
Strona 1 z 12 

 

 

PROTOKÓŁ 

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami  

osiedla  Krakowska Południe i Franciszka Kotuli, 

 które odbyło się w dniu 29 października 2012 r. 

 

 

Uczestnicy spotkania: 

 Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc 

 Przewodniczący Rady Osiedla Krakowska Południe – Zbigniew Szewczyk 

 Przewodniczący Rady Osiedla Franciszka Kotuli – Jolanta Kaźmierczak 

 Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Marek Ustrobiński 

 Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisław Sienko  

 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 
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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” 

 

http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/projekty/projekty-ktore-uzyskaly-wsparcie-na-podstawie-podpisanej-umowy-o-dofinansowanie-2
http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/projekty/projekty-ktore-uzyskaly-wsparcie-na-podstawie-podpisanej-umowy-o-dofinansowanie-2
http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/projekty/projekty-ktore-uzyskaly-wsparcie-na-podstawie-podpisanej-umowy-o-dofinansowanie-2
http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/projekty/projekty-ktore-uzyskaly-wsparcie-na-podstawie-podpisanej-umowy-o-dofinansowanie-2
http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/projekty/projekty-ktore-uzyskaly-wsparcie-na-podstawie-podpisanej-umowy-o-dofinansowanie-2
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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 

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); 
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 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 
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 osiedli: 

Pytanie: Chciałabym na początku pogratulować Panu Prezydentowi i pracownikom pięknej 

prezentacji, która jest ciekawa i  ładna. Ale jeżeli chodzi o wnioski budżetowe zauważyłam, 

że Pan Prezydent przeczytał, że obecnie jest w trakcie realizacji połączenie ulicy 

Panoramicznej i ulicy Strzelniczej a my jako mieszkańcy Os. Franciszka Kotuli chcielibyśmy 

żeby ona była właśnie w trakcie realizacji. Prosimy Panie Prezydencie aby z projektu 

przerzucić tę inwestycję do realizacji. Prosimy o uwzględnienie naszej prośby. 

Odpowiedź Prezydent: Bardzo prosimy o zgłaszanie propozycji. Tą propozycję Pani 

Przewodniczącej weźmiemy, przyjmiemy do budżetu. Zastępca podpowiada mi tu że jest to 

budżecie. Bardzo proszę państwa o zabieranie głosu. 

Pytanie: Panie Prezydencie jestem mieszkańcem tego osiedla i rzeczywiście muszę 

powiedzieć, że podbudował Pan swoim wystąpieniem i prezentacją nasze dobre 

samopoczucie. Dobrze oceniamy miasto, dobrze oceniamy Pana Prezydenta, samorząd i 

Radę również. Ale w pewnym momencie tej prezentacji zauważyliśmy, że są w niej 

pokazywane inwestycje, które były realizowane wcześniej (w 2011 i w 2010). Zebraliśmy się 

tutaj by rozmawiać o 2012 i bardzo nam na tym zależy. Te sukcesy oczywiście podnoszą 

nasze samopoczucie i dobrze myślimy na przyszłość. Mamy jednak kilka rzeczy, które być 

może nie zaprzątały uwagi Pana Prezydenta i jego Urzędu, ale które dla mieszkańców są 

istotne i ważne. Od wielu, wielu lat nie udaje się w naszym osiedlu zrealizować  

(a był już projekt, środki, była wizualizacja) terenu na którym byłby park rekreacyjny. To jest 
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rzecz istotna, jesteśmy jedynym osiedlem w mieście, które takiego miejsca nie ma. 

Zbudowany bardzo ładny, malutki skwerek przy ulicy Wiktora nie zaspokaja potrzeb 

mieszkańców tego dużego osiedla, gdyż jest on zlokalizowany przy ruchliwej drodze i mimo 

że ładny nie jest gremialnie uczęszczany. Prosimy by znalazł się on w projekcie budżetu do 

realizacji na rok 2013. Myślę, że mieszkańcy to popierają, odbyło się spotkanie, na którym 

pan Prezydent potwierdził, że taki park zostanie zrealizowany. Inna rzeczą o której chciałbym 

powiedzieć jest, co wydaje mi się, ze powinno znaleźć się do realizacji na rok przyszły to 

remont ulicy Solarza, również ulica Rataja, która choć była w tym roku bardzo prowizorycznie 

remontowana nie miała kapitalnego remontu od początku istnienia osiedla a jest to ulica 

bardzo uczęszczana przez mieszkańców. Wydaję się także, że parking płatny, który jest przy 

wlocie ulicy Rataja powinien być bardziej estetyczny. Jego właściciel powinien sprawić, żeby 

płot który jest w bardzo opłakanym stanie powinien być taki, żeby nie szpecił tego miejsca. 

Cieszę się, że pan prezydent tak szeroko omawiał remont ulicy podkarpackiej. Wydaje się 

jednak, że jest to zatrzymanie się jakby w połowie drogi. Są ładne 4 pasy, które niestety nie 

są do końca tej drogi. Skręt do nowej ulicy (łącznika z Przemysłową) jest utrudniony. Jazda 

ulicą aż do rzeki Lubczy jest ciężka, jest wąsko. Rano i przed godziną 15 codziennie są korki. 

Wyjechać i wjechać ulica Podkarpacką do Rzeszowa jest bardzo trudno. Remont tej ulicy nie 

rozwiązał problemu. 

Odpowiedź Prezydent: Nie tak dawno temu Rzeszów sięgał do miejsca, gdzie teraz mamy 

łącznik Podkarpackiej z Przemysłową. W tym momencie w czekają kolejne ulice do budowy. 

Na dzisiaj realizuje się ulica Lubelska, drugi pas do granic miasta do Trzebowniska, kolejny 

pas będzie budowany w najbliższym czasie od ulicy Robotniczej, Strażackiej, Sikorskiego do 

Tyczyna i w kolejności będzie budowany kolejny pas do ulicy Lubczy do Boguchwały. Mamy 

plany, niektóre już realizujemy, w najbliższym czasie wejdziemy na ulicę Rejtana, tam będzie 

przebudowa z poszerzeniem. Pan wspominał o inwestycjach. Inwestycje przygotowuje się 4 

lata a nawet dłużej. Aktualnie realizujemy 350 inwestycji. Odnośnie płotu przy parkingu 

podejmiemy działania, Straż Miejską proszę jutro podjąć interwencję. Ulica Rataja była 

remontowana ale trzeba będzie ją jeszcze poprawić. Miasto dostaje nagrody za realizację 

projektów. Ja nie dostaje, jak niektóre gazety piszą nagród pieniężnych, są to statuetki, 

dyplomy itp. Ostatnią nagrodą jaka dostaliśmy to rowery za „Dzień bez samochodu”. 

„Nagrody” są to pieniądze na kolejne inwestycje od Ministerstwa. Układy z rządem, z 

ministrami są bardzo dobre. Znajdują się pieniądze na nasze inwestycje, nie zdobylibyśmy 

 w sumie prawie mld zł na inwestycje. Kłopotów jest co nie miara przy realizacji takich 

inwestycji ale ryzykujemy. Cała „czwórka” została zrealizowana z pieniędzy unijnych, szkoły, 

żłobki, przedszkola, stadion i wiele innych inwestycji. Łącznik autostrady z rondem Kuronia 

wbrew temu co gazety pisały dostaliśmy 57 mln zł na ta drogę z Unii. Subwencje drogowe – 5 

mln zł do kładki na Piłsudskiego. Chcemy budować kolejne ciekawe inwestycje żeby miasto 

się wyróżniało i było wzorem dla innych. Pani Prezydent Łodzi przysyła do nas swoich 

urzędników żeby podglądali nasze inwestycje. Mamy tak dużo studentów, bo miasto jest 

czyste, ukwiecone, elewacje zrobione, jest bezpiecznie, są zapewnione rozrywki. Inwestują u 
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nas biznesmeni, powstają nowe miejsca pracy. Ogromna zasługa mieszkańców, spółdzielni, 

deweloperów odnośnie czystości w mieście. Chcemy być pięknym miastem a nie czarna 

dziurą. Jestem krytykowany za oświetlenie ale dlatego tu przyjeżdżają bo im się podoba, 

mamy 60 tysięcy studentów, uczelnie się rozwijają. 

Pytanie: Nie wiem czy Pan przeoczył to pytanie ale nas od lat drażni ta sytuacja osiedlowego 

parku rekreacji. Obiecujemy panu, że tego tematu my nie odpuścimy. Następna sprawa to 

wyjazd z ulicy Stojałowskiego, Pleśniarowicza do ulicy Wiktora. W godzinach porannych to 

makabra. Udrożnił się ruch od ulicy Kotuli i od Ustrzyckiej natomiast od ronda w kierunku 

Witosa jest ciągły ruch i nie sposób się włączyć do ruchu. Następna kwestią jest pytanie co  

z rzeszowskim Zalewem? Piękne uliczki i ścieżki rowerowe ale ten zapach nie przystoi miastu 

wojewódzkiemu. 

Odpowiedź Prezydenta: Odnośnie Pleśniarowicza i Wiktora to wybudowaliśmy rondo przy 

Kotuli a kolejne rondo będzie budowane. Oczywiście nie da się zrobić wszystkich inwestycji 

na raz. W te osiedla włożyliśmy około 102 mln zł a więc roboty są robione. Proszę sobie 

przypomnieć jak wyglądała ulica Wyspiańskiego 3 lata temu, jak wyglądała Strzelnicza, nie 

było Panoramicznej i Krajobrazowej. Dziś ustaliliśmy z Prezydentem budowę kolejnych ulic, a 

więc  będzie się tu budować. Załatwiamy teraz u Pani Wojewody żeby strefa przy strzelnicy 

była zlikwidowana. Powstaną wtedy nowe ulice, nowa infrastruktura. Odnośnie 

Pleśniarowicza wiemy jak trudny jest zjazd i będzie to realizowane, będzie realizowana 

również kieszeń z Witosa do Wiktora. Co do parku to pani Krystyna Wróblewska złożyła 

propozycję do budżetu i będziemy chcieli ten park realizować. Co do zalewu to ja nie chcę 

przeznaczać pieniędzy mieszkańców na odmulanie bo trzeba budować parki, ulice, szkoły. 

Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie jest od tego by to robić. Dzisiaj poleciłem żeby pisać 

do nich pismo i do Ministerstwa Środowiska żeby się wzięli do roboty. Tym tematem mocno 

zajmuje się pani wojewoda. W tej sprawie mieliśmy już wyroki, które zapadały na skutek 

interwencji ekologów z Gdańska i Bielska, którym informacje przekazali nasi rzeszowscy 

specjaliści. Planujemy budowę basenu przy Karoliny Kózki a więc nie tylko co Państwo 

zgłaszacie ale myślimy o całości miasta. Również interweniuję w sprawie drogi S-19. 

Odpowiedź Prezydenta Ustrobińskiego: projektujemy odcinek do węzła  

w Kielanówce, łącznika od ulicy Przemysłowej, przez ulice Podkarpacką przez Wisłok, przez 

Budziwój do ulicy Sikorskiego. Od Sikorskiego do Podkarpackiej są opracowywane miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego rezerwujące teren pod przebieg tej drogi. Należy 

tez wspomnieć o łączniku autostrady od ronda Kuronia do węzła wschodniego, oczywiście 

tez ulica Lubelska, aleja Wyzwolenia a także połączenie ronda Kuronia z ulicą Ciepłowniczą 

poprzez Wisłok do Lubelskiej a perspektywie do Warszawskiej i do A4. Na początku roku 

rozpoczniemy budowę drogi do strefy ekonomicznej Dworzysko – etap I i II.  

To są najważniejsze inwestycje bo takich połączeń jak Wyspiańskiego z Kotuli czy ulica 

Forsycji, czy ulica Borowa, Zelwerowicza  realizujemy na bieżąco kilkanaście. 
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Pytanie: Jako rodowita Rzeszowianka bardzo się cieszę, że nam tak Rzeszów pięknieje. W 

zeszłym roku miałam gości z Francji, którzy nie byli tu 15 lat i byli zdumieni i zachwyceni, że 

nasze miasto jest takie piękne. Chciałam zapytać o rondo łączące ulice Wiktora i 

Wyspiańskiego. Dlaczego ta droga jest nieprzejezdna i stoją tam zapory, choć droga jest już 

dawno skończona? Kolejną kwestią jest kładka nad torami przy ulicy Langiewicza. Parę lat 

temu się mówiło, że będzie ona przeniesiona w okolice dworca Staroniwy i połączy osiedle 

Kmity z centrum miasta. Chciałam się zapytać co się z tym projektem stało, bo cisza  

a kładka jest w opłakanym stanie. 

Odpowiedź Prezydenta: Rzeczywiście chciałem tę kładkę przenieść  

na Pułaskiego i do ulicy Sportowej, ale są osoby które głosowały przeciwko. Temat ucichł, jej 

przeniesienie z mojego projektu budżetu zostało usunięte, wyraźnie na złość. Opozycja nie 

chciała, żeby jakiekolwiek inwestycje robić i usunęła ten projekt. Co do realizacji inwestycji 

ulicy Wyspiańskiego łączącej się z ulicą Wiktora odpowie Pan Dyrektor Sowa. 

Odpowiedź Zastępcy Dyrektora MZD: Jeśli chodzi o ten odcinek Wyspiańskiego łączący się z 

ulicą Wiktora to zostanie on oddany w przeciągu 2 tygodni, roboty są już zakończone ale jest 

faza odbioru i faza zgłoszenia do użytkowania. Są to procedury, których nie możemy ominąć 

a więc proszę trochę cierpliwości i ulica będzie otwarta. 

Pytanie: Chciałem uzupełnić sprawę ulicy Rataja. Ogrodzenie owszem jest nieestetyczne ale 

jest coś jeszcze ważniejszego. Przy tej ulicy nie ma chodnika. Odkąd powstał Real znaczna 

liczba ludzi przemieszcza się tam każdego dnia i grozi to wypadkami. Dlatego prosiłbym o 

uwzględnienie w budżecie budowy tam chodnika. 

Odpowiedź Prezydenta: Bardzo dziękuję, wniosek wydaje mi się bardzo zasadny. 

Pytanie: Panie Prezydencie dewastuje się nam park przy ulicy Kotuli, są tam już 3 wejścia. 

Uważam, że powinno się tam zrobić furtki bo ludziom nie chce się iść aż do tej dużej bramy. 

Inną sprawą jest, że mamy na osiedlu zrobiony piękny żłobek, jednak gorzej się ma sytuacja z 

przedszkolem. Uważam, że na razie powinno się chociaż ogrodzenie zrobić, np. takie jak na 

Słonecznym Stoku. 

Odpowiedź Zastępcy Dyrektora ZZM: Odnośnie siatek przy parku wielokrotnie już były one 

naprawiane ale ma pan rację, nie ma co z tym walczyć tylko trzeba zrobić dodatkowe furtki. 

Postaramy się to jeszcze zrobić w tym roku. W ostatnim czasie na tym osiedlu odnowiliśmy 

chodniki a także wybudowaliśmy chodniki skrótowe, prowadzący m.in. do żłobka. Odnośnie 

chodniku przy Rataja to myślę, że w przyszłym roku będzie to wykonane. 

Odpowiedź Prezydenta Wolickiego: Bardzo słuszna uwaga odnośnie przedszkola. Pieniądze 

są przewidziane w przyszłym roku, m.in. na ogrodzenie przedszkola. 

Pytanie: W tym roku bardzo ładnie została wyremontowana ulica Strzyżowska, od 

Ustrzyckiej po Błogosławionej Karoliny. Zostało około 40 metrów od ulicy Dukielskiej do 



Strona 8 z 12 

 

Błogosławionej Karoliny bez chodnika. Czy jest szansa, żeby w tym niebezpiecznym miejscu 

dla pieszych zrobić chodnik? 

Odpowiedź Zastępcy Dyrektora MZD: Już kilkukrotnie Pani Przewodnicząca zwracała mi 

uwagę na ten problem. Wykonanie chodnika jest zaplanowane na początek przyszłego roku. 

Pytanie: Na tym osiedlu mieszkam 21 lat, chciałem się zapytać czy Pan wie, że między ulica 

Solarza, budynek nr 2 a ulicą Lewakowskiego, tam gdzie jest aktualnie skwer zieleni, są 

boiska i plac zabaw ma być duża inwestycja budowlana? Ma powstać obiekt usługowo 

handlowy wbrew woli mieszkańców. Jaka jest Pana opinia na ten temat, żeby likwidować 

boisko i zieleń a w ich miejsce powstaje obiekt kilkunastopiętrowy. Drugą kwestią jest to, że 

jako mieszkańcy spółdzielni jesteśmy niejako przymuszani do inwestycji w obiekt 

polegających na budowie „okienek oddymiających” i ponoszenia przy tym ogromnych 

kosztów. Kolejna rzecz o którą się chciałem dowiedzieć to, ile kosztuje rocznie bądź 

miesięcznie jeden punkt informacyjny w galeriach. 

Odpowiedź Prezydenta: Miasto nie ponosi żadnych kosztów z utrzymaniem punktów 

informacyjnych. Galerie handlowe same proponują nam organizowanie takich miejsc by 

ściągnąć klientów do siebie. Nic nie płacimy poza kosztami utrzymania pracowników. 

Organizujemy takie punkty dla mieszkańców, w tych miejscach łatwiej dojechać 

samochodem. Nic nie płacimy za media. Co do budynku przy Lewakowskiego to ja prowadzę 

politykę w mieście żeby budować. Nie może być zastoju, powstają nowe osiedla, nowe 

obiekty i przez to miasto się bogaci. Co do tego konkretnego budynku odpowiedzi udzieli 

Dyrektor Skotnicki. 

Odpowiedź Dyrektora Architektury: Między budynkami przy Solarza 2 i 4  

a ulicą Lewakowskiego aktualnie znajduje się teren zielony. Natomiast od początku 

zaprojektowania tego osiedla, czyli od połowy lat 80’ w miejscu tym przewidziano lokalizację 

zabudowy. Teren jest własnością RSM, która to spółdzielnia wystąpiła o decyzję o warunkach 

zabudowy na zabudowę wielorodzinną i usługową, handlową w tamtym rejonie. Decyzja 

taka została wydana i utrzymana w mocy i jest wiążąca. Nie wiemy czy spółdzielnia wystąpi  

z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Prawdopodobnie tak. 

Prezydent Ferenc: Na 350 inwestycji, które realizujemy 80% to protesty i nic by nie zostało 

wybudowane bo komuś to nie odpowiada. Sprzeciwy są nawet jeśli chcemy wykupić 20 cm 

szerokości działkę pod chodnik.  I temat jest przez to załatwiany w ciągu 2-3 lat poprzez sądy, 

Urząd Wojewódzki, przez Ministerstwo. Typowym przykładem takich sprzeciwów to 

aktualnie połączenie ulicy Miłej z Sikorskiego na osiedlu Biała. Zmieniają się miasta, zmienia 

się cała Polska. Moje stanowisko w mieście jest takie żeby budować, żeby rozwijać Rzeszów. 

Pytanie: Chciałem się dowiedzieć jak pracuje policja i straż miejska, bo u nas na osiedlu ani 

policji ani straży miejskiej nie widać. Pracują od 7 do 15 i idą do domu a wieczorami pełno 

chuliganów chodzi, malują bloki a służb nie ma. 
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Odpowiedź Prezydenta: Miasto dopłaca pewne pieniądze na dodatkowe patrole. Na 

organizowanych na Rynku imprezach około 50 policjantów jest w cywilu. Chętnie chcemy od 

państwa uzyskać informację o zgromadzeniach chuliganów i o miejscach niebezpiecznych. 

Będziemy montować kamery i prosić policję by zwróciła szczególną uwagę na takie miejsca. 

Jeśli chodzi o graffiti to w Rzeszowie ich prawie nie ma, są natychmiast zamalowywane. Z 

policją się nam dobrze współpracuje, dobrze wykonują swoja pracę. Podejmują natychmiast 

działania. 

Odpowiedź Policjanta: Chciałem państwa zapewnić, że Policja funkcjonuje  

24 godziny na dobę, jest dyżurny, który odbiera telefony, zgłoszenie. Wystarczy zadzwonić. 

Jeśli wpłynie informacja, że osoby gromadzą się pod klatką bądź na placu zabaw to na pewno 

patrol policji przyjedzie. Są także patrole nieoznakowane. 

Prezydent Ferenc: Kiedyś zrobiliśmy próbę, kiedy policja przyjedzie po zaalarmowaniu. 

Przyjechała po 1,5 minuty. Proszę zgłaszać im sygnały o zbieraniu się grup pod blokiem, 

kiboli, miejscach niebezpiecznych. Z badań krajowych wynika, że Rzeszów jest jednym z 

najbezpieczniejszych miast. Bez problemu spaceruje się po mieście. Na rynku gdy jest ciepło 

ludzie siedzą na parasolkach nawet do 3 rano. Chociaż też wierze w to, że są miejsca gdzie 

zbierają się pewne grupki osób i jest mniej bezpiecznie. 

Pytanie: Chciałem powiedzieć obecnym tu policjantom, gdzie się mają udać  

na interwencje. Boisko szkolne, jest tam pełno natłuczonego szkła. Miały być boiska 

monitorowane, pisaliśmy o to a ludzie tam ciągle przesiadują. Odrębną kwestią jest elewacja 

szkoły, która jest w bardzo złym stanie. Czy jest szansa na nową elewację? 

Odpowiedź Komendanta Straży Miejskiej: Patrole Straży Miejskiej pracują  

na dwie zmiany. Ponadto patrole zmotoryzowane. Miejsce boiska szkolnego przyjmujemy do 

grafiku jako miejsce szczególnie zagrożone.  

Odpowiedź Prezydenta Ferenca: Rocznie wydajemy około 30 mln zł  

na remonty budynków szkolnych. Jeżeli chodzi o tą szkołę na razie nie jest przewidziany jej 

remont. 

Dyrektor Szkoły: Zgłaszałam już zapotrzebowanie na inwestycje, choć wiem, że wiąże się to z 

ogromnymi kosztami. Jeśliby nie było w budżecie pieniędzy na całość remontu to chociaż jest 

zapotrzebowanie na remont elewacji i ocieplenie sali gimnastycznej, budynków B i D. 

Prosiłabym o uwzględnienie tego wniosku. 

Odpowiedź Prezydenta: Proszę jutro Dyrekcję Wydziału Inwestycji o ustalenie z Panią 

Dyrektor szkoły o ustalenie co jest do remontu. Bo my nie żałujemy pieniędzy na szkoły. Nie 

likwidujemy szkół tylko chcemy je budować. 

Pytanie: Na osiedlu Słoneczny Stok powstał piękny zielony teren o powierzchni około 4 ha i 

miałabym pytanie czy byłaby możliwość żeby miasto jakoś ten teren zagospodarowało? 
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Chodzi nam o zieleń i zorganizowanie tam parku rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży. Druga 

kwestia to komunikacja miejska. Nasze osiedle się cały czas rozwija, jest coraz więcej 

mieszkańców, nie każdy jeździ samochodem, brakuje połączeń autobusowych. Na terenie 

miasta w kwestii oświetlenia są czarne dziury, np. ulica Dąbrówki w rejonie ulicy 

Dąbrowskiego. Nie ma tam w ogóle lamp. Chciałam też zapytać czy jest planowane jakieś 

przebicie z naszego osiedla do centrum miasta, często trzeba stać przed torami, gdy są 

przetaczane składy wagonów. 

Odpowiedź Prezydenta: Tak jak jest uzbrojone w infrastrukturę osiedle Słoneczny Stok to 

jest to chyba wzór dla innych osiedli. Myślę, że w temacie tego zielonego terenu jakoś 

dogadamy się ze spółdzielnią i tą sprawę dogramy. Co do MPK to miasto dopłaca rocznie 30 

mln zł. Chcemy jednak zabezpieczyć połączenia komunikacyjne miasta. Aktualnie kupujemy 

80 autobusów, wydajemy 50 mln zł. Pana Dyrektora ZTM proszę o spotkanie z 

przedstawicielami spółdzielni „Projektant” i spróbować coś ustalić. W latach 2013-2014 

zrobimy rewolucję komunikacyjną w mieście, będą piękne autobusy. Chcemy zwiększyć 

częstotliwość kursów. Ale musi być to z rozwagą robione. Natomiast w kwestii oświetlenia 

ulicy Dąbrówki to wpisujemy to do budżetu na rok 2013. 

Pytanie: Mam 3 pytania. 1. Kiedy będzie uruchomiona spopielarnia zwłok  

w Rzeszowie? 2. Przy ulicy Wiktora, Witosa i Krakowskiej chodnik jest podzielony na część dla 

pieszych i rowerzystów ale są miejsca gdzie się one przeplatają, czy to jest norma bo jest to 

niebezpieczne? 3. Na skrzyżowaniu ulic Kotuli i Wiktora mamy piękny park rekreacyjny. Obok 

niego jest natomiast 80 boksów garażowych i boisko do piłki ręcznej. W kilku miejscach 

przecięto tam siatkę by skracać sobie drogę. Korzystają z tego smakosze piwa, którzy chodzą 

tamtędy na skróty do Fraca. 

Odpowiedź Prezydenta: Proszę zająć się tematem siatki. Na ścieżkach rowerowych i 

chodnikach musi być wzajemne poszanowanie pieszych z rowerzystami. 

Odpowiedź Zastępcy Dyrektora MPGK: Piec w spalarni został już zamontowany i trwają 

końcowe próby pieca, czynności odbiorowe i niebawem zostanie on już uruchomiony. 

Pytanie: Moją propozycją jest wprowadzenie na w mieście murale – artystycznego graffiti na 

ścianach budynków. Inną moją propozycją jest budowanie przejść podziemnych tak jak w 

innych  miastach. Chciałem także zauważyć, że jest w Rzeszowie jedno takie miejsce, którym 

się nie możemy pochwalić. Chodzi tutaj o infrastrukturę kolejową. To nie jest wizytówka, jest 

to jedyne ciemne miejsce na mapie Rzeszowa. Co się tutaj robi? Dworzec odbiega od innych 

w kraju, powinny być robione np. kryte perony.  

Odpowiedź Prezydenta: Są pewne słabe punkty w Rzeszowie: PKP, Poczta  

i wiele innych instytucji. Np. budynek Telekomunikacji. Buduje się teraz w tym miejscu 

kładkę, Bank PKO na przeciw Urzędu Wojewódzkiego niemal natychmiast przystąpił do 

przebudowy swojej siedziby, Urząd Wojewódzki też odnowiony.  



Strona 11 z 12 

 

Z Telekomunikacją nie można się dogadać. Odnośnie terenów PKP faktycznie są to 

najbrzydsze tereny w mieście. Od 2003 roku troszkę tylko udało nam się uporządkować 

budki, garaże. Podpisałem z dyrektorem PKP umowę odnośnie przebudowy i nieco 

poprawiono budynek dworca. Od strony Kochanowskiego wyburzyliśmy parowozownię, za 

co nawet oddano mnie do prokuratora. Ale to wszystko mało. Jestem umówiony z 

dyrektorem PKP w Warszawie i będę rozmawiał, żeby ten teren zagospodarować. Ostatnio 

się dowiedzieliśmy, że 242 mld zł są przeznaczone na PKP. Rząd też widzi kondycję PKP. Kolej 

jest niesamowicie zaniedbana. Odnośnie przejścia podziemnego to przy  

ul. Piłsudskiego i Cieplińskiego to daliśmy projektantom i drogowcom do zaprojektowania 

tego przebicia. Będzie otwierane przebicie od ulicy Jabłońskiego do ulicy Jałowego i dalej do 

Konarskiego. Kolejne trzeba będzie robić. Co do mural, to pierwszy taki rysunek poleciłem 

zlecić na budynku przy ulicy Rynek 4. Wykonają to artyści, a nie jak niektóre gazety piszą 

grafficiarze.  

Pytanie: Panie Prezydencie wielkie dzięki dla Pana, że zgromadził Pan tu dzisiaj całe rzesze 

odpowiedzialnych dyrektorów, natomiast jest bardzo mało mieszkańców. Nie widzę z osiedla 

Krakowska Płd żadnego radnego. Czy to nie należy do ich obowiązków uczestniczyć w takich 

spotkaniach? Nie wspomnę już o pośle z naszego osiedla. Co Pan na to? 

Odpowiedź Prezydenta: Mam takie samo zdanie na ten temat jak Pan.  

Ja uważam, że mam obowiązek chodzić do ludzi. Chodzimy przed każdym budżetem do 

mieszkańców. Biorę dyrektorów, którzy woleliby siedzieć w domach ze swoimi rodzinami. 

Ale naszym obowiązkiem jest rozmawiać z ludźmi, dowiadywać co się dzieje. Macie tu 

jednego radnego, który wszystko krytykuje, chciałby żeby nic nie budować. Ale to Wy 

wybieracie swoich radnych. 

Informacja (przewodnicząca Kaźmierczak): W Radzie Miasta przewodniczę komisji inwestycji 

i komisja ta analizowała wszystkie wnioski Rad Osiedlowych do budżetu. Rady Osiedli złożyły 

tych wniosków po kilkanaście, nawet kilkadziesiąt. Przyjęliśmy taką zasadę, że z każdej Rady 

Osiedla zaopiniujemy pozytywnie do Pana Prezydenta po 2 wnioski inwestycyjne. Na osiedlu 

Kotuli zaopiniowaliśmy pozytywnie i prosimy o poparcie budowę żłobka przy ulicy 

Błogosławionej Karoliny i budowę drogi do zespołu oświatowego. Natomiast na osiedlu 

Krakowska Płd zaopiniowaliśmy budowę parku i budowę ronda z Pleśniarowicza na wprost 

Reala. Komisja inwestycji złożyła też w tamtym roku propozycję budowy wiaduktu z 

Wyspiańskiego do Hoffmanowej. W tym roku były środki na opracowanie koncepcji, która 

jest już prawie gotowa. Jeżeli w przyszłości będą jakieś środki, to myślę, że ten wiadukt 

otworzyłby nasze osiedla na centrum miasta. 

Pytanie: Jak będzie funkcjonowała nowa kładka w zimie? Jak Pan to sobie wyobraża? Czy 

miasto jest przygotowane na odszkodowania? 
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Odpowiedź Prezydenta: Takie kładki funkcjonują. Przecież po różnych schodach chodzimy, 

do instytucji, bloków. Są osoby, które by chciały żeby nic nie budować. Tak też było z 

poszerzeniem ulicy Dąbrowskiego, teraz krytykują fontannę. A my chcemy budować takie 

inwestycje, żeby przyjeżdżali do nas ludzie i tu zostawiali pieniądze. Proszę zwrócić uwagę, 

ile się hoteli buduje w Rzeszowie i po za nim. Miasto musi być też pięknie oświetlone, jest 

wtedy bezpiecznie i dodaje miastu urody. Tak samo jak kwiaty. To wszystko powoduje, że 

miasto się rozwija. Dalej jestem także za poszerzaniem miasta. A co do kładki i schodów to 

po to są odpowiednie służby, żeby to porządkowały i odśnieżały.  

Pytanie: Co będzie z ogródkami działkowymi, słyszałem, że miasto ma na te tereny ochotę. 

Odpowiedź Prezydenta: Ze strony miasta działkom przy ulicy Strzyżowskiej  

i Karoliny Kózki nic nie grozi. Zależy nam żeby wszystkie budki na działkach były ładne bo jest 

z tym różnie. 

Pytanie: Panie prezydencie a co z rzeszowskim pomnikiem? Pasowałoby go chociaż odnowić. 

Odpowiedź Prezydenta: Pomnik przy nowym budynku Hotelu Rzeszów troszkę jakby zmalał. 

Prowadzimy rozmowy z o. Rafałem o przejęcie  tego terenu  

i remont pomnika. Ludzie chcą, żeby pomnik został i był odnowiony. Na razie nie jest on w 

posiadaniu miasta. Dodam, że w przyszłym roku oo. Bernardyni oddadzą piękne ogrody. 

Pytanie: 1. Chciałem zaproponować przejście z ulicy Krajobrazowej do Reala, które by służyło 

całej okolicy. 2. Jaki jest pomysł miasta na uporządkowanie reklam, które szpecą przestrzeń 

publiczną? 3. W naszym mieście mamy także problem z segregacją śmieci. 

Odpowiedź Prezydenta: Pana Dyrektora Tarnowskiego proszę o zaplanowanie przejścia do 

parkingu Reala. Sprawa reklam jest omawiana przez nas co poniedziałek na naradach 

służbowych. Zwracamy uwagę, żeby nowe reklamy były ładniejsze.  

Odpowiedź Prezydenta Holzera: Odnośnie odpadów i ich segregacji to nowa ustawa o 

gospodarowaniu odpadami na terenie gmin mówi jak odpady musza być segregowane.  

Pytanie: Uważam, że należy dosadzić drzewka w kierunku Słonecznego Stoku. 

Odpowiedź Prezydenta: Zrobimy przegląd drzewostanu, kontrolę a jak będzie trzeba to 

dosadzimy drzewa. 

 

Protokołował: 

Grzegorz Baran 


