3,9 mln zł, Infrastruktura ochrony środowiska, 

gospodarki komunalnej, energetyczna i zapobieganie zagrożeniom – 2,1 mln zł, ochronę 

zdrowia i pomoc społeczną – 0,2 mln zł, promocję kulturę i turystykę – 0,1 mln zł. Liczba 

projektów dofinansowanych ze źródeł krajowych: 35 projektów. 

 

Najważniejsze inwestycje: 

• Kontynuacja modernizacji miejskiego układu komunikacyjnego i Budowa Systemu 
Integrującego Transport Publiczny Miasta Rzeszowa i okolic; 

• Przebudowa ulic w ciągu drogi krajowej nr 4 to kwota 94 mln zł (w tym montaż 
ekranów za 25 mln zł) 

• Przebudowa ulic powiatowych w centrum Rzeszowa za prawie 26 mln zł; 
• Remont ul. Sikorskiego za 27 mln zł (w tym budowa ekranów akustycznych za prawie 

6,5 mln zł); 
• Budowa drogi łączącej ul. Podkarpacką z ul. Przemysłową czyli drogę krajową nr 9 

z drogą ekspresową S19 na węźle w Kielanówce, oddana do użytku we wrześniu, 
kosztowała prawie 41 mln zł (w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 
prawie 13 mln zł). Poprawiło to ruch    na ul. Podkarpackiej; 

• Budowa drogi łączącej ul. Lwowską z węzłem autostrady A 4 i z drogą ekspresową S19 
(wartość inwestycji to 81 mln zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej prawie 60 
mln zł); 

• Budowa tunelu pod Al. Powstańców Warszawy – wartość projektu to 4,4 mln zł, 
połączy on ścieżkę rowerową z Lisiej Góry ze ścieżką rowerową na bulwarach 
i powstanie do końca obecnego roku; 

• Budowa Systemu Integrującego Transport Publiczny Miasta Rzeszowa i Okolic (okres 
realizacji to lata 2008 – 2014, wartość projektu to 415 mln zł, w tym dofinansowanie 
unijne 297 mln zł); 

• Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportu Drogowego na terenie Miasta 
Rzeszowa i okolic (okres realizacji lata 2010 -2014, wartość tego projektu 16 mln zł 
 w tym dofinansowanie unijne to prawie 12 mln zł); 

• Ważną inwestycja była budowa Fabryki Wody za kwotę prawie 170 mln zł (w tym 
dofinansowanie unijne w wysokości prawie 72 mln zł), dzięki której woda 
w rzeszowskich kranach nadaje się do picia bez przegotowania; 

• Budowa kanału odprowadzającego wody opadowe z zachodniej części Rzeszowa 
wartość tego projektu to prawie 51 mln zł (w tym dofinansowanie unijne 34 mln zł), 
dzięki czemu podczas powodzi zachodnia część miasta nie została podtopiona; 

• Posiadamy 10 kompleksów boisk, w tym 5 typu Orlik po 1,5 mln zł każdy. Hala 
sportowa przy IV Liceum Ogólnokształcącym. Na terenie Rzeszowa działa 
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samoobsługowa wypożyczalnia rowerów na 100 rowerów, docelowo przewidziano 20 
stacji bazowych; 

• Autostrada A4 – będą na niej węzły, z których będzie można zjechać lub wjechać na 
autostradę: wschodni – połączenie ronda Kuronia z tym węzłem, centralny – 
przedłużenie ulicy Warszawskiej i z dojazdem w granicy Rzeszowa z Gminą Świlcza; 

• Droga ekspresowa S19. 
 
Ad. 2 
Pytanie: Mieszkańcy oczekują ścieżki rowerowej na ul. Zwięczyckiej oraz chodnika, kiedy 
można się go spodziewać? 
Odpowiedź: Na zbudowanie chodnika i ścieżki rowerowej niezbędna jest szerokość min. 
4 metrów. Zrobimy rozeznanie czy jest taka możliwość. 
 
 
Pytanie: Panie Prezydencie należałoby włączyć do budżetu miasta zbudowanie wzdłuż drogi 
nr 9 kanałów odprowadzających opady deszczowe do potoku Paryja? Podczas dużych 
opadów zalewa mieszkańcom działki. Należy też zwrócić uwagę, iż potok jest już bardzo 
zabrudzony i śmierdzi. Po wpuszczeniu dodatkowych wód będzie tylko gorzej. 
Odpowiedź: Problem jest znany rada osiedla corocznie podejmuje próby włączenia do 
budżetu zbudowanie kanałów. Docelowe rozwiązanie uwzględniono w budżetu na 2014 r. 
Ścieki do potoku odprowadza MPWiK ale i mieszkańcy w niewłaściwy sposób odprowadzają 
nieczystości do potoku. W planie jest również wybudowanie kolektora. Próbujemy pozyskać 
środki finansowe na ten cel, gdyż jest taka możliwość, wówczas nie korzystalibyśmy ze 
środków miasta. 
 
 
Pytanie: Czy przewidziane jest oświetlenie ul. Przemysłowej? 
Odpowiedź: W planie jest budowa drugiej nitki za 29 mln zł więc zrobione będzie również 
oświetlenie. 
 
 
Pytanie: Czy jest możliwość stworzenie biletu który będzie łączył wszystkich przewoźników 
w Rzeszowie, nawet spółki prywatne oraz czy możliwe jest wprowadzenie biletów                        
np. całodniowych, trzydniowych, czy weekendowych? 
Odpowiedź: Miasto podpisało ważną umowę transportową opiewającą na kwotę 400 mln zł, 
w ramach niej zostanie zakupiony nowy tabor 80 klimatyzowanych autobusów miejskich. 
Zostanie także wprowadzony elektroniczny system informacji autobusowej, który działa 
w wielu polskich ale i europejskich miastach. Bilet elektroniczny będzie funkcjonował od 
2014 r. 

 
 

Pytanie: Panie Prezydencie mamy ładne ścieżki wzdłuż Wisłoka i tereny rekreacyjne na lisiej 
górze, czy możliwe jest spięcie Wisłoka kładką na wysokości końca ścieżki rowerowej? 
Odpowiedź: Mamy w planie zrobienie ścieżki rowerowej od ul. Jarowej i dalej wzdłuż 
Wisłoka oraz poszerzenie już istniejącej na odcinku od wiaduktu przy ul. Powstańców 
Warszawy do ul. Jarowej. Spięcia Wisłoka nie braliśmy do tej pory pod uwagę, sprawdzimy 
możliwe rozwiązania. 
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sPytanie: Na ul. Podkarpackiej w okolicy Paryji opada chodnik czy przewidywany jest 
remont? 
Odpowiedź: Jeśli wymaga tego nawierzchnia, jak najbardziej zajmiemy się tą sprawą. 
 
 
Pytanie: Panie Prezydencie chcielibyśmy uczcić imieniem Władysława Kruczka jedną z ulic 
naszego osiedla, jako zasłużonego działacza z naszego osiedla. Czy jest to możliwe?  
Odpowiedź: Jak najbardziej, w pełni popieram. Pan Władysław Kruczek był osobą 
zaangażowana w życie i rozbudowę miasta.  
 
 
Pytanie: W naszej dzielnicy brakuje placów zabaw, terenów rekreacyjnych, boisk 
sportowych, te które znajdują się przy szkole są niewystarczające. Czy jest szansa na zakup 
działek pod tereny rekreacyjne? 
Odpowiedź: Zamierza się przeznaczyć działki na tereny zielone nieodpłatnie. 
 
 
Pytanie: Czy jest w planie poprawa ul. Podkarpackiej? Nawierzchnia jest zniszczona, znajdują 
się na niej liczne uskoki i wysepki. 
Odpowiedź: Prace zostały rozpoczęte. Nawierzchnia zostanie poprawiona a wysepki znikną 
gdyż są tymczasowe. 
 
 
Pytanie: Na jednej z bocznych ulic ulicy Karkonoskiej zostały niewłaściwie wykonane rowy - 
są zbyt płytkie. Czy jest szansa na poprawę tej sytuacji? 
Odpowiedź: Za poprzedniej kadencji rady osiedla nie udało się dojść do porozumienia. 
W pewnym miejscu ulica jest zbyt wąska i ciężki sprzęt nie jest w stanie wjechać. Przyjrzymy 
się raz jeszcze temu tematowi. 
 
 
Pytanie:  Czy ul. Przemysłowa zostanie przedłużona do ul. Dębickiej? 
Odpowiedź: Został opracowany plan zagospodarowania przestrzennego, który zawiera 
przedłużenie ul. Podkarpackiej, aż do ul. Dębickiej i dalej do E40. Wcześniej plany 
uwzględniały również przedłużenie ul. Przemysłowej w kierunku ul. Sikorskiego jednak ten 
zakres prac został wycofany. 
 
 
Pytanie:  Czy będzie oświetlenie na deptaku nad zalewem? 
Odpowiedź: Jest ścieżka i będzie oświetlenie do ul. Jarowej. 
 
Pytanie: Dotyczy ul. Starowiejskiej, przepustowość tej drogi jest bardzo mała, gdyż jest 
niezwykle wąsko. Powstaje dużo nowych domów, tworzy się osuwisko i jest bardzo rzadko 
odśnieżana. Czy jest możliwość jej poszerzenia? 
Odpowiedź: Przebudowa drogi jest możliwa, jeśli tylko będzie zgoda mieszkańców oraz chęć 
przekazania niezbędnej szerokości działek przez mieszkańców. 
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Pytanie: Drzewa na niektórych ulicach są bardzo rozrośnięte na wysokości przewodów 
energetycznych. W czasie silnych wiatrów istnieje duże ryzyko ich zerwania. Prosimy 
o interwencję. 
Odpowiedź: Co roku są wykonywane prace związane z przecinaniem lub wycinaniem drzew. 
Oczywiście zajmiemy się tą sprawą i zagrażające zerwaniem linii gałęzie zostaną usunięte. 
 
 
Pytanie: Kiedy będzie oświetlenie na ul. Wetlińskiej? 
Odpowiedź: Będzie zrobione w przyszłym roku. 
 
 
Pytanie: Odcinek pomiędzy boczną ul. Świętokrzyskiej a ul. Beskidzką jest drogą prywatną. 
Czy może ten odcinek zaledwie 20 metrów długości i 6 metrów szerokości przejąć Gmina 
Miasto Rzeszów i zagospodarować tę drogę? 
Odpowiedź:  Są przygotowywane dokumenty z Gminą Boguchwała o przekazanie Gminie 
Miasto Rzeszów tego odcinka. 
 
 
Pytanie: Ulica Jarowa wymaga dużych napraw ze względu na zły stan, czy nie lepiej jest 
zrobić nową nawierzchnię? 
Odpowiedź: Zostanie położony nowy asfalt. 
 
 

 Protokołowała: 
Justyna Peleck 

 
 
 
 


