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PROTOKÓŁ 
 

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami Mieszka I i Paderewskiego,  
które odbyło się w dniu 1 października 2012 r. 

 
 
Uczestnicy spotkania: 
  

 Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc  

 Przewodniczący Rady Osiedla Mieszka I - Jerzy Jęczmienionka  

 Przewodniczący Rady Osiedla Paderewskiego - Józef Wisz 

 Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Stanisław Sienko  

 Dyrektorzy wydziałów i jednostek równorzędnych Urzędu Miasta Rzeszowa  

 Radni Rady Miasta Rzeszowa 

 
Porządek spotkania: 

1. Prezentacja Zastępcy Prezydenta – Stanisława Sienko 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 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 
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 „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 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 

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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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; 

 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 
 
Pytanie: Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulicy Niepodległości i Mieszka I jest źle 
zsynchronizowana, co skutkuje częstymi kolizjami samochodów. Czy można zwiększyć 
bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu? 
Odpowiedź: W najbliższym czasie przeprowadzimy testy tej sygnalizacji. Jeśli będzie możliwość 
poprawy jej działania, to ją zmienimy. 
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Pytanie: Jakie są plany wobec ul. Cegielnianej? 
Odpowiedź: Dość duży odcinek tej ulicy został już zrobiony. Mamy plany przebudowy tej ulicy od 
bloku nr 14 aż do ul. Podwisłocze. 
 
Pytanie: Czy możliwy jest remont kostki przy ul. Ułanów? 
Odpowiedź: Jeśli jest to teren miejski a nie Spółdzielni, to w najbliższym czasie taki remont 
przeprowadzimy. 
 
Pytanie: W godzinach nocnych karetki często jeżdżą do stacji krwiodawstwa z włączoną 
sygnalizacją dźwiękową, budząc tym samym znaczą część mieszkańców przydrożnych bloków. Czy 
o tej porze karetki nie mogą używać samego sygnału świetlnego? 
Odpowiedź: Niestety nie podejmę decyzji o nie używaniu sygnału dźwiękowego przez karetki, 
które mogą przewozić chorego albo rannego człowieka. 
 
Pytanie: Przy Al. Niepodległości od strony ronda w kierunku os. Pobitno jest bardzo mało miejsc 
parkingowych. Czy można z tym coś zrobić? 
Odpowiedź: Na tym terenie jest bardzo mało powierzchni na jakiekolwiek miejsca postojowe. 
Spółdzielnia planuje w przyszłości wybudowanie parkingu podziemnego od Krzyżanowskiego 6 do 
12. 
 
Pytanie: Często pod klatką albo na pobliskim placu zabaw zbiera się młodzież, która pije alkohol i 
hałasuje do późnych godzin nocnych. Interwencje policji nic nie dają, a mieszkańcy boją się 
wieczorem wyjść z domu. 
Odpowiedź: Metodą na tego typu sytuacje, która dała pozytywne rezultaty w innych miejscach w 
mieście było zamontowanie monitoringu. Będziemy też większy nacisk na kontrolę tego rejonu 
przez Policję i Straż Miejską. 
 
Pytanie: Kiedy nastąpi rozszerzenie sieci internetowej ResMAN, ponieważ w chwili obecnej część 
ul. Paderewskiego jest tą siecią objęta, a część nie. 
Odpowiedź: Realizujemy następny etap rozbudowy bezpłatnej sieci internetowej. Wniosek jest już 
zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski. 
 
Pytanie: Podczas remontu nieruchomości na skrzyżowaniu ul. Paderewskiego i Ossolińskich 
zniszczono chodnik, który jest teraz nierówny, a w zimie był zawalany śniegiem, co stanowiło 
niebezpieczeństwo zwłaszcza dla osób starszych. Kto to teraz naprawi? 
Odpowiedź: Miasto ustali inwestora remontu i naprawi chodnik na jego koszt. 
 
Pytanie: Czy w związku z planowanym remontem Al. Rejtana możliwe jest uwzględnienie nowego 
przystanku autobusowego na wysokości sklepu FRAC? 
Odpowiedź: Rada Osiedla musi dać propozycje rozmieszczenia nowych przystanków, które będą 
uwzględnione na etapie projektowania. 
 
Pytanie: Jak miasto zamierza rozwiązać problem zaśmieconego Wisłoka? 
Odpowiedź: Straż Miejska pilnuje czystości poprzez nakładanie mandatów i perswazję. Nie 
ukrywam, że są duże problemy z utrzymaniem czystości w zalewie – mamy na ten cel 
przeznaczone 50 tys. zł. 
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Pytanie: Od momentu wyremontowania ul. Kustronia kierowcy jeżdżą tamtędy z dużą prędkością i 
to pomimo ograniczenia do 30 km/h. 
Odpowiedź: Kontrole prędkości będą częstsze. 
 
Pytanie: Czy można skrócić czas oczekiwania na pozwolenie na wycinkę starych, spróchniałych 
drzew, które zagrażają otoczeniu? Obecnie czeka się na nie kilka miesięcy. 
Odpowiedź: Niestety wiążą nas przepisy i pewnych procedur nie można pominąć, ale w chwili 
obecnej, czas od złożenia kompletnego wniosku (podpisy wszystkich współwłaścicieli) do wydania 
pozwolenia to zaledwie ok. 1 tydzień, maksymalnie 1 miesiąc. 
 
Pytanie: Czy możemy uniknąć wprowadzenia w centrum miasta parkometrów? 
Odpowiedź: Niestety. 10 lat temu w Rzeszowie było ok. 70 tys. samochodów, a dzisiaj mamy ok. 
130 tys. By odkorkować centrum niezbędne jest wprowadzenie opłaty za parkowanie. 
 
Pytanie: Czy władze poczynią jakieś kroki, by kierunek lekarski powrócił do Rzeszowa? 
Odpowiedź: Wojewoda i Marszałek podpisali stosowne umowy. W Szpitalu Miejskim studenci 
mają prowadzić praktyki. Mamy nadzieję na otwarcie Wydziału Lekarskiego już w 2014 roku. 
 
Pytanie: Wszystkie linie autobusowe z Al. Niepodległości kierują się w stronę Al. Powstańców 
Warszawy. Czy 13tka nie mogłaby jechać prosto na nowy Most Zamkowy? 
Odpowiedź: Mieszkańcy chcieli, aby autobus jechał przez ul. Hetmańską i w związku z ich prośbą, 
taka trasa została wytyczona. 
 
Pytanie: Czy można zamontować progi zwalniające na nowym odcinku ul. Krzyżanowskiego? 
Odpowiedź: Należy w tej sprawie złożyć wniosek. 
 
Pytanie: Czy miasto zlikwiduje stragany na Dołowej? 
Odpowiedź: Nie będziemy likwidować, a przenosić w inne, lepiej dostosowane do handlu miejsce. 
Nie prowadzimy polityki likwidacji placów targowych. 
 
Pytanie: Na jakim etapie jest budowa kanalizacji na Mieszka I? 
Odpowiedź: Jest już dokumentacja. Budowa planowana jest na 2013 rok, ale prace rozpoczniemy 
jeszcze w tym roku. 
 
Pytanie: Czy możliwe jest zainstalowanie ekranów dźwiękochłonnych na ul. Nazimka koło Szpitala 
Wojewódzkiego  Nr 2? 
Odpowiedź: Weźmiemy tę sprawę pod uwagę. 
 
Pytanie: Na ul. Mieszka I 71 (przedłużenie ul. Kwietniowej) remont nawierzchni sprowadzał się do 
łatania dziur. Czy można ją wymienić? 
Odpowiedź: Nawierzchnia będzie naprawiona. 
 
Pytanie: Na ul. Warzywnej po jednej stronie ulicy na pewnym jej odcinku nie ma chodnika, 
ponieważ to miejsce zajmują ogródki, a po drugiej stronie chodnik jest zastawiany przez 
samochody i ludzie korzystający z Przychodni muszą chodzić po ulicy. Czy można to zmienić? 
Odpowiedź: Prawdopodobnie teren zajmowany przez ogródki jest prywatny i nie wiadomo czy 
będzie go można pozyskać na budowę chodnika. Jeśli tak się stanie, to uwzględnimy jego budowę 
w budżecie na 2013 rok. 
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Pytanie: Czy miasto planuje wymianę lamp na rzeszowskich bulwarach? 
Odpowiedź: Niewątpliwie lampy muszą zostać wymienione głównie ze względów estetycznych. 
 
Pytanie: Czy możliwa jest budowa parkingu koło kościoła na os. Pobitno? 
Odpowiedź: Miasto buduje nowe miejsca postojowe dostępne dla wszystkich mieszkańców. 
Osiedlowych parkingów niestety nie. 
 
Pytanie: Czy będzie możliwość parkowania koło ZUSu? 
Odpowiedź: Chcemy w tym celu przykryć kanał Mikośki oraz planowana jest budowa parkingu 
wielopoziomowego przez prywatnego inwestora. 
 
 

Protokołowała: 
Joanna Grzyb 


