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PROTOKÓŁ 
 

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami osiedla Biała,  
które odbyło się w dniu 7 listopada 2012 r. 

 
 
Uczestnicy spotkania: 
  

 Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc  

 Przewodniczący Rady Osiedla Biała  – Stanisław Ząbek 

 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: 

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

2. Dyskusja, pytania dotyczące problemów osiedla. 
 

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 

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

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 
 
Kolejnym punktem była dyskusja oraz pytania dotyczące problemów osiedla: 
 
Pytanie: Chodzi o chodniki przy ul. Sikorskiego, nie świecą przy nich lampy (lampa nr 4), są 
krzywe chodniki. Przyłączenie do Rzeszowa nastąpiło w 2009 r., nastąpił wzrost podatków 
trzykrotny w porównaniu do Gminy Tyczyn. 
Odpowiedź: Na ulicę Sikorskiego wejdziemy maszynami, będzie dwie jezdnie. Chodnik 
zostanie poprawiony. 
 
Pytanie: Ulice: Miła, Strażacka, Karola Wojtyły są wąskie, rowy przy nich są duże i nie 
wykoszone, nie ma chodnika żeby dojść do kościoła. Jest prośba o zrobienie chodnika. 
Odpowiedź: Ulica Miła była rozkopywana, jest przygotowywana i ma być poprawiona w tym 
roku, chodnik będzie budowany. Jeśli chodzi o ulicę Karola Wojtyły to są protesty 
mieszkańców. Inwestycja jest przesuwana z miesiąca na miesiąc. Nawiązując do chodników 
przy ulicy Strażackiej dopiero po 7 latach można było wejść na budowę. 
 
Pytanie: Dlaczego płacimy dwa rachunki, jeden do MPGK, natomiast drugi do PGK Eko Strug? 
Odpowiedź: Miasto dopłaca z budżetu miasta do państwa rachunków, tak żebyście płacili za 
wywóz śmieci tak w mieszkańcy Rzeszowa. Sprawdzimy czy można zrobić z dwóch 
rachunków jeden. 
 
Pytanie: Brak jest przedszkola mimo, że osób przybywa oraz nie ma kanalizacji przy 
niektórych domach. 
Odpowiedź: Przedszkole tu musi być. Jest planowana nadbudowa szkoły, mamy 
zatwierdzony projekt nadbudowy. Nie ma przeciwwskazań żeby kiedyś wybudowano tutaj 
nowe przedszkole, ale w tym momencie nie ma aż takiej potrzeby, gdyż jest 26 dzieci. Proszę 
Radę Osiedla o wykaz ulic, gdzie nie ma kanalizacji. W tym momencie notujemy kilka czy 
kilkanaście domów bez kanalizacji. Tego typu sytuacje można zgłaszać do MPWiK. Jeżeli jest 
przypadek, że ktoś chce kanalizację ale sąsiad się nie zgadza to jest problem. Jest wielka 
prośba do państwa żeby tego nie utrudniać. 
 
Pytanie: Często na boisko wyrzucane są śmieci. 
Odpowiedź: Jeżeli ktoś coś takiego zauważy prosimy o informowanie MPGK. Należy 
przypilnować także samych siebie. Radny będąc niedaleko przystanku pewnego razu 
zauważył, że pewien gość wyrzuca z samochodu 3 worki. Jeden worek pękł i śmieci się 
rozwaliły. Wszystko zależy od kultury osobistej danego człowieka. Co z tego, że miasto 
pozbiera za 2 - 3 dni jest tak samo. Proszę się przejść ulicą Sikorskiego, gdzie śmieci 
wyrzucane są do rowu co chwile. Proszę MPGK żeby tego przypilnować, a do Państwa 
prośba, żeby samym zadbać o czystość. Jeżeli jest potrzeba, żeby wysłać straż miejską do 
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każdego domu w celu sprawdzenia jak usuwa się śmieci, to straż miejska to zrobi, przyjadą i 
sprawdzą. 
 
Pytanie: Chciałem zapytać co z modernizacją  ul. Kwiatkowskiego, o której była mowa w 
tamtym roku, co z chodnikiem ? 
Odpowiedź: Chodnik na ul. Kwiatkowskiego jest z jednej strony. Wcześniej w ogóle go nie 
było. Chodnik był budowany jak Biała nie była w Rzeszowie. Planujemy przedłużenie ulicy 
Podkarpackiej przez Wisłok aż do ulicy Sikorskiego. Ulica Jana Pawła będzie budowana tak 
jak kolejne ulice, także chodnik w przyszłym roku będzie budowany. 
 
Pytanie: Czy monitorujecie ulice gdzie jeździ sprzęt ciężki np. Jana Brzechwy ? Ciężkie 
samochody tam jeżdżą. 
Odpowiedź: Jeżeli chodzi o sprzęt ciężki to domy muszą być budowane.  Za wywożenie błota 
z budowy można dawać mandaty, ale powinny być myjki żeby go nie wywozić z budowy na 
ulicę. 
 
Pytanie: Chodzi o poszerzenie ul. Gościnnej, o którym była mowa w ubiegłym roku. Tam 
gdzie nie ma zgody jest problem. 
Odpowiedź: Dla ulicy Gościnnej oraz Makuszyńskiego jest opracowywany projekt kanalizacji 
deszczowej oraz projekt ulicy. 
 
Pytanie: Jest prośba żeby Straż Miejska zwróciła uwagę na budowy np.  przy ul. Miłej, gdzie 
jest jeden wielki szlam, gdyż maszyny nie sprzątają. 
Odpowiedź: Domy muszą być budowane. Za wywożenie błota z placu budowy powinny być 
mandaty. Muszą być myjki, żeby błota nie wywozić na ulicę. 
 
Pytanie: Rzeszów nie ma Aquaparku, co robione jest w tej sprawie? 
Odpowiedź: Jeżeli chodzi  o Acquapark to chcemy wybudować go  z  pieniędzy 
zewnętrznych. Będzie to  perspektywa 2013 -2020r.  Być może uda się pozyskać na to  
pieniądze unijne.  Namawiamy inwestora firmę Womax na budowę Acquaparku. Pierwsze 
pieniądze na inwestycję szukamy w unii europejskiej, jeśli nie ma takiej możliwości 
finansowania to dopiero wtedy  budujemy z podatków  mieszkańców.  
 
Pytanie: Chciałem zapytać co z uszkodzoną drogą przy ul. Jana Brzechwy i Biesiadnej, 
pasowałoby wpłynąć na wykonawcę żeby poprawił drogę. 
Odpowiedź:  Wszystko się rozpatruje w zależności od sytuacji jaka jest. Jeśli deweloper 
zniszczył drogę, albo deweloper ją naprawi albo pieniądze bierzemy od developera. Droga 
zostanie wyremontowana. 
 
Pytanie: Mam pytanie dotyczące buspasów, czy będą na większej ilości ulic. Chciałem się 
zorientować także czy będą pieniądze na boisko osiedlowe. 
Odpowiedź: Buspasy są w całej Polsce. Wybudowaliśmy pas po jednej i drugiej stronie, na 
dobudowanych pasach. Chcemy żeby ludzie przesiedli się z samochodów na autobusy, 
dlatego buspasy są potrzebne. Chcemy umożliwić autobusom szybszy przejazd. Dopłacamy 
co roku 30 mln złotych do MPK. Planowana jest dostawa 80 nowych autobusów. W pierwszej 
transzy dostarczone zostanie trzydzieści 12-metrowych mercedesów na olej napędowy, w 
kolejnej trzydzieści 12-metrowych mercedesów na gaz ziemny oraz dwadzieścia 10-
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metrowych autosanów będących najnowszą myślą technologiczną. Autobusy te posiadają 
klimatyzację, są niskopodłogowe z funkcją przyklęku, dostosowane do niepełnosprawnych 
oraz matek z dziećmi. Skorelowana zostanie sygnalizacją świetlna, żeby miał pierwszeństwo. 
Bilety można będzie można nabyć w biletomatach stacjonarnych w punktach miasta i w 
autobusach. Chcemy zrobić rewolucję. Dla autobusów będzie pierwszeństwo. Pierwsze z 
nowych autobusów MPK na trasy wyruszą jeszcze w listopadzie. Zakupy będą kosztowały w 
sumie ok. 80 mln zł.  
 
Pytanie: Na Strugu założono przepust na 100 cm,  jest to stanowczo za mało i nie może 
przepuścić wody. Koparka, która przyjechała powyrywała korzenie, później woda to zabierze 
i zablokuje rów, woda będzie ledwo przechodziła i się rozleje. 
Odpowiedź: Prace na Strugu trwają na różnych miejscach. Ekolodzy działają, a ich działania 
są spowodowane przez działania lokalnych ekologów. Nie będziemy żądać naprawy od 
indywidualnych osób. Pniaki były wycinane i będą wycinane. 
Prezydent: Proszę wywieźć pniaki. Ekolodzy przekazali do Gdańska pozew do Sądu 
Administracyjnego, gdyż na Strugu są ptaszki. 
 
Pytanie: Czy będzie nabór do przedszkola.  
Odpowiedź: Jeżeli rozbudujemy szkołę to zrobimy przedszkole. Przeprowadzono badania na 
temat przedszkola. Utworzono Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zespole Szkół 3, jest tam 9 
oddziałów. 
 
Pytanie: Są same problemy, gdyż zrobili inżynierowie pomiary i nie mamy z każdej strony po 
30 cm. Droga południowa będzie szła przez moją posesję a miał iść w innym miejscu. Czy mój 
dom będzie do wyburzenia ? Po 60 latach nie będę budowała nowego domu. 
Odpowiedź: Zależy nam na budowie nowych domów, gdyż przychodzą nowi ludzie. Nowe 
domy i drogi muszą być budowane. Plan jest w opracowaniu. Końcowy odcinek jest 
przedmiotem analiz, aby jak najmniej ingerować w istniejące budynki. Będziemy to 
analizować w różnych wariantach. 
 
Pytanie: Mam problem, który dotyczy drogi między ul. Rodzinną a Majową. Jest tam obecnie 
6 domów. Właściciele składali prośbę o zapewnienie środków rozbudowę, gdyż jest 
kolejnych 25 właścicieli działek, którzy chcą się budować domy. Czy jest szansa żeby miasto 
tą drogę przejęło? Część tej drogi jest drogą prywatną. 
Odpowiedź: Należy się dogadać i przekazać tą drogę do Gminy Miasta Rzeszów. Trzeba 
złożyć taki wniosek i uzyskać zgodę od innych. Będziemy starali się znaleźć jakieś 
rozwiązanie.  
 
Pytanie: Chciałem zapytać o ulicę Świętojańską – nie można otrzymać tam warunków 
zabudowy. 
Odpowiedź: Problem polega na tym, że trzeba zawiadomić wszystkich właścicieli, ale nie 
można ustalić jednego właściciela. W obecnej chwili jest sprawa w sądzie. 
 
Pytanie: Chciałem zapytać o ul. Czesława Miłosza – jest to ślepa ulica i większe samochody 
mają  problem z nawracaniem. Nawracają na prywatnych posesjach. 
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Odpowiedź: Jeżeli chodzi o nawrotkę to są protesty. Inwestycja planowana jest na  lata 2013 
- 2014. Wspomniany nawrót jest częścią przebudowy ul. Czesława Miłosza.  
 
Pytanie: Chciałem zapytać o ul. Mokra Strona – jedna część jest ładnie utwardzona, ale w 
trzech domach musieli kupić sobie samochody terenowe. 
Odpowiedź: Mamy świadomość, że trzeba to wszystko wykonać, ale ta część jest prywatnym 
terenem.  
 
Pytanie: Chciałem zapytać o utrzymanie porządku na chodniku przy ul. Karola Wojtyły. 
Odpowiedź: Miasto utrzymuje porządek na chodnikach. 
 
Pytanie: Czy na ten rok będą miejsca w przedszkolu żeby nie jeździć na drugi koniec 
Rzeszowa ? 
Odpowiedź: Przymierzaliśmy się do budowy nowej szkoły, ale uznaliśmy, że będzie 
nadbudowa. Budujemy nowe przedszkola, trzeba budować je na osiedlach, które powstają. 
 
Pytanie: Chciałem zapytać o sprawę boiska, na którym nie można się przebrać. Nie ma 
szatni, ani wody. My podatnicy dajemy pieniądze na imprezy, ale nie ma porządnego boiska. 
Odpowiedź: Zależy nam na dobrych warunkach. Przetarg był dwa razy ogłaszany, ale nie 
znalazł się wykonawca. 
 
Pytanie: Chciałem zapytać o przystanek przy ul. Wojtyły.  Autobusy zatrzymują się na 
skarpie. Na przystanku dla osób jadących do Rzeszowa nie ma dachu. 
Odpowiedź: Obiecujemy zadaszyć przystanek. Zostanie postawiona wiata i zadaszenie. Jeśli 
chodzi o zatoczkę to jest tam skomplikowana sytuacja własnościowa. 
 
 
Bardzo dziękuję Państwu za przybycie na spotkanie. 
 

 
 

   Protokołował: 
               Paweł Kukulski 


