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PROTOKÓŁ 
 

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami Osiedla Załęże, 
 które odbyło się w dniu 23 września  2012 r. 

 
Uczestnicy spotkania: 
  

- Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc 
 - Przewodniczący Rady Osiedla Załęże – Tadeusz Dudek   
 - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński 
 - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Stanisław Sienko 

- Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Roman Holzer 
- Sekretarz Miasta Rzeszowa – Marcin Stopa 
- Dyrektorzy wydziałów i jednostek równorzędnych Urzędu Miasta Rzeszowa 
- Radni Rady Miasta Rzeszowa 
- Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 na Załężu 

 
Porządek spotkania: 

1. Prezentacja Zastępcy Prezydenta – 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; 
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 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   

Dyskusja i pytania mieszkańców 
 
Pytanie: Jak z ulicy Potockiego będzie można dojść na plac zabaw? W tej chwili nie ma 
chodnika, kiedy Załęże zostanie przyłączone do Rzeszowa?  Nie mogę doprowadzić mediów 
do budowanego domu, muszę płacić właścicielom działki. Nie ma drogi z dworca do Załęża. 
Odpowiedź Dyrektor Wydziału Architektury Andrzej Skotnicki: Jest to kwestia przyłączy. 
 
Pytanie: Zapłaciłem 15 tysięcy za doprowadzenie wody, 20% wydatków przy budowie 
domu to kwestie związane z mediami. Dlaczego nie ma mediów na Załężu? 
Odpowiedź Prezydent Tadeusz Ferenc: Przyłącza buduje ta osoba, która buduję dom.   
Odpowiedź Prezes MPWiK Pan Adam Tunia: Rozstrzygnięto projekt na modernizację 
sanitarną przy ulicy Floriana. Również sieci wodociągowe na ulicy Załęskiej. 
 
Pytanie: Ulica Potockiego, nie ma kanalizacji ani chodnika, kiedy będzie? Jest to główna 
ulica a brak przy niej kanalizacji. 
Odpowiedź Prezydent Tadeusz Ferenc: Jeśli będzie większa ilość budynków wtedy miast 
zaingeruje. Biuro Planowania rozpozna temat. 
Odpowiedź Radny Załęża: Jest już projekt, czekamy na środki. 
 
Pytanie: Chodniki są ważniejsze niż fontanna, kiedy dostępne będą środki na tę inwestycję? 
Odpowiedź Prezes MPWiK Adam Tunia: Wiosną przyszłego roku przygotowane zostanie 
oświetlenie na Potockiego jak i chodniki. 
Odpowiedź Prezydent Marek Ustrobiński: Mamy dokumentację projektową na przebudowę 
ulicy Załęskiej, decyzje są pozytywne, do końca roku uzyskamy pozwolenie na budowę, 
zrealizujemy budowę wraz z chodnikiem od ulicy Rzecha i do Zakładu Karnego. 
 
Pytanie: Brak jest kursów autobusów miejskich na Załęże. 3 lata temu pytaliśmy o 
inwestycję na wjazd ulicy z Potockiego i łącznik, jak widać obecnie nie ma przejścia ani 
kładki. Jak mamy dojść z ulicy Załęskiej do szkoły? Skrzyżowanie Załęska i Rzecha to 
wieczne wypadki. Powinno się zrobić łącznik. Czy jest plan aby powstała kolej 
metropolitarna tak jak w Świdniku? Czy wykorzystamy to? Jadąc taksówką jesteśmy w 2 
strefie taxi! Nie ma to sensu, bo np. na Zalesie jest bliżej a jest w 1 strefie. 
Odpowiedź Prezydent Tadeusz Ferenc:  Świdnik od zawsze miał dworzec PKP przy lotnisku, 
nie była to inwestycja z ostatnich lat. 
Na ulicy Potockiego jest linia nr 11, trwają starania o utworzenie pętli. Jest w planie 
połączenie do Krasnego przez teren Załęża. Ustawione zostaną wiaty na przystankach na 
Załężu. 
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Odpowiedź Prezydent Marek Ustrobiński: Sprawdzimy własności terenu aby utworzyć 
połączenie do chodnika. 
Prezydent Tadeusz Ferenc: Inwestycja kolei i lotniska jest poza miastem, jest to inwestycja 
Marszałka. Staramy się aby Trzebownisko weszło do miasta, wtedy podjęlibyśmy działania. 
Odnośnie połączenia kolejowego z lotniskiem - budujemy dojazd drugą nitką przy ulicy 
lubelskiej na lotnisko, zakończenie inwestycji nastąpi w czerwcu przyszłego roku. 
 
Pytanie: Mieszkam przy ulicy Lazurowej, gromadzi się woda opadowa, wybijają studzienki, 
ulica przy opadach jest zalana. Dzieci nie mogą ominąć kałuż. Czy jest szansa na 
polepszenie sytuacji? 
Odpowiedź Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Stanisław Homa: Prowadzone są roboty 
konserwacyjne, jest 12km rowów na osiedlu Załęże. Za 74 tysięcy zł zakonserwowano 6 km 
rowów. Poszerzymy nasze działania, przyjrzymy się problemowi i spróbujemy poradzić coś na 
ten problem. 
 
Pytanie: Projekt kanalizacji deszczowej, prosimy o znalezienie środków na ten projekt. Czy 
miasto jest zainteresowane przejęciem ulicy? 
Odpowiedź Dyrektor BGM Tarnowski: Jest taki wniosek, w ciągu 2 tygodni przygotujemy akt 
notarialny. 
Dyrektor Sowa: Wykonamy nawierzchnię asfaltową. 
Odpowiedź Prezydent Tadeusz Ferenc: Zależy nam, żeby mieszkańcy Rzeszowa budowali 
domy. 
 
Pytanie: Brak drogi od ulicy Rubinowej, jest to polna droga, co dalej z nią? 
Pan Potocki: Ulica Rubinowa składa się z 8 działek, trwa ustalanie stanu prawnego jednej 
działki, 7 działek jest gminnych. 
 
Pytanie: Kiedy możemy liczyć na kładkę, remonty drogi nic nie dają. Przy ulicy Rzecha z 
Załężką przystanek jest taki, że samochód nie może ominąć autobusu. Czy nie można 
przesunąć przystanku bliżej torów kolejowych? 
Odpowiedź Prezydent Tadeusz Ferenc: Dyrektorze Sowa, proszę przystąpić do realizacji. 
Dyrektor Sowa: Jest problem z gruntami, jeżeli uda się załatwić sprawę z gruntami zrobimy to 
jak najszybciej. 
 
Pytanie:– Nawierzchnia Ulicy Floriana od Domu Strażaka do torów jest fatalna, naliczyłem 
58 dziur w drodze(!) a jest to centrum Załęża, czy można coś z nią zrobić i ją poszerzyć? 
Odpowiedź Pan Prezes MPWiK, Adam Tunia: Przy okazji tworzenia kanalizacji, jak już 
wcześniej wspomniałem. 
 
Pytanie: Ulica Turkusowa, od strony ronda Kuronia jest 5 domów które mają dojazd drogą 
służebną, ci ludzie mają kłopot gdyż przez podwórko tej osoby nie da się przejechać 
większym samochodem, a śmieciarka tam nie dojedzie. W jaki sposób mają usuwać 
śmieci? 
Prezes MPGK Juliusz Sieczkowski: Rozeznam temat, skontaktujemy się z mieszkańcami. 
Odpowiedź Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Stanisław Homa: Nie ma 
problemów z przykryciem rowów, jest możliwość aby tą sprawę załatwić. 
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Pytanie: Moja działka leży na terenie do wywłaszczenia, dlaczego nie można po drugiej 
stronie przesunąć drogi? Czy ochrona środowiska w ogóle działa? Trzeba będzie wyciąć 
sosny, nie ma natomiast takiej potrzeby bo po drugiej stronie można poprowadzić drogę. 
Odpowiedź Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, Anna Raińczuk: Dopiero projekty 
fizyczne wyznaczą ostateczny przebieg drogi. Zapraszam do Biura i rozeznamy szczegóły 
razem z mapą. 
 
Pytanie: Od 3 lat obiecuje się nam oświetlenie ulicy św. Floriana i dalej nie ma nic? 
Odpowiedź Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Andrzej Sowa: Projekt jest, jeżeli wykupimy 
grunty to niezwłocznie wykonamy oświetlenie, nie jest to problem. 
Odpowiedź Prezydent Tadeusz Ferenc: Jest prawie 400 milionów do wykorzystania, nie ma 
problemu z pieniędzmi, to tylko kwestie wejścia w teren. Na Budziwoju zrobiliśmy 30km 
rowów melioracyjnych. Nie ma problemów finansowych. Zadłużenie miasta obecne to tylko 
około 30%, inne miasta mają ponad 60%. 
 
Pytanie:  Chodnik do zakładu karnego dalej nie istnieje, może warto wykonać go już do 
końca ulicy Załęskiej a nie tylko do Zakładu Karnego? Brakuje zjazdu z łącznika do 
autostrady do giełdy samochodowej, bardzo ważnej dla mieszkańców. 
Odpowiedź Prezydent Marek Ustrobiński: Wymienimy nawierzchnię na Załęskiej, postaramy 
się wykonać zjazd do giełdy w przyszłym roku. Plan jest w trakcie opracowywania. 
 
Pytanie: Co z chodnikiem od zakładu karnego do Spichlerzowej? 
Odpowiedź Prezydent Tadeusz Ferenc: Chodniki są budowane, wszystko to kwestia wejścia w 
teren. 
 
Pytanie: W Kielcach przy głównej ulicy jest czysty deptak, ani jeden samochód nie 
przejeżdżał tam przez deptak, natomiast u nas w Rzeszowie na 3 Maja jeżdżą  nie tylko 
policyjne auta, boję się puścić dziecko na 3 Maja. 
Odpowiedź Prezydent Tadeusz Ferenc: Jagiellońska została rozszerzona o 1,5 metra. Odnośnie 
ulicy 3go Maja wnioski są następujące: znajdują się tam restauracje, sklepy, prowadzone są 
biznesy, banki, dowóz towaru. Rzeszów musi żyć, musi być ruch, przedsiębiorcy muszą jakoś 
dowieźć towar do swoich lokali, dobrze, że jest ruch, są miejsca pracy. Przyznam się, że na 
Kielcach to się nie wzoruję. Sklepy na 3go Maja muszą żyć. 
 
Pytanie: Czy jest w planach budowa gimnazjum na osiedlu Załęże? 
Odpowiedź Prezydent Tadeusz Ferenc: Jeśli będą młodzi ludzie jak najbardziej. 
 
Pytanie: Ulica Kwarcowa jest na mapie natomiast nie da się nią nawet pieszo przejść, nie 
wspominając już o aucie - czy można coś z tym zrobić? Ulica ta biegnie do osiedla domków 
po prawej stronie ulicy Lwowskiej, jest to Rzeszów. 
Odpowiedź Prezydent Tadeusz Ferenc: Budujemy najpierw ulice tam gdzie są potrzebne, jeśli 
zajdzie taka potrzeba i będą tam ludzie zbudujemy. 
 
Pytanie: Jakie duże jest bezrobocie na terenie Rzeszowa i dlaczego jest takie duże? 
Odpowiedź Prezydent Tadeusz Ferenc: Bezrobocie waha się w zakresie około 7%. Codziennie  
do pracy do Rzeszowa przyjeżdża około 100 tysięcy ludzi, MTU wybudowało fabryki dzięki 
temu, że miasto sprzedawało grunty, tak samo Hamilton na terenie WSK. Powstanie kierunek 
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medyczny, ściągamy firmy przy lotnisku. Mamy kontakt z całym światem, kopiujemy 
rozwiązania ze wszystkich miejsc o wysokiej kulturze technicznej. 
 
Wypowiedź Pani Stanisławy Bęben, Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy: 
25 oraz 26 września odbędzie się spotkanie przy okrągłym stole, na stopniu ministerialnym, 
gdzie dyskutować się będzie nad przyszłymi projektami z zakresu transportu publicznego. Już 
dzisiaj myślimy co zrobić z zadaniami po 2014 roku. Połączenie ulicy Załęskiej z ulicą Lubelską 
aż do drogi krajowej nr 9 to kolejne zadania. Transport publiczny to kolejne projekty 
prowadzone wraz z Marszałkiem. Dziękuję bardzo. 
 
Prezydent Tadeusz Ferenc wypowiedź: Dzięki państwu mamy zaproszenia np. do Króla 
Szwecji, do Paryża, Belgii czy USA. Oni widzą Rzeszów i o to chodzi. Dowiadują się, że są tu 
wspaniali ludzie, że tu warto ulokować biznes, przykład to tereny przy lotnisku. Jestem 
przekonany, że jest tu wspaniała młodzież i osoby już dorosłe i chciałbym, by moje służby 
wam służyły. Nie obrażamy się tylko działamy i staramy się to robić. Bardzo dziękuję za 
spotkanie. 

Protokołował  
 
Marcin Hady 

 
 


