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PROTOKÓŁ 
 

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami osiedla Drabinianka,  
które odbyło się w dniu 14 listopada  2012 r. 

 
 
Uczestnicy spotkania: 
  

 Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc  

 Przewodniczący Rady Osiedla Drabinianka – Zbigniew Grabowski   

 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 
Następnym punktem była dyskusja oraz pytania dotyczące problemów osiedla: 
  
Pytanie: Na ulicy Jazowej potrzebna jest budowa kanalizacji deszczowej, a także w kierunku 
ulicy Siennej budowa chodników i oświetlenia. Ulica jest ciemna, brak chodników powoduje 
zagrożenie dla pieszych, a coraz więcej samochodów porusza się ta ulica, często z duża 
prędkością. 
Odpowiedź: Zarówno ulica Sienna jak i Jazowa są przewidziane w budżecie na rok 2013, 
kanalizacja deszczowa zostanie poprowadzona, drogi zostaną wyremontowane, powstanie 
chodnik i oświetlenie.  
 
Pytanie: Przy ulicy Nowowiejskiej znajdują się stare domy, które są zalewane z powodu 
braku kanalizacji deszczowej, ulica ta nie jest utwardzona. Prośba o wykonanie kanalizacji 
deszczowej oraz o utwardzenie drogi. 
Kolejne pytanie dotyczy ścieżki rowerowej, czy jest planowana w najbliższym czasie? Są duże 
problemy z komunikacją, brak bezpieczeństwa na drodze.  
Odpowiedź: Zarówno ścieżka rowerowa jak i utwardzenie drogi będzie wykonane jak 
najszybciej, natomiast kanalizacja deszczowa wymaga pozwolenia dlatego będą trwały 
rozmowy w tej sprawie. Co do odwadniania, inwestycja ta jest przewidziana w projekcie.  
 
Pytanie: Wraca temat ulicy Uroczej, od zeszłego roku niewiele się tam działo, a jest wiele do 
poprawy.  
Odpowiedź: Na ulicy Uroczej potrzebne jest wykonanie odwodnienia i utwardzenia drogi, 
natomiast aby zrobić chodniki i oświetlenie potrzebna jest pomoc mieszkańców. Miałaby 
polegać ona na tym, aby mieszkańcy oddali na drogę część działki, ponieważ ulica Urocza jest 
bardzo wąska i nie ma innej możliwości na stworzenie tam chodników. Dlatego zwracamy się 
z prośbą do mieszkańców o przemyślenie tej sprawy i o współpracę.  
 
Pytanie:  Na ulicy Strażackiej potrzebna jest natychmiast poprawa sytuacji z oświetleniem i 
ograniczenie prędkości jazdy, samochody jeżdżą ta ulica bardzo szybko, z racji braku 
chodników ludzie są narażeni na w[potrącenie, często kamizelki odblaskowe nie są używane. 
Odpowiedź: Na ulicy Strażackiej są planowane ścieżki rowerowe aż do ulicy Sikorskiego, na 
tym odcinku będzie również chodnik i oświetlenie. Jeśli chodzi o ograniczenie prędkości, 
będą rozmowy z Rada Osiedla na temat możliwości zrobienia progów zwalniających, 
natomiast oświetlenie będzie realizowane.  
 
Pytanie: Przy ulicy Strażackiej znajduje się zakład gazowniczy, jest to uciążliwe dla pobliskich 
domów ponieważ często czuć gaz, ostatnio nawet musiało interweniować pogotowie 
gazowe. Czy da się coś z ta sprawa zrobić?  
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Odpowiedź: Podejmiemy rozmowy na ten temat jeśli nadal będą zgłaszane tego typu 
problemy.  
 
Pytanie:  Na skrzyżowaniu ulic Jazowej i Sikorskiego brakuje skrętu z ulicy Jazowej na wjazd 
do Rzeszowa. Prośba o wyjaśnienie, w miarę możliwości zezwolenie na korzystanie z 
infrastruktury.  
Odpowiedź: Rozpatrzymy te sytuacje i postaramy się rozwiązać problem.  
 
Pytanie:  

1. Jakie są zamierzenia wobec ulicy Miłej? Na tej ulicy następuje nasilenie ruchu 
drogowego, brakuje chodników. Czy zostały odebrane prace związane z 
kanalizacja? 

2. Jakie są zamierzenia wobec ulicy Kwiatkowskiego? Tam również jest duży 
ruch, co z wykupem działek i naprawa drogi dojazdowej? 

Odpowiedź: Jeżeli chodzi o ulice Kwiatkowskiego to na razie nie ma możliwości poszerzenia 
tej ulicy, rozbudowa nie jest przewidziana w budżecie, natomiast ulica Miła będzie od nowa 
robiona, naprawa tej ulicy jest przewidziana.  
 
Pytanie: Czy będzie realizowany projekt boiska przy ulicy Jazowej?  
Odpowiedź: Euroboisko na osiedlu Drabinianka będzie objęte patronatem merytorycznym. 
 
Pytanie: Przy nowo powstałej parafii brakuje parkingu, są problemy z miejscami 
postojowymi, jest wiadome, że w parafii jest już projekt pozwolenia na budowę.  
Odpowiedź: W pierwszej kolejności zależy nam teraz na wykończeniu Parku Papieskiego, 
sprawa parkingu również się zajmiemy, konsultować się będziemy z proboszczem, dochodzi 
tutaj tez sprawa drogi, która musi być naprawiona, aby spokojnie moc dojechać do kościoła.  
 
Pytanie: Kiedy mieszkańcy przejdą chodnikiem ulica Strażacką i Miłą? 
Odpowiedź: Przy ulicy Miłej powstanie chodnik, jesteśmy na etapie przygotowywania tej 
inwestycji, gdyby nie protesty mieszkańców dokumentacja byłaby już ukończona.  
 
Pytanie: Wspólnota mieszkańców przy ulicy Strażackiej pyta, czy jest możliwość aby powstał 
tam plac zabaw dla dzieci. Czy jest możliwość umieszczenia tej inwestycji w budżecie na 2013 
rok?  
Odpowiedź: Takie rzeczy powinny być zabezpieczone przez developera, natomiast jeżeli 
teren jest własnością miasta, istnieje taka możliwość.  
 
Pytanie: Odcinek ulicy Cichej przechodzący w ulice Zieloną, brakuje chodnika, natężenie 
ruchu jest bardzo duże.  
Odpowiedź: Ta sprawa będzie rozwiązana, natomiast nieporozumienia miedzy mieszkańcami 
i spory w sprawie oddania części działek pod drogę uniemożliwiają szybkie rozwiązanie tego 
problemu, nie mniej jednak temat będzie rozeznany powtórnie.  
 

   Protokołowała: 
      Joanna Wisz    

 
 


