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PROTOKÓŁ 
 

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami  
Osiedli  STARONIWA, KMITY, KRÓLA STANISŁAWA AUGUSTA 

 które odbyło się w dniu 24 września  2012 r. 
 
 
Uczestnicy spotkania: 
  

- Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc 
- Przewodniczący Rady Osiedla Staroniwa - Julian Jaworski 
- Przewodniczący Rady Osiedla Kmity - Halina Barszcz 

 - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński 
 - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Stanisław Sienko 
 - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Roman Holzer 
 - Pełnomocnik Prezydenta ds. oświaty, opieki społecznej i osób niepełnosprawnych – 

   Henryk Wolicki  
- Ks. Proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP – Stanisław Jamiński 

 - Dyrektorzy wydziałów i jednostek równorzędnych Urzędu Miasta Rzeszowa 
- Radni Rady Miasta Rzeszowa  
- Mieszkańcy osiedli: Staroniwa, Kmity, Króla Stanisława Augusta 
 

 
Porządek spotkania: 

1. Prezentacja Zastępcy Prezydenta – Stanisława Sienko dotycząca najważniejszych 
inwestycji w mieście. 

2. Dyskusja, pytania dotyczące problemów osiedli. 
 

Ad.1 

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 
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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 
samoobsługowa wypożyczalnia rowerów na 100 rowerów, docelowo przewidziano 20 
stacji bazowych; 
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 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 z mieszkańcami dotycząca problemów  osiedli: 
 
Mieszkaniec – Rzeszów odbierany jest jako dobrze zarządzane Miasto, ale z prezentacji 
należy wykreślić jako sukces  remont ul. Kaletniczej położonej ok. 200 m od obwodnicy.  
Należy rozważyć lewoskręt z ul. Batalionów Chłopskich oraz łącznik pomiędzy                                  
ul. Przemysłową a S-19 bo tranzyt Pn - Pd będzie przebiegał ulicą Batalionów Chłopskich. 
Z-ca Dyr. MZD  Andrzej Sowa – Inwestycja związana z remontem ul. Kaletniczej będzie 
wykonana w 2013 r.; sprawa dot. lewoskrętu z ul. Batalionów Chłopskich będzie rozważona; 
Połączenie ul. Staroniwskiej z Przemysłową jest w fazie projektu. 
Radny Waldemar Wywrocki – Sugeruje aby remont Kaletniczej odbył się w 2012 roku. 
Prezydent Tadeusz Ferenc – Proszę przyspieszyć remont ul. Kaletniczej.  
 
Mieszkaniec – Czy Gmina będzie likwidować ogrody działkowe? 
Prezydent Tadeusz Ferenc – Oddawane są tylko te tereny o których zadecyduje sąd. Gmina 
nie chce likwidować ogrodów działkowych. 
 
Mieszkaniec – Jak wygląda sytuacja związana z likwidacją pomnika Czynu Rewolucyjnego?  
Prezydent Tadeusz  Ferenc – Pomnik został przekazany Ojcom Bernardynom. Pan Henryk 
Wolicki prowadzi rozmowy odnośnie remontu pomnika. Większość mieszkańców jest 
zadania, aby pomnik nie został wyburzony. 
 
Mieszkaniec – Co zrobić, aby podczas uroczystości narodowych i patriotycznych brała udział 
młodzież oraz przedstawiciele partii politycznych? 
Prezydent Tadeusz  Ferenc – Zwrócimy się do Dyrektorów szkół, aby przypominali młodzieży 
o uroczystościach. Prezydent organizuje w Ratuszu wiele spotkań z kombatantami, 
inwalidami wojennymi i żołnierzami. Wspomina o remoncie parku przy ul. Dąbrowskiego, 
który nazwany jest „Parkiem Inwalidów Wojennych”. 
 
Mieszkaniec – Przy wlocie do ul. Truskawkowej jest bardzo niebezpieczny zakręt. Czy jest 
możliwość ustawienia barier w celu zwiększenia bezpieczeństwa? 
Prezydent Tadeusz Ferenc – Proszę przygotować zabezpieczenia.  
 
Mieszkaniec – Przy ul. Strzelniczej jest bardzo niebezpiecznie. Samochody jeżdżą pod prąd, 
bardzo szybko. Straż Miejska jest bezradna. 
Prezydent Ferenc – Apeluje do mieszkańców o bezpieczną, kulturalną i płynną jazdę. 
Rozważymy możliwość zainstalowania progów zwalniających. 
 
Mieszkaniec – Na ul. Staroniwskiej, powyżej kościoła jest próg zwalniający, co dyscyplinuje 
kierowców do wolnej jazdy. Jednak za progiem kierowcy nie przestrzegają ograniczeń 
prędkości. Jeżdżą szybko i niebezpiecznie, więc niezbędne w tym miejscu są barierki. 
Prezydent Tadeusz Ferenc – Ulica Staroniwska jest źle wyprofilowana, co powoduje, że 
tworzy się pod kołami tzw. klin wodny, który jest bardzo niebezpieczny i prowadzi do utraty 
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przyczepności opony. Apeluje jeszcze raz o ostrożną jazdę. Z-ca Dyr. MZD sprawdzi, czy 
można w tym miejscu postawić barierki. 
 
Mieszkaniec – Przy zatoczce autobusowej są pojemniki na odpady, które stoją bezpośrednio 
na gruncie. Należałoby rozważyć położenie pod pojemniki płyt chodnikowych. Przy 
przystanku obok szkoły brak jest kosza na śmieci oraz ławki. Dzieci musza siedzieć na ziemi 
czekając na autobus. 
Prezydent Tadeusz Ferenc – Prezydent Roman Holzer zadba, aby postawić w tym miejscu 
ławkę i kosz na śmieci. 
 
Mieszkaniec – Czy jest w planie na 2013r. remont ul. Kowalskiej? Podczas remontu przy                
ul. Kaletniczej pracownicy  dmuchali dmuchawą, co powodowało unoszenie się kurzu. 
Z-ca Dyrektora MZD Andrzej Sowa – Wniosek w sprawie remontu ul. Kaletniczej jest w 
Wydziale Architektury. Droga będzie wykonana w 2013 roku.  
Podczas remontów dróg nieuniknione jest wydmuchiwanie pyłu z dziur w asfalcie.  
 
Mieszkaniec – Rozważyć możliwość zamontowania dodatkowego progu zwalniającego 
miedzy przedszkolem a szkołą. 
Prezydent Tadeusz Ferenc - Nie ma możliwości zamontowania dodatkowego progu 
pomiędzy przedszkolem a szkołą. MZD ma rozważyć, czy przy ul. Staroniwskiej istnieje 
możliwość zamontowania progów zwalniających, tak, aby autobus mógł je „okraczać”. 
 
Mieszkaniec – Kiedy zostanie zniesiona strefa ochronna przy Strzelnicy? 
Dyrektor BGM Grzegorz Tarnowski – Prowadzone są rozmowy z Wojewodą na ten temat. 
Zostało wszczęte postępowanie w sprawie zniesienia strefy ochronnej. W naszej ocenie 
strefa nie jest już potrzebna. Chcemy, aby postępowanie trwało krótko. 
Prezydent Marek Ustrobiński – Należy się spodziewać zniesienia strefy ochronnej 
 
Mieszkaniec – Dlaczego w Rzeszowie nie ma ładnych i dużych basenów? 
Prezydent Tadeusz Ferenc - Posiadamy piękne kąpielisko przy ul. Kwiatkowskiego 
(Żwirownia). Są duże baseny przy szkołach. Prowadzimy rozmowy z Ministerstwem na temat 
budowy 50 metrowego basenu z niecką do skoków do wody. O stworzeniu Aquaparku 
myślimy, ale w pewnej kolejności. 
 
Mieszkaniec – Przy ul. Staroniwskiej jest bardzo niebezpiecznie. Przy Przedszkolu jest bardzo 
wąski parking. Czy istnieje możliwość wykonania chodnika przy Przedszkolu? 
Pan Radny Waldemar Wywrocki – Nie ma zgody właścicieli terenu.  
Z-ca Dyrektora MZD Andrzej Sowa – Brakuje zgód mieszkańców, więc nie można ruszyć z 
inwestycją.  
 
Mieszkaniec – Czy istnieje możliwość zamontowania na ul. Staroniwskiej radaru, który 
mierzy średnią prędkość? Mandaty mogłyby odstraszyć kierowców od brawurowej jazdy.  
Prezydent Tadeusz Ferenc – Nie jestem zwolennikiem wprowadzania radarów. Możemy 
robić progi, ale  radarów nie chcę. MZD ma rozważyć możliwość postawienie balustrady lub 
słupków zabezpieczających. 
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Mieszkaniec – Na ulicy Niemena jest duża ilość samochodów, zakręty 90 , 1 próg 
zwalniający.  
Prezydent Tadeusz Ferenc – Od ulicy Niemena jest przelot do ulicy Krajobrazowej. Ruch 
powinien być płynny. 
 
Mieszkaniec – Rozpocząć realizację i budowę bocznych ulic ul. Staroniwskiej. 
Prezydent Tadeusz Ferenc – Aby budować i remontować drogi musi być zgoda ludzi na 
wejście w teren. Niejednokrotnie brak podpisów opóźnia realizacje inwestycji. 
 
Mieszkaniec – Rozwój sieci gazowej na osiedlu - ludzie palą w piecach odpady, co 
zanieczyszcza powietrze. 
Prezydent Tadeusz Ferenc – Będziemy się starać, aby MPEC dostarczało ciepło, wtedy 
zanieczyszczanie powietrza z pewnością będzie mniej uciążliwe.  
 
Mieszkaniec – Budowa drogi dla rowerów przy ul. Staroniwskiej 
Prezydent Tadeusz Ferenc – Przy ul. Staroniwskiej bardzo trudno będzie zrobić ścieżkę 
rowerową, gdyż jest zbyt wąskie pobocze. 
 
Mieszkaniec – Działki i nieużytki nie są koszone. Co miasto może zrobić? 
Prezydent Tadeusz Ferenc – Mieszkańcy sami muszą podejmować decyzje. Nie można im 
nakazywać zrobienia czegoś na swojej posesji.  
 
Mieszkaniec – Studzienki kanalizacyjne są źle osadzone.  
Prezydent Tadeusz Ferenc – Problem studzienek to temat nieopanowany i ciągle 
udoskonalany przez inżynierów.  
 
Mieszkaniec - Problem stanowi przejście z ul. Krajobrazowej w stronę Reala. Sprawę 
rozwiąże wyłożenie tego odcinka płytami betonowymi. 
Z-ca Dyrektora MZD Andrzej Sowa – Przyjmuję wniosek – rozeznamy sprawy własnościowe 
gruntów. 
 
Mieszkaniec- Jest problem odwodnienia ul. Staroniwskiej.  
Stanisław Homa – Program odprowadzania wód opadowych na Staroniwie rozpoczął się już 
w 2004 roku – Budowa kanału ulgi (inwestycja zakończona 2010 r.) Problem odwodnienia 
terenów budowlanych i dróg w osiedlu Staroniwa może być rozwiązany przez budowę 
kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do rzeki Wisłok oraz do potoku Mikośka po 
przeprowadzeniu regulacji potoku. Wydział Inwestycji rozpoczął prace projektowe związane 
z regulacją potoku na odcinku od Al. Witosa do ul. Kaletniczej.  Ponadto Gmina  Miasto 
Rzeszów przystępuje do sporządzenia projektu pn: „Odprowadzenie wód opadowych z 
rejonu ul. Cukierniczej i Cyprysowej”. 
 
Mieszkaniec – Wykonać progi przy ul. Króla Augusta 
Radny Andrzej Dec – Proszę wskazać miejsce gdzie ma być próg. Próg był, ale został zdjęty 
na wniosek mieszkańców. 
 
Mieszkaniec – Miał być wybudowany parking w obrębie szkoły i kościoła, a nadal nic nie jest 
robione. 
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Z-ca Dyrektora MZD Andrzej Sowa - Powrócimy do tematu parkingu przy kościele oraz 
rozpoczniemy działania związane z parkingiem przy szkole.  
Prezydent Marek Ustrobiński - Zgłoszono wniosek po środki z UE na zagospodarowanie 
terenu wokół szkoły. 
 
Mieszkaniec – Czy będzie dojazd do cmentarza od ul. Staroniwskiej. 
Prezydent Tadeusz Ferenc- Dojazd do cmentarza będzie. Ma być odnoga łącząca 
Staroniwską z cmentarzem. 
 
Mieszkaniec os. Króla Augusta (os. Budowlanych) - W czasie burzy poziom w kanalizacji 
sanitarnej podnosi się.  
Prezes MPWiK Adam Tunia – Rozeznamy przyczynę i załatwimy sprawę. W razie 
jakichkolwiek awarii należy dzwonić na całodobowy numer alarmowy. 
 
Mieszkaniec – Jak rozwiany będzie węzeł transportowo – zaopatrzeniowy do budowanej  
Galerii przy ul. Piłsudskiego? 
Prezydent Marek Ustrobiński – Zaopatrzenie będzie się odbywało od obwodnicy wzdłuż 
torów kolejowych, głównie w porach nocnych. Postaramy się, aby zaopatrzenie odbywało się 
od ul. Dojazd Staroniwa, a kiedyś ul. Langiewicza. 
 
Mieszkaniec - Przy ul. Drukarskiej dojście do przystanku po prawej stronie jest utrudnione. 
Ludzie muszą wchodzić na skarpę. Wskazane byłoby umocnienie tej skarpy.  
Prezydent Tadeusz Ferenc – Dyrektor Sowa wyznaczony do załatwienia sprawy.  
 
Mieszkaniec – Na ulicy Potokowej jest źródełko, które jest skażone przez wypływ kanalizacji. 
Prezydent Tadeusz Ferenc – Zbadamy próbkę wody a informacja o wynikach badań 
dostępna będzie w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Dyrektor Stanisław Homa zleci 
zbadanie wody.  
 
Przewodnicząca Rady Osiedla Kmity – Dojazdy do ul.  Korczaka z Al. Wita Stwosza oraz 
dojazd do budynków przy ul. Bohaterów 6 i 10 powinny być wyremontowane.  
Z-ca Dyrektora MZD Andrzej Sowa – Nakładki asfaltowe przy ul. Korczaka są w trakcie 
realizacji. Dokonamy również utwardzenia parkingu przy sklepie „Lux”. 
 
Przewodnicząca Rady Osiedla Kmity – Prosimy o stworzenie programu zajęć dla dzieci w 
okresie ferii zimowych w „Klubie Gwarek”. 
Prezydent Tadeusz Ferenc – Tematem ma zająć się pani Dyrektor Rzeszowskiego Domu 
Kultury (nieobecna na spotkaniu) 
 
Przewodnicząca Rady Osiedla Kmity – Składa podziękowania Prezydentowi, dyrektorom, 
urzędnikom, radnym za współpracę podczas piastowania funkcji Przewodniczącej Rady 
Osiedla. 
 
Mieszkaniec – Kiedy zakończy się budowa stadionu.  
Prezydent Tadeusz Ferenc – Stadion jest już oddany do użytku. Uznaniem dla nas za jego 
remont są wyróżnienia i nagrody. Obecnie mieści ok. 17 tys. ludzi. 
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Przewodniczący Rady Osiedla Staroniwa Julian Jaworski – czyta zawiadomienie o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Staroniwa-Południe w Rzeszowie w dniach 10.09-10.10.2012. Prosi mieszkańców o 
zapoznanie się z nim i zgłaszanie ewentualnych uwag. 
 
Mieszkaniec – Kiedy zostanie wyremontowana kładka przy ul. Langiewicza? 
Prezydent Tadeusz Ferenc – Kładka byłaby już dawno przeniesiona, ale są Radni, którzy na to 
nie wyrażają zgody.  
 
Mieszkaniec – Usprawnić przeprawę przez Rzekę Wisłok (połączenie wschodu z zachodem 
Rzeszowa).  
Prezydent Tadeusz Ferenc – Od ul. Wierzbowej do ul. Naruszewicza będzie budowany nowy 
most tylko dla samochodów osobowych. 
 
Mieszkaniec – Czy Zalew Rzeszowski zostanie odmulony? 
Prezydent Roman Holzer – 21 września 2012 r. było spotkanie z inwestorem, który jest 
zainteresowany odmulaniem zalewu. Prowadzimy rozmowy z właścicielem zalewu – RZGW w 
Krakowie. Posiadamy pozwolenie na odmulenie zalewu. 
 
Mieszkaniec – Kiedy wybudowany będzie nowy budynek Urzędu Miasta? 
Prezydent Tadeusz Ferenc- Radni przegłosowali, aby nie budować nowego budynku. Temat 
powróci na sesję Rady Miasta  
 
Mieszkaniec – Jakie są plany finansowe przeznaczone na realizację inwestycji w 2013 r. na 
os. Staroniwa. 
Prezydent Tadeusz Ferenc - Będziemy robić to, co jest najbardziej potrzebne. Spotkania z 
mieszkańcami są po to, aby ustalić wielkość wydatków na danym osiedlu na rok następny. 
 
Mieszkaniec – Jaka będzie możliwość odprowadzenia wód z działek? 
Dyr. Stanisław Homa - Na terenie osiedla Staroniwa nie ma rowów melioracyjnych. Wydział 
Inwestycji rozpoczął prace projektowe związane z regulacją potoku Mikośka na odcinku od 
Al. Witosa do ul. Kaletniczej. Będzie realizowane odprowadzenie wód opadowych                             
z ul. Cukierniczej i Cyprysowej oraz uzbrojenie terenu wzgórza staroniwskie. 
Pan Wywrocki - Informuje, że 5 października w DK na Staroniwie będzie spotkanie w sprawie 
odprowadzenia wód. 
 
Mieszkaniec – Czy jest szansa na likwidację słupów energetycznych zlokalizowanych na 
środku chodnika? 
Prezydent Ustrobiński – Sprawa jest do załatwienia 
 
Mieszkaniec – Po deszczach przy ul. Złotej zbiera się woda. 
Prezydent Ustrobiński – Zajmiemy się sprawą, odprowadzimy wodę. 
 
Mieszkaniec – Planowane do budowy na południu Staroniwy bloki wielopoziomowe 
spowodują brak przepływu świeżego powietrza. 
Prezydent Tadeusz Ferenc – Bloki muszą być budowane. Rzeszów musi się rozwijać. Nie 
każdy może sobie pozwolić  na zakup domu z działką. 
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Mieszkaniec - Chce, aby w projektach budowlanych nowych osiedli uwzględniać budowę 
nowych dróg, po to, aby stare drogi nie były tak obciążone. Drogi powinny być kręte, aby 
uniemożliwić szybką jazdę. 
Prezydent Tadeusz Ferenc – Drogi powinny być szerokie i bezpieczne. 
 
Mieszkaniec – Proszę o umieszczenie protokołu ze spotkania w Internecie 
Przewodniczący Julian Jaworski – Protokół umieścimy na  stronie osiedla Staroniwa 
 
Prezydent Tadeusz Ferenc – Dziękuje wszystkim za spotkanie 
 
Na tym protokół zakończono 
 
 

Protokołowała  
Anna Kwarta 


