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    Rzeszów, 10 października 2012r. 

 
 
 

PROTOKÓŁ 
 

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami Osiedli gen. Grota Roweckiego, 
Piatów, Dąbrowskiego, które odbyło się w dniu 5 października 2012 r. 

 
 
Uczestnicy spotkania: 
  

 Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc  

 Przewodniczący Rady Osiedla gen. Grota Roweckiego - Łukasz Dziągwa 

 Przewodniczący Rady Osiedla Piastów - Tadeusz Boratyn 

 Przewodniczący Rady Osiedla Dąbrowskiego - Henryk Wądołowski 

 Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Marek Ustrobiński 

 Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Stanisław Sieńko  

 Sekretarz Miasta Rzeszowa - Marcin Stopa  

 Dyrektorzy wydziałów i jednostek równorzędnych Urzędu Miasta Rzeszowa  

 Radni Rady Miasta Rzeszowa 

Spotkanie rozpoczęło się od przemowy Prezydenta Miasta Rzeszowa, który przywitał 
zgromadzonych gości i przedstawił porządek spotkania: 

1. Prezentacja multimedialna Zastępcy Prezydenta – Stanisława Sieńko 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 
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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. 

   
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 

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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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 

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); 
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 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 
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. 

 Rzeszów posiada 11 miast partnerskich, 

 Wybudowano skatepark za 1,5 mln. Zł, 
 
Najważniejsze inwestycje na Osiedlach Gen. Grota-Roweckiego, Piastów oraz 
Dąbrowskiego: 
- modernizacja ul. Dąbrowskiego,  
- rozbudowa ul. Podkarpackiej, 
- przebudowa ul. Batalionów Chłopskich i Powstańców Warszawy, 
- budowa fontanny przy Instytucie Muzyki, 
- remonty chodników, 
- ścieżka dydaktyczna na Lisiej Górze, 
- modernizacja szkół, 
- budowa ul. Rymanowskiej, 
- budowa hali sportowej przy IV Liceum Ogólnokształcącym, 
- modernizacja Parku Inwalidów Wojennych 

 
 
Ad. 2 
  
 Od ponad 20 lat piwnice przy ul. Staszica 16 i 18 są zalewane kilka razy w roku.  
Należy poszerzyć kanalizacje. To ważna inwestycja, bo niszczeją dobra mieszkańców. Proszę 
o rozeznanie tematu. 
Odpowiedz Dyr. Tunia: Rozeznawaliśmy sprawę, kanalizacja jest szczelna, ale należy ją 
przebudować i zrobić drenaż, aby woda była należycie odprowadzana. 
Odpowiedz dyr. Szczepanek: Potwierdzam to, co powiedział Dyr. Tunia. Te przekroje są za 
małe. 
Odpowiedz Prezydent T. Ferenc: Mamy specjalistów, na przyszły rok proszę zaplanować jak 
to usunąć.  
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 Problem segregacji odpadów. W 2013 r. Polska będzie płacić kary za niesegregowanie 
odpadów. Postawiono pojemnik na suche odpady. Należy ludzi przeszkolić i 
zainteresować tym.  

Odpowiedz Dyr. Homa: Miasto Rzeszów jest na etapie wdrażania systemu gospodarki 
odpadami. Przygotowujemy uchwały dot. segregacji odpadów.  Będziemy robić wszystko, 
aby zachęcić mieszkańców do segregacji: będzie kampania informacyjna, media lokalne będą 
informowały o nowym modelu segregacji odpadów itp. 

 
 

 Co zrobiono w sprawie Firmy Eko-Top. Zgłaszany problem był już w zeszłym roku. Ta 
firma uprzykrza nam życie. Co się tam spala?  

Odpowiedz Prezydent T. Ferenc: Ten problem istnieje wiele lat. W 2008 r. chcieliśmy 
wybudować spalarnie śmieci, ukazały się artykuły w gazetach i inwestor uciekł. Z firmą Eko-
Top temat jest trudny. Możemy badać, by zakładali nowe filtry. Będziemy oddziaływać. 
Proszę Dyr. Homę, by podjął odpowiednie działania. 

 
 Co z systemem ogrzewania mieszkań? Powinno już funkcjonować. 
Odpowiedz Prezydent T. Ferenc: Ogrzewanie jest w gestii mieszkańców. To Wasze pieniądze. 
Panie Prezesie Szczepanek proszę pytać mieszkańców czy włączać czy nie. 

 
 Co z terenami zielonymi po Ogródku Jordanowskim? Na naszym osiedlu jest dużo ludzi 

starszych, inwalidów, matki z dziećmi tam spacerują. Można by to zagospodarować, aby 
mieszkańcy z niego korzystali.  

Odpowiedz Prezydent T. Ferenc: Wybudowaliśmy park przy Pułaskiego, Wiktora, przy 
Katedrze, Park Inwalidów Wojennych itp. Duży nacisk kładziemy na to, aby mieszkańcy mieli 
gdzie wypoczywać. Robimy place zabaw.   
Odpowiedz Pani Dyr. Wąsowicz - Duch ZZM: Park przy Staszica jest pięknie urządzony, zieleń 
się rozrosła. Może postawimy tam kilka ławeczek.  

 
 Co z przepompownią ścieków? Jest tam smród, powinny być wymienione filtry. 
Odpowiedz Dyr. Tunia: Przepompownia w 2008 r. została przebudowana i ma większą 
wydajność. Co można było, zostało zrobione.  

 
 Teren placu targowego przy ul. Staszica funkcjonuje na 50%, można by tam zrobić 

miejsca parkingowe. Mieszka tam dużo studentów, którzy jeżdżą samochodami i nie ma 
możliwości parkowania. 

Odpowiedz Prezydent T. Ferenc: Samochodów w Rzeszowie ciągle przybywa. Rzeszów się 
powiększa. Zapytam Rade Osiedla, co o ty sądzi. 

 
 Czy w okolicach ul. Przemysłowej będzie budowana segregacja odpadów? 
Odpowiedz dyr. Kurnik: Miasto jest zobowiązane do stworzenia punktu odbioru odpadów. Są 
to miejsca bez przetwarzania. Nie zostały podjęte żadne decyzje, czy przy ul. Przemysłowej 
będzie taki punkt.  
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 Mieszkaniec ul. Lenartowicza - Koło Prokuratury ma być zabrany pas zieleni, ma być 
parking. Czy są konkretne informacje na ten temat? Oraz sprawa wyjazdu z                                  
ul. Lenartowicza na ul. Hetmańską. Lustro proszę ustawić, bo są wypadki. 

Odpowiedz Prezydent T. Ferenc: Rozpatrujemy temat parkingu przy Prokuraturze, jakieś 
wyjście próbujemy znaleźć. 
Odpowiedz Dyr. Magdoń: Lustro jest zamontowane. Jest małe, ale zgodne z przepisami. 

 
 Mieszkaniec ul. Zawiszy - Czy w 2013 r. jest zaplanowana przebudowa ul. Zawiszy na 

odcinku od ul. Podgórskiej do drogi Cmentarnej? Jak to się stało, że przy ul. Zawiszy są 
firmy m.in. Atol, że drogą bez poboczy jeżdżą ciężkie samochody? 

Odpowiedz Prezydent T. Ferenc: Powstały tam nowe drogi np. Architektów. Będzie 
przebudowana ul. Zawiszy od ul. Dąbrowskiego. Są rozmowy z „Praktikerem”. Zrobilibyśmy 
to wcześniej, ale były protesty. Firmy muszą być, aby były miejsca pracy. Chcemy by 
powstawały nowe firmy, a tym samym są pewne utrudnienia. Wzrasta liczba samochodów. 
Chcemy, aby studenci zostali w Rzeszowie. Miasto musi się rozwijać. Jesteśmy dużym 
województwem, które liczy się w Polsce.  
Odpowiedz M. Ustrobiński: W 2013 r. ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej będzie budowana, 
będzie szersza jezdnia, kanalizacja, latarnie. 

 
 Na naszym osiedlu nie ma Domu Kultury. Sprawa bulwarów: kiedyś tam działała 

fontanna, nie ma tam szaletu.  
Odpowiedz Prezydent T. Ferenc: W mieście istnieje wiele domów kultury. Nie jest 
problemem budowanie takich miejsc, tez jestem tym zainteresowany. Na bulwarach 
zrobiliśmy trochę robót, pomnik Stanisława Nitki. Fontanna na bulwarach była zalewana. W 
czerwcu 2013 r. otworzymy fontannę multimedialną przy Pl. Lubomirskich. 
 Odpowiedz Pani Dyr. Wąsowicz - Duch: Na bulwarach udało się nam wyremontować alejki, 
ławeczki, jest tam piękny plac zabaw, nowe nasadzenia, altana. Fontanna była zalewana, 
architekci zajmą się tym.  

 
  Co z pogłębieniem zalewu? 
Odpowiedz Prezydent T. Ferenc: Miasto miało już pozwolenie na odmulanie zalewu, ale były 
protesty ekologów.  

 
 Mieszkaniec z ul. Hetmańskiej: Ludzie nam zazdroszczą, że Rzeszów się rozwija, że jest 

tyle kwiatów w mieście. Co z parkingiem od południowej strony Podpromia? Jest tam 
budynek mieszkalny, czy będzie tam parking? 

Odpowiedz Prezydent T. Ferenc: powstają tam nowe osiedla, ale trzeba pomyśleć o parkingu 
piętrowym. Budujemy cały czas miejsca postojowe, powstało ponad 8 tyś. nowych miejsc 
postojowych.  Planujemy parking przy wjeździe do miasta, aby zostawić samochód i poruszać 
się po mieście autobusem. Proponowałem szynobusy, ale ten projekt nie został poparty. 
Powstały buspasy m.in. na ul. Sikorskiego, aby korzystać z transportu publicznego. Co raz 
bardziej popularne są rowery. Budujemy ścieżki rowerowe, są stojaki na rowery. 

 
 Mieszkam w Rzeszowie już 11 lat, jestem z pochodzenia Ukraińcem. Rzeszów stał się 

wielką potęgą. W Tarnopolu opowiadam o Rzeszowie, o inwestycjach, o Prezydencie 
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Ferencu, jak tu jest pięknie. Mam nadzieję, że Tarnopol będzie miastem partnerskim 
Rzeszowa. 

 
 Czy jest możliwość połączenia ul. Bieszczadzkiej z ul.Rymanowską? 
Odpowiedz dyr. Magdoń: Tak, do końca listopada zostanie to wykonane. 

 
 Jak wygląda budownictwo socjalne? 
Odpowiedz Prezydent T. Ferenc: Wybudowaliśmy budynki komunalne przy ul. Strzelniczej. 
Przygotowujemy dokumentacje na budynek przy ul. Spacerowej. Przejęliśmy budynki przy     
ul. Hoffmanowej (były hotel Zelmeru) oraz ok. 100 mieszkań od szpitala, przy ul. Leszka 
Czarnego. 

 
 Widzimy, że zmiany są olbrzymie. Chcemy podziękować za to wszystko. Cieszę się, że są 

takie spotkania, że władza chce rozmawiać z mieszkańcami. Mamy mistrzów olimpijskich 
w Rzeszowie, skoczków do wody, natomiast brakuje basenu, gdzie mogliby ćwiczyć. Nie 
ma wieży 7m i 10 m, nie ma niecki przy basenie.  

Odpowiedz Prezydent T. Ferenc: Rozmawialiśmy z ministrem sportu. Przy ul. Bł. Karoliny 
Kózki planujemy basen olimpijski. Mamy stadion miejski, skatepark. Są rozmowy dotyczące 
budowy aquaparku. 

 
 Dlaczego stadion miejski jest zamykany? 
Odpowiedz Prezydent T. Ferenc: W 2006 r. przejęliśmy stadion. Remont kosztował 41 mln. zł. 
Gdyby był cały czas otwarty, niszczono by go. Chciałbym, aby był sektor dla kibiców, aby się 
spotkać, pograć, porozmawiać. Chcemy zdobyć pieniądze na trybuny lustrzane oraz, aby 
odbywały się tutaj mecze międzynarodowe. 

 
 Mieszkaniec Staroniwa Południe - jest plan zagospodarowania przestrzennego, czy to już 

ostateczny? 
Odpowiedz dyr. A. Raińczuk: Plan jest opracowany i jest czas na zapoznanie się i składanie 
uwag, które zostaną przeanalizowane i ewentualnie uwzględnione.  
 
 
Na zakończenie Pan Prezydent T. Ferenc podziękował za przybycie i poświecenie czasu.  

 
 
 

   
 

Protokołowała: 
Ewa Trzyna 

    
 
 
 
 


