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PROTOKÓŁ 
 

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami osiedla Staromieście, 
 które odbyło się w dniu 26 listopada 2012 r. 

 
 
Uczestnicy spotkania: 
  

 Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc  

 Przewodniczący Rady Osiedla Staromieście – Sławomir Gołąb 

 Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Marek Ustrobiński 

 Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Roman Holzer  

 Dyrektorzy wydziałów i jednostek równorzędnych Urzędu Miasta Rzeszowa  

 Radni Rady Miasta Rzeszowa 

 
Porządek spotkania: 

1. Prezentacja Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej – Marzena Furtak - 
Żebracka 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 
  
Pytanie:  

1) Panie Prezydencie istnieje pilna potrzeba utwardzenia bocznych uliczek od                          
ul. Staromiejskiej. Trzeba zrobić burzówkę i poprawić nawierzchnię. 

2) Cmentarz na Staromieściu – nie da się do niego dojechać od strony Alimy, droga 
składa się z kilku płyt nierówno położonych. Przy cmentarzu miał być wybudowany  
parking, w chwili obecnej nie ma ani drogi ani parkingu. A po deszczu nie da się 
przejść „bosą stopą” , ulice trzeba odwodnić, brak jest burzówki.   

3) Kolejnym problem są pojemniki na surowce wtórne. Są one postawione obok 
cmentarza dlatego też utrudniony do nich dostęp ze względu na brak drogi 
dojazdowej. Może udałoby się je gdzieś przestawić?  

Odpowiedź:  
Ad. 1 
Dyr. Magdoń: Z drogami prowadzącymi do posesji jest w większości taki problem, iż 
przeważnie są to ulice na gruntach prywatnych.  Dlatego też, żeby miasto mogło wykonać 
tam jakiekolwiek pracę musi być właścicielem gruntów. Stąd prośba o przekazywanie 
gruntów dla miasta. Wtedy można liczyć na asfaltowanie małych uliczek, a na chwile obecną 
tam gdzie będzie taka możliwość ulice zostaną wysypane destruktem.   
Ad. 3 
Problemy na osiedlu z pojemnikami na surowce wtórne są. Sprawdzimy czy są możliwości 
przestawienia pojemników tak, aby było do nich lepsze dojście.  
 
 
Pytanie: Czy jest możliwe połączenie ulicy od orlika do ul. Warszawskiej (chodzi                                  
o ul. Borową).  
Odpowiedź: ul. Borowa etap III i IV będzie realizowana w przyszłym roku. Inwestycja jest w 
przewidziana w budżecie, teraz pozostaje przetarg i podpisanie umowy z wykonawcą.  
 
 
Pytanie: Panie Prezydencie nie było żadnych deklaracji co do drogi i parkingu do cmentarza. 
Ponadto, tam trzeba utwardzić i zagospodarować cały teren. Dojazd w tej chwili jest „dziki” – 
jest to kilka położonych płyt. Trzeba zrobić parking, wjazd, drogę wjazdowa , ogrodzenie, 
odwodnienie. 
Odpowiedź dyr. BGM: Teren przeznaczony na  parking obok cmentarza został wykupiony. 
Została  jedna działka do wykupienia ale rozmowy z właścicielami są prowadzone. Także 
droga dojazdowa oraz parking będzie zrobiony.  
Odpowiedź Prezydenta:  Proszę dyr. Zarządu Zieleni Miejskiej o projekt i wykonanie.       
 
Pytanie: Czy w związku z planowaną realizacją ul. Borowej, ul. Żywiczna będzie zrobiona? 
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Odpowiedź: Tak. Wcześniej nie było gdzie odprowadzić wód opadowych, po realizacji                 
ul. Borowej ulica ta będzie stanowiła odpływ dla  wód  z pobocznych uliczek.  Kiedy zostanie 
zrobiona ul. Borowa istnieje szansa że zrobione zostaną boczne uliczki. Przewidywana 
realizacja w 2014 r.   
 
Pytanie: ul. Prusa – schodki na ul. Bolesława Prusa są w fatalnym stanie technicznym. Może 
udałoby się je odtworzyć przy przebudowie ul. Lubelskiej? 
Odpowiedź dyr. Magdoń:  Schodki zostaną odtworzone na ostatnim etapie modernizacji 
wraz z nasadzeniami.  
 
Pytanie:  

1) Czy i kiedy będzie połączenie ul. Rejtana ze Staromieściem. 
2)  Konieczna jest regulacja kolektora burzowego, który płynie od Baranówki przez 

Staromieście. Przy większych opadach Staromieście jest podtapiane – sytuacja taka 
miała miejsce w zeszłym roku.  

Odpowiedź:  
Ad. 1 
Jest projekt takiego połączenia. Jednak jego realizacja jest wstrzymana ze względu na to, iż 
przebudowywana ma być kolej i nie wiadomo w jaki sposób zostanie pociągnięta trakcja 
kolejowa.  
Ad. 2 
Modernizacja taka będzie mogła mieć miejsce po modernizacji Przyrwy, która będzie robiona 
wraz z przebudową ul. Wyzwolenia.   
 
Pytanie: 

1) Czy jest nadzór nad realizacją modernizacji ul. Lubelskiej . Parę dni temu zalano 
podpory na ekrany dźwiękochłonne, teraz je wycięto. To jak to jest? Kto za to zapłaci? 

2) Cześć drzew przed modernizacją ul. Lubelskiej została wycięta. Zostało ich ok. 8 szt. 
nie wiadomo po co. Będzie położony nowy chodnik i drzewa znowu korzeniami 
zepsują go. 

Odpowiedź:  
Ad. 1 
Kwota na cała inwestycję została ustalona w przetargu. W sytuacji gdy wykonano ekran 
niezgodnie z planem to wykonawca ponosi za to odpowiedzialność i konsekwencję 
finansowe. Ponadto, jeśli pracę będą wykonane nie w terminie to będzie firma płaciła kary. A 
o Pana uwagach będziemy rozmawiać z kierownikiem umowy.    
 
Pytanie: ul. Gromskiego – nie możemy dostać aktów do mieszkań ponieważ nie są 
uregulowane sprawy własnościowe gruntów. Co dzieje się w tej sprawie teraz?  Wiemy, że 
została podjęta uchwała rady miasta, jaki jest dalszy bieg sprawy? 
Odpowiedź dyr. Tarnowski:  Podjęto uchwałę, została przygotowana wycena gruntów, które 
mają zostać wymienione. Jeśli będzie zgoda spółdzielni co  do ich  wysokości to sprawa 
wyjaśni się na sesji  4 grudnia br. Po tej dacie będzie możliwe zawarcie umowy między 
spółdzielnią a mieszkańcami.  
 
Pytanie:  
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1) Ul. Kolorowa – została wykonana 19 lat dzięki pracy mieszkańców, a odkąd powstała 
nie była remontowana. Czy jest w planach remont tej drogi?  

2) Prosimy o wykonanie zjazdu z ul. Lubelskiej na ul. Kolorową przed zimą.  
3) Droga pomiędzy drogą wybudowaną przez deweloper, a drogą spółdzielni „Geodeci” 

(ul. Zabłocie) jest kawałkiem z płyt. Przydałoby się poprawić jej stan.   
Odpowiedź:  
Ad. 1 
Dyr. Miejskiego Zarządu Dróg – ul. Kolorowa jest w całości ulica prywatną. Jeśli nastąpi jej 
przekazanie przez właścicieli do miasta to będzie możliwość poprawienia jej nawierzchni.  
Ad. 3 
Sytuacja jest podobna jak z ul. Kolorową. Ulica jest prywatna.   
 
Pytanie:  

1) Rada rodziców  przy SP 13- konieczna jest budowa parkingu przy szkole. Uliczki wokół 
szkoły są obstawiane przez auta. Przed szkołą jest fragment trawnika przy ul. 
Staromiejskiej i wykonać tam parking. Przydałoby się tam zrobić również  przystanek 
autobusowy. 

2) Skrzyżowanie ul. Długa – dojazd do szkoły - ul. Skrajna – skrzyżowanie jest bardzo 
niebezpieczne i chyba tylko dzięki pracownikom SP nie doszło do wypadku.  

3) Istnieje potrzeba zatrudnienia przeprowadzacza dzieci na ul. Staromiejskiej.    
Odpowiedź:  
Ad. 1 i 2 
We czwartek tj. 29 listopada o godz. 9 Pełnomocnik ds. edukacji, Przewodniczący rady 
osiedla, dyrektor szkoły, dyrektor MZD oraz zainteresowani rodzice spotkają się na wizji 
lokalnej. Może uda się przesunąć ogrodzenie szkoły tak alby wygospodarować miejsce na 
parkingi.  
 
Pytanie: Czy możemy liczyć na dokończenie inwestycji przy orliku – stoi tam scena używana 
przy imprezach osiedlowych, przydałoby się zrobić boiska treningowe.  
 
Pytanie:  

1) Przy ul. Borowej, wzdłuż ul. Żywicznej jest 100 metrów rur azbestowych – trzeba je 
wymienić.  

2) Czy jest a jeśli tak to jaki jest plan zagospodarowania przestrzennego ternów od ul. 
Żywicznej do ul. Lubelskiej?  

Odpowiedź:  
Ad. 1 
W 2012 r. rury będą wymieniane, przewidziane do wymiany jest ok. 1200 metrów. Potem 
zostanie niewielki odcinek do wymiany i całość rur azbestowych  zostanie usunięta.  
Ad. 2 
Na całe Staromieście są przygotowane plany miejscowe. W II połowie 2013 r. zostaną 
wyłożone do wglądu publicznego.   
 
Pytanie: Na terenie po budynku po straży pożarnej, obok RDK, przydałoby się ułożyć kilka 
płyt, które stanowiłyby parking dla RDK. Nie stanowiłoby to dużego obciążenia dla budżetu, a 
rozwiązało by problem postoju wzdłuż ul. Staromiejskiej w trakcie imprez w domu kultury.  
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Pytanie: 
1) W zeszłym roku obiecano mi przycinkę drzew na posesji na ul. Lubelskiej. 
2) Czy na ul. Lubelskiej będą świecić lampy normalnie czy tak jak do tej pory co druga? 

Odpowiedź:  
Ad. 1  
W dniu jutrzejszym podjedziemy i rozwiążemy sprawę. 
Ad. 2  
Lampy będą świecić. 
 
Pytanie: 
1) Krzyżówka ul. Warszawskiej i ul. Miłocińskiej – chodzi o wjazd na i z ulicy. Są wysokie 

krawężniki i bardzo ostre łuki. Przydałoby się je złagodzić.    
2) Trzeba zrobić chodnik od ul. Warszawskiej do torów.  

Odpowiedź:  
Ad. 1 i 2 
Kolej wie o problemie. Do końca grudnia poszerzenie przejazdu i zrobienie chodnika.    
 
 
Pytanie: Trzeba zrobić coś z brzydkim budynkiem przy ul. Staromiejskiej 1. Budynek stoi w 
bardzo widocznym miejscu, a jest zaniedbany, dookoła rosną wysokie chaszcze.  
Odpowiedź: Budynek jest po opiekom konserwatora zabytków. Więc nie można go zburzyć.  
 
Pytanie: czy jest możliwe przebicie ul. Krogulskiego do ul. Warszawskiej? 
Odpowiedź: Pierwsze trzeba wykonać od ronda Kuronia  do ul. Lubelskiej, a  potem  ciągnąć 
ja dalej w kierunku ul. Warszawskiej.   
 
Pytanie: Na ul. Borowej jest znak do 3,5 tony jednak kierowcy ciężarówek nie przestrzegają 
go i jeżdżą po ulicy, ponad to na ulicy są dwa progi zwalniające a po między nimi kierowcy 
rozwijają ogromne prędkości.  Przydałaby się jakaś zapora jeszcze pomiędzy.   
 
 

   Protokołował: 
         Małgorzata Witkowicz 

  
 
 
 


