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PROTOKÓŁ 
 

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami osiedli 1000-lecia                                    
i Staromieście, które odbyło się w dniu 8 października 2012 r. 

 
 
Uczestnicy spotkania: 
  

 Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc  

 Przewodniczący Rady Osiedla 1000-lecia – Bronisław Wiśniewski 

 Przewodniczący Rady Osiedla Staromieście -  Edward Majka  

 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 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 

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 
Pytanie: 

1)  Osiedle Staromieście - pozostałości po wyburzonym budynku przy Rzeszowskim 
Domu Kultury – należy zrobić fundamenty pod scenę, bibliotekę i pomieszczenie dla 
rady osiedla.  
2) obok zburzonego OSP były rozstawione pojemniki na surowce wtórne.  Po zburzeniu 
budynku zabrano je. W chwili obecnej nie ma zgody co do miejsca, w którym miałyby  
ponownie stanąć. Może udałoby się wykorzystać dojazd do dawnej Alimy, gdzie jest 
wolny plac  (chodzi o teren między cmentarzem a bramą Gerbera). 

Odpowiedź: 
Ad.  1) W miejscu po danym OSP planujemy budowę sceny.  Scena została wpisana jako 
pozycja do budżetu na 2013 r. Natomiast Rada Osiedla ma do dyspozycji  pomieszczenia w 
RDK.  
Ad. 2)  
Dyrektor MPGK – jeśli chodzi o pojemniki do selektywnej segregacji odpadów to możemy 
ustawić je w każdej chwili.  Musimy mieć tylko miejsce.  
 
Pytanie: Ul. Gromskiego 1 i 3 – od roku mieszkańcy nie mogą spisać aktów notarialnych, gdyż 
nieuregulowana jest kwestia gruntów.  Z powodu braku aktów notarialnych muszą płacić 
dodatkowe ubezpieczenie kredytów.  
Odpowiedź: Są nieprawidłowości we własności gruntów. Zostaną one uregulowane podczas 
najbliższej sesji rady miasta. Wtedy też mieszkańcy będą mogli starać się o akty notarialne na 
swoje mieszkania.   
 
Pytanie: Co z realizacją III i IV etapu przebudowy ul. Borowej? Wiemy, że 2 osoby 
kwestionują szerokość drogi. Czy droga realizowana jest z tzw. spec ustawy? I czy miasto 
wogóle chce dokończyć realizację tej inwestycji? 
Odpowiedź:  Wola miasta jest, jednak trudno rozmawia się z ludźmi. Zezwolenie na realizację 
inwestycji drogowej (ZRID) został oprotestowany i w chwili obecnej czekamy na decyzję 
wojewody, która ma być wydana do końca roku. Fizyczna realizacja przebudowy ul. Borowej 
ma nastąpić w 2013 roku. 
 
Pytanie: Na ul. Długiej potrzeba wykonać nakładkę asfaltową. 
Odpowiedź: W październiku nakładka zostanie wykonana. 
 
Pytanie:  

1) Łączniki dla pieszych na rondzie  koło City Center są w fatalnym stanie technicznym. 
Stoi tam woda, jedynie łącznik koło urzędu marszałkowskiego jest w dobrym stanie 
technicznym, 
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2) Nowobudowana galeria zamyka notorycznie chodnik  dla pieszych. Jest to ogromne 
utrudnienie bo trzeba chodzić naokoło,  

3)   Prosimy o uwzględnienie możliwości wybudowania deptaka wzdłuż Wisłoka od                     
ul. Lwowskiej do bulwarów.  

Odpowiedź: 
Ad. 1  
Na łącznikach trzeba podnieść teren. Zostanie to zrobione w tym tygodniu.  
Ad. 2 
Na początku listopada zostanie oddana do użytkowania galeria City Center, i zakończy się 
budowa tunelu na ul. Jabłońskiego, wtedy problemy znikną.  
Ad. 3 
Co roku powiększane są tereny rekreacyjne. W tej chwili jest możliwe przejście wzdłuż 
Wisłoka aż do Lisiej Góry. Będziemy chcieli wydłużyć tą trasę aż do Załęża. 
 
Pytanie: mieszkańcy ul. Różanej - zakłady drobiarskie powodują ogromne ilości hałasu w 
godzinach nocnych włączane są wentylatory, a z zakładów wydobywa się nieprzyjemny 
zapach.  
Odpowiedź dyr. Wydziału Ochrony Środowiska: WIOŚ, sanepid, Wydział Ochrony Środowiska 
nie stwierdziły nieprawidłowości. Zakład dużo zrobił w zakresie uciążliwości dla mieszkańców 
osiedla, zmienił organizację uboju. Straż miejska będzie kontrolowała czas  pracy zakładu w 
razie sygnałów o nieprawidłowościach.    
 
Pytanie: Na osiedlu 1000-lecia na połączeniu z ul. Żółkiewskiego autobus „bis” nie zatrzymuje 
się. 
Odpowiedź: Zatrzymywanie się „bisówek” na niektórych przystankach nie jest ujęte, dlatego 
się nie zatrzymują. Będą zmiany w rozkładach jazdy, i postulaty mieszkańców będą 
uwzględniane.   
 
Pytanie: Z ul. Marszałkowskiej  nie można dostać się do przychodni na ul. Langiewicza. 
Prosimy o uruchomienie połączenia autobusowego.  
Odpowiedź: Zgłoszenie zostało przyjęte. Jeśli będzie taka potrzeba to połączenie zostanie 
uruchomione.  
 
Pytanie:  

1) Jestem przeciwny lokalizacji pojemników na selektywną zbiórkę odpadów przy                  
ul. Maczka; 

2) Istnieje pilna potrzeba rewitalizacji parku przy ul. Rycerskiej oraz remont budynku 
szpitala gruźliczego; 

3) Co dzieje się z inwestycją przykrycia potoku Przyrwa? 
4) Na osiedlu ulokowane są tereny przykolejowe na których od paru lat panuje bałagan. 

Jest brudno, tereny te są zaniedbane; 
5) Ul. Skrajna od ul. Krogulskiego w kierunku działek wymaga wyasfaltowania. 

Konieczne jest położenie ok. 100 metrów nakładki asfaltowej.  
Odpowiedź: 
Ad. 1. 
Proszę rade osiedla o ustalenie czy konieczne jest postawienie pojemników na selektywna 
zbiórkę odpadów oraz miejsce gdzie mogłyby one stanąć. 
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Ad. 2 
Czynimy starania aby szpital gruźliczy stał się częścią szpitala miejskiego. Jeśli chodzi o 
otoczenie szpitali to dużo zostało już zrobione. Zlikwidowano mur, jednak wiele jest jeszcze 
do zrobienia. Plany rewitalizacji parku jest, nie da się  zrobić wszystkich inwestycji od razu.   
Ad. 3 
Przykrycie Przyrwy ujęte jest w zadaniu budowy mostu na Wisłoku. Zadanie do 2014 r.  
Ad. 4 
Teren kolejowy przy ul. Kochanowskiego to teren najbrzydszy w Rzeszowie. Chcemy go 
zagospodarować, jednak rozmowy z przedstawicielami kolei są  bardzo trudne.  
Ad. 5 
Jeśli chodzi o ul. Skrajną to jeśli jest to odcinek miejski to będziemy go robić. Proszę dyr. 
Sowę udzielenie pomocy  w załatwieniu sprawy.   
 
Pytanie: Na ul. Kochanowskiego ma siedzibę firma, która tnie wagony osobowe. Firma 
pracuje 24 godziny na dobę. Jest głośno, wydobywa się nieprzyjemny zapach i odpadów z 
wagonów. Prosimy w tej sprawie o interwencję.  
Odpowiedź dyr. Wydziału Ochrony Środowiska: Skontaktujemy się z Regionalna Dyrekcją 
Ochrony Środowiska, bo to  w ich gestii leży sprawa. Będziemy wspólnie monitorować 
sprawę.  
 
Pytanie:  

1) Pomnik przy ul. Partyzantów jest w tej chwili modernizowany. Projekt modernizacji  
jest brzydki i niepraktyczny. Prosimy o interwencję i zmianę projektu.  

2) Kopiec konfederatów barskich  jest terenem świetnym na miejsce widokowe, jednak 
jest to teren prywatny i należałoby go wykupić od właściciela a potem odpowiednio 
zagospodarować.   

Odpowiedź:  
Ad. 1  
Zmieniono projekt. Wykonawca zdjął nieładne płytki i pomnik zostanie odnowiony tak jak 
życzą sobie mieszkańcy.  
 
Pytanie: Na odcinku łączący ul. Warszawską i ul. Miłocińską trzeba zrobić ok. 40 metrów 
chodnika.  
Odpowiedź: Trzeba zrobić ten kawałek chodnika do torów . Dokumentacja na tą inwestycje 
jest przygotowana. Zadanie jest do wykonania w 2013 roku.  
 
Pytanie:  

1) Należałoby zastanowić się nad zamknięciem ul. Fredry od ul. Batorego; 
2) Ul. Batorego – należałoby przebudować wiadukt pod torami i poprawić chodni i może 

zrobić ścieżkę rowerową; 
3) Ul. Siemieńskiego na wysokości sklepu Biedronka -  na wąskim chodniku parkują 

osoby idące do sklepu powodując zablokowanie jednego pasa ruchu, a robią to 
dlatego, że postawiony jest znak „zakaz zatrzymywania nie dotyczy samochodów 
osobowych” -  proszę o interwencję w tej sprawie; 

4) Na ul. od Kochanowskiego 14 do ul. Kosynierów 16  brak jest odpływu wody;  
5) Ul. Husarska od 8 lat nie jest remontowana mimo obietnic; 
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6) Ul. Sienkiewicza 12 – mimo że wydzielona jest koperta dla osób niepełnosprawnych 
notorycznie jest zastawiana. Interwencję straży miejskiej niewiele pomagają w tej 
sprawie; 

7) Trzeba wykonać remont ul. Klonowej, ale najistotniejszą potrzeba jest likwidacja 
szamb, które mimo że jest to centrum miasta nadal są przy domach; 

8) Zakłady drobiarskie należy wyprowadzić poza miasto. 
Odpowiedź: 
Ad. 1  
Kiedyś ul. Fredry była jednokierunkowa. Trzeba utrzymać jej dwukierunkowość bo ruch jest 
duży i nie można blokować przepływu aut. 
Ad. 2 
Wiadukt przy ul. Batorego kolej zobowiązała się przebudować. 
Ad.  5 i 7 
Proszę dyr. Magdonia i dyr. Sowę o rozeznanie tematu ws. ulicy Klonowej, jednak bez 
uporządkowania kanalizacji deszczowej i sanitarnej nie będzie można położyć nakładki 
asfaltowej.  Sytuacja ul. Husarskiej jest identyczna. 
Ad. 6 
Proszę straż miejska o skuteczne interwencje w przypadku zastawiania kopert.  
 
Pytanie: 

1) Prosimy o ustawienie na osiedlu 1000-lecia placu zabaw dla dzieci, a jeśli nie ma 
takiej możliwości to przynajmniej pomóc w jego sfinansowaniu; 

2) Na osiedlu występuje bardzo Duzy problem ksylamitu. Co można z nim zrobić?  
Odpowiedź: 
Ad. 1  
Na terenach spółdzielni buduje spółdzielnia i to z nią należy rozmawiać w sprawie 
postawienia placu zabaw.  
Ad. 2  
W sprawie ksylamitu proszę Wydział Ochrony Środowiska o kontakt z Bankiem Ochrony 
Środowiska, bo jedyną możliwością jest pożyczka nieoprocentowana na usuwanie ksylamitu. 
Drugą możliwością jest opracowanie programu podobnego jaki jest teraz do walki z 
azbestem. Jednak do tego trzeba mieć wsparcie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i opracować odpowiedni program.        
 
Pytanie: ul. Marszałkowska 15 – bardzo dziękuje policji z interwencje w sprawie 
bezprawnego użytkowania drogi przez mieszkańców ul. Różanej 16, którzy mimo zakazu 
wjeżdżają na nią.  
 
Pytanie:  

1) Przedłuża się sprawa odmulenia zalewu. Będzie ono wykonane czy nie? 
2) Proszę zająć się pilnie nowym placem zabaw w parku papieskim który po opadach 

tonie w wodzie. 
3) Po przebudowie ulic na odcinku ul. Marszałkowskiej została zniszczona zieleń.  

Wcześniej chociaż trochę wyciszała ta zieleń ruch aut a teraz nasadzenia są niskie i 
bloki są odsłonięte. 

Odpowiedź: 
Ad. 1 
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W chwili obecnej nie są prowadzone prace nad odmulaniem zalewu. Po interwencji 
ekologów reflektory zostały usunięte, jednak nie zapominamy o sprawie o rozmowy są 
prowadzone. 
Ad. 3  
Proszę dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej o rozważenie w jaki sposób można zaradzić 
problemowi.  
 
Pytanie:  
Przy ul. Piotra Skargi 7  jest ogromny problem z okolicznymi domami, którzy ogrzewają domy 
paląc śmieci.  
Odpowiedź: Prowadzone są wyrywkowe kontrole przez straż miejską. Zachęcamy 
mieszkańców do podłączania się do sieci miejskiego ogrzewania.   
 
Pytanie: 

1) Ul. Rycerska – prosimy o dokończenie budowy parkingu przy budynkach wzdłuż ulicy; 
2) Należy poprawić wjazd do szpitala miejskiego przy ul. Rycerskiej. 

  
Pytanie: Prosimy o zwiększenie punktów monitoringu na osiedlu. 
Odpowiedź: Jeśli będzie taka decyzja policji to w porozumieniu z radą osiedla będziemy 
przenosić monitoring w mniej bezpieczne miejsca.  
 
Pytanie: 

1) Trzeba naprawić nawierzchnię alejek cmentarza Pobitno; 
2) Przy Szkole Podstawowej Nr 19 wybudowano boisko. Od tej pory przesiadująca tam 

młodzież zakłóca porządek, zachowuje się wulgarnie – wniosek o ogrodzenie boiska 
ekranami.  

Odpowiedź: 
Ad. 1 
Ścieżka zostanie poprawiona. 
Ad. 2 
Proszę Pełnomocnik ds. edukacji o zajęcie się sprawą. Pracownicy szkoły powinni wiedzieć co 
się robi na boiskach oraz sprawować nadzór nad dziećmi zachowującymi się wulgarnie.  
 
Pytanie: Przy ul. Sienkiewicza 12 – na dwóch kopertach przeznaczonych na miejsca 
parkingowe dla osób niepełnosprawnych, parkuje 3 samochody. Wtedy osobie 
niepełnosprawnej  ciężko jest np. wejść do samochodu, a interwencje na straż miejską czy 
policję niewiele pomagają.   
Odpowiedź: Będziemy rozmawiać ze spółdzielnią, żeby poprawiono oznakowanie tak żeby 
była możliwość swobodnej korzystania z kopert. 
 
 

Protokołowała: 
 

        Małgorzata Witkowicz   


