
 
 

PROTOKÓŁ 
 

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami Osiedla Baranówka, Miłocin i Gen. 
Władysława Andersa, 

 które odbyło się w dniu 14 sierpnia 2014 r. 
 
 
Uczestnicy spotkania: 
  

 Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc;  

 Przewodniczący Rady Osiedla Baranówka - Józef Wierzbicki 

 Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Stanisław Sienko 

 Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa –-Roman Holzer 

 Pełnomocnik ds. Oświaty, Opieki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych – Henryk Wolicki; 

 Dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa i miejskich jednostek organizacyjnych;   

 Radni Rady Miasta Rzeszowa oraz członkowie Rad Osiedli 

 Mieszkańcy Osiedla  

 
Porządek spotkania: 
 

 Prezentacja multimedialna Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisław Sienko 
 Dyskusja, pytania dotyczące problemów Osiedla 

 

Ad.1 Prezentacja multimedialna przedstawiająca: 

 Najważniejsze wydarzenia ostatniego roku 

 Budżet 

 Inwestycje   

 Nagrody i wyróżnienia  



Zgodnie z danymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Rzeszowie zrealizowano 
inwestycji z udziałem środków Unii Europejskiej na kwotę 3,7 mld zł, w tym dofinansowanie 
projektów z UE wyniosło 2,4 mld zł. 
Łączne wydatki na inwestycje w latach 2003-2013: 1,94 mld PLN. 
 

Oddanie do użytku autostradowej obwodnicy Miasta Rzeszowa. Koszt inwestycji miejskiej: 
ponad 90,7 mln PLN, w tym dofinansowanie UE: 68,1 mln PLN, 

Budowa systemu intergrujacego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic: 
Okres realizacji: 2007-2014 
Wartość projektu: 415,1 mln PLN, w tym dofinansowanie UE: 311,1 mln PLN: 

Przebudowa ul. Lubelskiej. Wartość iwestycji: 30 mln zł. Zakończenie 25 październik 2013 r. 

Przebudowa ul. Rejtana. Wartość iwestycji: 27 mln zł. Zakończenie 23 grudzień 2013 r. 

Przebudowa ul. Podkarpackiej. Wartość iwestycji: 21 mln zł  

Budowa drogi łączącej ul. Podkarpacką z ul. Przemysłową (drogą krajową nr 9 z planowaną 
drogą ekspresową S-19 – węzęł Kielanówka) – 36,5 mln PLN, w tym dofinansowanie 12,5 mln 
PLN, 

Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia – ul. Warszawska – 68 mln zł, 

Przebudowa ulic w ciągu drogi krajowej nr 4 - 89,0 mln zł, w tym dofinansowanie 61,6 mln zł, 

Połączenie Ronda Kuronia z ul. Lubelską. Koszt inwestycji: ok. 178 mln PLN, dofinansowanie      
z UE: 93 mln PLN, długość mostu 460 m, wysokość pylonu 107 m., 

Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego- rozpoczęło działalność 9 maja. Wartość 
projektu –11,7 mln zł, dofinansowanie –8,5 mln zł, 

Budowa Budynku Dydaktycznego Szkół Gospodarczych. Wartość projektu: 11,0 mln PLN w tym 
wkład UE: 4,9 mln PLN, 

Utworzenie Zakładu wodolecznictwa i rehabilitacji w Szpitalu Miejskim. Wartość projektu: 3,3 
mln PLN w tym wkład UE: 2,2 mln PLN, 

Realizacja II części Podziemnej trasy  turystycznej wraz z rekonstrukcją płyty Rynku 
staromiejskiego w Rzeszowie- Wartość projektu: 16,0 mln PLN, w tym wkład UE: 4,8 mln PLN 
Od 2007 roku Podziemną Trasę Turystyczną odwiedziło 400 tys. osób, 

Budowa okrągłej kładki nad ul. Piłsudskiego- wartość inwestycji 12 mln zł, w tym 
dofinansowanie z budżetu państwa 5 mln zł, 

Fontanna multimedialna przy Al. Lubomirskich – wartość inwestycji ponad 7 mln zł, 
 
Most na ul. Naruszewicza –6,5 mln zł. 
 
 



Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Portem Lotniczym w Miami a  w Portem 
Lotniczym Rzeszów- Jasionka, 
 
Specjalna strefa ekonomiczna Rzeszów - Dworzysko- 14 stycznia 2014 r. do SSE Rzeszów 
Dworzysko włączono tereny położone na terenie os. Miłocin i Przybyszówka o powierzchni 55,5 
ha, 31 sierpnia 2013r. do Podstrefy Rzeszów SSEEURO-PARK MIELEC został włączony teren przy 
ul. Ciepłowniczej o pow. ok. 10 ha, 31 października 2013 r. do SSE włączono ok. 50 ha terenów 
będących w użytkowaniu WSK-PZL RZESZÓW S.A. przy ul. Hetmańskiej i Matuszczaka,  
 
Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańców- mieszkaniec od razu uzyska niezbędne 
informacje lub zostanie połączony z właściwym specjalistą, nie będzie poszukiwał urzędników na 
własną rękę, 
 
Punkty Obsługi Mieszkańców: 
- Centrum Kulturalno-Handlowe MILLENIUM HALL od października 2011 r., 
- Galeria handlowa NOWY ŚWIAT od maja 2012 r., 
- Centrum Handlowe PLAZA RZESZÓW od kwietnia 2014 r. 
Punkty są czynne 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty w godz. od 10 do 18. 

Hipermarkety: Real, E. Leclerc, budynki Urzędu Miasta przy ul. Okrzei, ul. Kopernika oraz Plac 
Ofiar Getta, 

Platforma  Konsultacyjna  Miasta Rzeszowa-  Rzeszów jako  pierwsze miasto w Polsce                                           
w styczniu 2014 roku utworzył Platformę Konsultacyjną dla mieszkańców 
www.dobrepomysly.erzeszow.pl. Obecnie na portalu jest zarejestrowanych 515 aktywnych 
użytkowników, którzy zgłosili 334 pomysły i wygenerowali ponad 800 komentarzy. 
 
W 2013 r. wydatki na edukację wyniosły ponad 321 mln zł. Rocznie na remonty i inwestycje 
miasto wydaje ok. 30 mln zł. 
 
Budowa Przedszkola przy Bł. Karoliny- 2,4 mln zł, 

Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny –4,3 mln zł, 

Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 –7,5 mln zł, to szósta 
wybudowana od 2003 roku hala sportowa, wymiary hali: 65 m x 45 m, 3 pełnowymiarowe 
boiska do siatkówki, 

Program poprawy jakości wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej- wartość projektu:  
167,5 mln PLN, w tym dofinansowanie UE: 51,8 mln PLN, 
 
Najważniejsze inwestycje na osiedlach Baranówka, Miłocin i Gen. Władysława Andersa- 
łącznie ponad 162 mln zł. 
- Przebudowa ul. Krakowskiej i Witosa wraz z budową ekranów akustycznych, 
- Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia –ul. Warszawska (w realizacji,) 
- Przebudowa Al. Wyzwolenia od ul. Okulickiego do Krakowskiej, 



- Budowa wiaduktu w ciągu ul. Krakowskiej (połączenie ulic: Ofiar Katynia i Kotuli, 
- Połączenie ul. Zajęczej z Al. Wyzwolenia wraz z budową mostu przez potok Przyrwa, 
- Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Miłocińskiej, 
- Remont kładki dla pieszych w ciągu ul. Ofiar Katynia, 
- Przebudowa ul. Zwierzynieckiej, 
- Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej, 
- Budowa placu zabaw przy ul. Raginisa i w parku Sybiraków, 
- Budowa budynku Młodzieżowego Domu Kultury, 
- Budowa kompleksu boisk sportowych i „białego” Orlika przy Szkole Podstawowej Nr 25, 
- Budowa kolektorów solarnych na pływalni Muszelka, 
- Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1oraz Zespołu Szkół Specjalnych, 
- Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łabędziej, 
- Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego. 
 
Ad. 2 Dyskusja, pytania dotyczące problemów Osiedli Baranówka, Miłocin i Gen. Władysława 
Andersa 

Pytanie: Czy można przybliżyć inwestycję budowy drogi łączącej ulicę Krakowską z ulicą 
Miłocińską? 
 
Piotr Magdoń, Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: Koncepcja planistyczna obejmuje budowę 
od drogi z ul. Ceramicznej w dół na wschód do Dworzyska. 
 
Pytanie: Ulica Miłocińska ma być drogą dojazdową do Dworzyska? 
 
Odpowiedź MZD: Ulica Miłocińska nie będzie rozbudowywana. Główny dojazd do Dworzyska 
jest budowany na Przybyszówce. Tam ma być główny dojazd do strefy. 

Prezydent: Państwo nie chcieliście tej drogi i nie będziemy jej budować, ale będziemy kiedyś 
tego żałować. Główny dojazd – od ronda na Świlczę. 
 
Pytanie: Mam pytanie związane z osiedlem gen. W. Andersa i Parku Sybiraków. Proszę ujawnić, 
aby mieszkańcy mogli być spokojni, plany dotyczące budowy aquaparku. 

Odpowiedź Prezydenta: Proszę sobie przypomnieć Park Sybiraków przed moją kadencją. 
Naprzeciw kortów stały ustępy, park był brzydki. Pierwszą z rzeczy, którymi się zająłem był ten 
Park. Reakcja na budowę aquaparku jest podobna jak w przypadku Domu Kultury, w którym się 
znajdujemy. 3 tys. osób podpisało się aby nie budować nowego. Kazałem go zburzyć                       
i wybudować nowy. Wśród 370 inwestycji, które planujemy, 90% jest oprotestowanych. 
Aquaparku nie będzie, ponieważ go nie chcecie. Nie będziemy ruszać parku Sybiraków, ale 
kiedyś będziecie się tego domagali. 

Mieszkaniec: Ja nie jestem przeciwko aquaparkowi, ale niech będzie gdzie indziej, na obrzeżach 
miasta.  



Pytanie: Czym się Pan kierował biorąc 80% środków z budżetu obywatelskiego na budowę Parku 
Papieskiego, a tutaj Pan zostawił resztki?  

Prezydent: Wpłynęło bodajże 40 projektów, w tym Park Papieski. Park Papieski chcę skończyć. 
Ludzie zadecydowali ilością głosów. Dałem decyzję żeby moje służby rozeznały wszystkie 
wnioski i zdecydowały które wnioski umieścić w budżecie na 2015 r. Niektóre projekty już 
kazałem realizować w tym roku, ale niektóre muszą być przesunięte na przyszły rok ze względu 
na różne przeszkody. 

Mieszkaniec: Obszar ul. Zajęczej – ta inwestycja nie sprawdza się. Po ulewach woda wybija ze 
studzienek, wydobywa się nieprzyjemny zapach. Czy służby odpowiedzialne za uzbrajanie 
mogłyby się zająć kanalizacją? Przeczyścić, żeby część wody opadowej odpływała? Czy można 
uporządkować trasę ul. Zajęczej?  Nie jest w ogóle odśnieżana w okresie zimowym. 

Prezydent: Przypominam sobie, że kiedyś w czasie opadów ze wszystkich studzienek wybijała 
woda. W tej chwili Mikośka jest przykryta, Przyrwa jest w betonach – wcześniej zalewała 
Wyzwolenia. Chowamy wodę, żeby nie wybijała i żebyście mogli przejechać.  

Jan Popek, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji: Mówi Pan o ulicy Zajęczej od 
strony Przyrwy? Ma Pan rację. Jedna część ulicy biegnie do Dworzyska, druga część do                 
al. Wyzwolenia. Część mieszkańców ma poprawnie odprowadzaną wodę, część będziemy 
musieli sprawdzić generatorem pary. Temat będzie załatwiany we wrześniu.  

Mieszkanka, członek Rady Osiedla Baranówka: Zwracam się z prośbą o remont drogi od Szkoły 
Podstawowej nr 25 do sklepu Społem, dalej ulicą Osmeckiego. Jest ona zalewana w czasie 
opadów. Mam też prośbę o rozbudowanie placu zabaw przy ul. Osmeckiego 47 i 49. Ponadto, 
proszę o remont nawierzchni przy ul. Ślusarczyka i Raginisa, ewentualne przyspieszenie go          i 
pamiętanie o tym. Byłam także świadkiem sytuacji z karetką pogotowia, która miała problem    z 
dojazdem na podany adres. Czy można poprawić oświetlenie ulic, aby łatwiej było dojechać? 

Prezydent: Ostatnio wybudowaliśmy 32 place zabaw. O głos proszę Panią Dyrektor MZZ. 

Aleksandra Wąsowicz – Duch, Miejski Zarząd Zieleni: Jeśli to tereny miejskie to włączymy się 
do pomocy. W najbliższym czasie przewidujemy rozbudowę.  

Odpowiedź MZD: Swego czasu ulice w Śródmieściu były podświetlone. Jednak jest to 
kosztowne, a potem niszczone przez ludzi. Powstaje problem podciągnięcia zasilania. 
Oznakowanie staramy się uzupełniać.  

Mieszkanka: Chodziło o podświetlenie dojazdu do ulic. 

Odpowiedź MZD: Może pokazać schemat ulic, oznakować strzałkami aby samochody nie 
błądziły po osiedlu? Jesteśmy otwarci, mamy takie możliwości. Ponadto będziemy wnioskować o 
poprawę nawierzchni na ul. Raginisa, Ślusarczyka, Prymasa 1000 – lecia i Kolbego. Przy nich będą 
inwestycje liniowe, po których wejdziemy z remontami. Jeśli chodzi o ulice Raginisa             i 
Ślusarczyka, w tym roku postaramy się to załatwić.  



Anna Rykała, członek Rady Osiedla Baranówka: Apeluję w imieniu mieszkańców ul. Obrońców 
Poczty Gdańskiej i Miłocińskiej o miejsca parkingowe. Myślę, że uda się wygospodarować 
małym kosztem co najmniej 30 miejsc parkingowych. Jest też mało ścieżek rowerowych na          
ul. Osmeckiego, Kolbego i Miłocińskiej. 

Prezydent: Odnośnie parkingów. Blok jest Spółdzielni? 

Mieszkanka: Tak. 

Prezydent: Spółdzielnia ma obowiązek zabezpieczyć miejsca parkingowe dla mieszkańców. My 
miejsce udostępnimy. Część pieniędzy pozyskujemy z zewnątrz, część pochodzi z podatków. Nie 
chcemy podnosić podatków, dlatego pewne kwestie musi rozwiązać administracja. 

Mieszkanka: Bloki przy ul. Osmeckiego 3, 7 i 9 nie są oświetlone. Oświetlenie obejmuje auta       i 
ulicę, ale wieczorem trudno wyjść z klatki.  

Prezydent: Popatrzymy na temat. 

Mieszkanka: Zrobiłam zdjęcie placu zabaw, który zbudowanego 40 lat temu. Administracja nic           
z nim nie robi i wygląda on fatalnie. Proszę żeby ktoś się tym zajął. To plac zabaw przy                 
ul. Broniewskiego 26. Ja przekażę zdjęcie Panu Prezydentowi. 

Prezydent: To bloki MZBM-u? 

Mieszkanka: Tak. 

Roman Szczepanek, Dyrektor MZBM: Zajmę się tą sprawą w poniedziałek. Spotkamy się ze 
wspólnotą mieszkaniową bloku. 

Stanisław Kuz, członek Rady Osiedla Miłocin: Nie ma na Miłocinie miejsca na działalność 
kulturalno – oświatową. W porozumieniu z Dyrektorem Szkoły Agroprzedsiębiorczości Rada 
Osiedla chce wygenerować kondygnację przeznaczoną pod zajęcia komputerowe z dostępem do 
internetu, zajęcia językowe. Wysłano pismo do miasta – bez odpowiedzi. 

Prezydent: Ostatnio uruchomiliśmy 15 domów kultury i budowane są nowe. Musimy pomyśleć 
o Miłocinie. To, że są oczekiwania społeczne to jest naturalna sprawa. Będziemy myśleć, żeby 
coś załatwić. 

Mieszkanka: Które tereny należą do spółdzielni, a które do miasta? Zgłaszałam w administracji 
problem z przycięciem żywopłotów, sprzątaniem chodników. Powiedziano mi, że to teren 
miasta.  Zgłosiłam problem Straży Miejskiej, ale od tygodnia nic. Ponadto, mam pytanie czy 
pomyślano o kierowcach przy oddaniu al. Wyzwolenia. Czy będzie się można włączyć do ruchu     
z ul. Osmeckiego na ul. Okulickiego? 

Prezydent: W tej chwili światła są. Były plany, aby powstało przedłużenie od ul. Okulickiego do 
ul. Osmeckiego, ale w tej chwili można tam przejechać. Gdy zostanie uruchomiona autostrada 
będzie jeszcze ciaśniej. Mi się wydaje, że z ul. Osmeckiego jest możliwość wyjazdu.                      
W przyszłości pomyślimy o drugiej ulicy do ul. Miłocińskiej. 



Stanisław Grędys, Rada Osiedla Miłocin: Mieszkam na ulicy Migdałowej. Na naszym osiedlu nie 
mamy kanalizacji deszczowej. Koncepcja budowy kanalizacji to 3 etapy. I etap jest na dobrej 
drodze. Decyzja lokalizacyjna powinna się uprawomocnić na dniach, potem projekty techniczne i 
pozwolenie na budowę. Wybrana jest koncepcja na odprowadzenie wód opadowych. Proszę 
nadać sprawie bieg. Niepokoi mnie każdy opad deszczu. Czy podlegające Panu Prezydentowi 
służby raz miesiącu referowałyby o postępie prac? Może w przyszłym roku rozpocząłby się etap 
realizacji? 

Z-ca Dyrektora Wydziału Inwestycji, Ryszard Jaworski: Jeśli chodzi o I etap straciliśmy czas 
przez odwołanie jednego z mieszkańców. SKO wydało decyzję o ponownym rozpatrzeniu 
wniosku. Jeśli chodzi o II i III etap – zatwierdzono koncepcję kanalizacji i przyspieszymy te prace.  

Prezydent: Prośba do Państwa, nie protestujcie, bo to przedłuża czas realizacji inwestycji.  

Mieszkanka: Dlaczego cały Miłocin nie jest uwzględniony w budowie kanalizacji? Ulica Laurowa 
jest wyższa od naszych ogrodów o pół metra i w czasie opadów woda się do nich wlewa. 
Dlaczego nie jesteśmy ujęci? 

Maria Kuźniar, Kierownik Administracji Osiedla Baranówka: Jak już zostało powiedziane, 
dokumentacja jest w toku opracowywania i obejmuje ona ulice: Jałowcową, Szafranową              i 
Laurową. 

Mieszkaniec: Na ulicy Batalionów Chłopskich, przy wjeździe do Urzędu Pracy, zamknięto wjazd 
lecz kierowcy nadal tam parkują na ścieżce rowerowej i włączają się do ruchu nielegalnie. Czy 
mamy czekać na kolejny wypadek? Z kolei na ul. Ks. Jałowego jest ścieżka rowerowa, ale 
samochody parkują wzdłuż drogi i wyjeżdżają przez ścieżkę – to niebezpieczne.  

Odpowiedź MZD: Na Batalionów Chłopskich to fakt. Zwrócimy się do Straży Miejskiej aby nie 
parkować. Jeśli chodzi o ul. Ks. Jałowego – trudno się zgodzić. Ciężko w centrum miasta                            
o ścieżki, ale poszliśmy na kompromis. Podjęliśmy decyzję aby te ścieżki budować.  

Mieszkaniec: Chodzi o niewłaściwą kolejność, powinna być odwrotna: chodnik, ścieżka, parking i 
ulica. 

Odpowiedź MZD: Na nowych ścieżkach bezdyskusyjnie tak zrobimy, natomiast ta lokalizacja jest 
kompromisem– nie możemy nic zmienić ze względu na drzewa, kanalizację. 

Mieszkaniec: Proszę w imieniu mieszkańców ul. Zajęczej o przedłużenie asfaltu dosłownie           
o 100 m. Droga jest rozjeżdżona.  

Prezydent: Przyjmujemy Pana wniosek. 

Mieszkaniec: Przyznaję, że wiele rzeczy jest zrobionych, ale jest jeszcze wiele do zrobienia. Mi 
chodzi o fontannę przy Placu Jana Pawła II, obok budynków przy ul. Prymasa Tysiąclecia 4 i 9. 
Zepsuła się i od 2 lat nie funkcjonuje. To śmietnik. W rozmowie telefonicznej z osobami               z 
Urzędu Miasta padła deklaracja, że są pieniądze na remont. Minęły 2 lata i nic.  To jest 
niebezpieczne. Proszę coś w tym temacie zrobić. Ponadto, obok placu, przy ul. Raginisa 16                           



i szeregówkach przy ul. Prymasa 1000– lecia jest mały plac zabaw wybudowany 5-6 lat temu. 
Bawi się tam masa dzieci. Ale kosi się tam trawę raz w roku i to po naszych interwencjach.         
W ciągu pomiędzy Raginisa 16 i Prymasa 1000– lecia jest niczyja uliczka i problem                                            
z odśnieżaniem – jest to robione także tylko po interwencji. Część osiedla ma chodnik                        
w fatalnym stanie, budowano go w latach 80 i 90-tych. Płyty są pokruszone i spacerowanie jest 
niemożliwe. Mam również prośbę odnośnie górki saneczkowej w środku osiedla. Aż się prosi by 
tam coś wybudować, np. plac zabaw taki jak na osiedlu Kmity. Pan Prezydent jest znany              z 
tego, że jak się o coś prosi rzeczy zaczynają się dziać. 

Aleksandra Wąsowicz – Duch, Miejski Zarząd Zieleni: W tym tygodniu podpisaliśmy umowę na 
remont fontanny. Do końca października będzie gotowa. Przejęliśmy ją od Rzeszowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, jest bardzo wiele do zrobienia. 

Prezydent: Płacicie fundusz remontowy i z tego coś trzeba robić. My to przejmujemy, ale to są 
nowe pieniądze, a ja nie chcę podnosić podatków.  

Marian Sikora, mieszkaniec: 2 lata temu mówiłem o utworzeniu centrum sportowego dla 
młodzieży. Szkoda, że koncepcja budowy aquaparku upadła. Na jego miejsce proponuję 
utworzyć centrum sportowo – rekreacyjne, aby dzieci z Baranówki mogły zająć się sportem. 

Prezydent: Musimy dążyć do tego aby dzieci uprawiały sport. W zasadzie nikt nie gra na tym 
boisku piłkarskim. Powinniście go zorganizować np. Rada Osiedla. Ta inicjatywa musi wyjść od 
miejscowych. 

Maria Kuźniar, Kierownik Administracji Osiedla Baranówka: Nie chcę aby Państwo wyszli stąd              
z poczuciem, że administracja nie wie o problemach osiedla. Administracja wie dobrze, że 
budżet nie jest z gumy. To, co robimy na osiedlu pochodzi z Państwa czynszu. Ile zapłacimy, tyle 
będziemy mieć środków. Robimy wszystko aby ludzie mieszkali bezpiecznie. Tak samo jest            
z funduszem remontowym. Musimy gospodarzyć środkami, a to 4 mln zł. na ok. 100 budynków 
– to dużo. Musimy jednak wybierać zadania priorytetowe. Rocznie ok. 100 tys. zł. wydajemy na 
place zabaw, zrobiono chodniki. Współpracujemy także z miastem. 

Prezydent: Planujemy inwestycje, ale wszędzie są protesty. Nikt nie chce mieć inwestycji na 
swojej działce. Dziękuję spółdzielni za wielką robotę i proszę podziękować Prezesowi Zarządu 
RSM Zbigniewowi Haliniakowi oraz Radzie Nadzorczej. 

Mieszkaniec: Czy doczekamy się nowej hali? Podpromie już nas nie mieści. 

Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem, Grzegorz Tarnowski: Jest to temat na czasie. Dziś u Pana 
Prezydenta byli przedstawiciele firmy WIKANA, która posiada grunty po stronie południowej 
hali. Jest wstępna zgoda by odstąpili część gruntów. Aby rozbudować halę w zamian damy im 
inne grunty. 

Prezydent: Trzeba poszukać 50 mln zł. Początkowo myśleliśmy o budowie nowej hali na 
Zwięczycy, ale to byłby koszt 250 mln zł.  



Dyrektor Biura Obsługi Inwestora, Waldemar Macheta: Prowadzimy rozmowy z inwestorami. 
Wiele firm zwraca się do nas w sprawie terenów pod inwestycje na Dworzysku. Amerykanie 
będą rozwijali produkcję, pytają firmy francuskie, włoskie. Włosi będą kolejni na Dworzysku, ale 
też francuskie firmy z sektora lotniczego. Zainteresowaniem cieszą się nie tylko tereny strefy 
ekonomicznej.  

Radna Miasta Rzeszowa, Jolanta Kaźmierczak: Minister Biernat wczoraj wizytował skatepark, 
był na Podpromiu i powiedział, że widzi możliwość dofinansowania powiększenia hali ze 
środków rządowych. Podoba mi się wniosek o centrum sportu w Parku Sybiraków. Myślę, że 
spotkałoby się ono z wielkim uznaniem mieszkańców. Nie zgadzam się z Panem Prezydentem– 
uważam, że przedłużenie Okulickiego powinno być wzdłuż torów do Dworzyska.  

Prezydent: Chcecie budować centrum sportowe, a aquapark to też po części takie centrum. Jeśli 
chodzi o inwestycje, bardzo pomaga nam Warszawa, ale cały czas trzeba przygotowywać 
projekty i wtedy pieniądze będą spływały.  

Mieszkaniec: Ulicę Miłocińską i Przy Torze wyremontowano, ale od ulicy Ciasnej do wjazdu pod 
most nie. Ponadto, na ulicy Ciepłowniczej koło ogródków działkowych chodnik zarastają 
chaszcze, zwisają gałęzie. Pasuje zrobić tam porządek. 

Prezydent: Najbrzydsze tereny w mieście to tereny kolejowe i tereny działkowe. Działki chcemy 
utrzymać, ale musi być czysto. 

Grzegorz Tarnowski: Między Ciepłownią a ogrodzeniami działek, tam gdzie jest teren gminy, 
uporządkujemy go. Natomiast tam, gdzie jest teren Ciepłowni wyślemy odpowiednie pisma        
o uporządkowanie terenu. 

Mieszkaniec: Dzierżawię garaż znajdujący się na terenie gminy na ul. Osmeckiego. Garaż jest 
zdewastowany na zewnątrz. Mam nadzieję, że gmina podejmie się jego naprawy. Jest też 
regularnie zalewany, ponieważ teren jest zapadnięty. Jeśli chodzi o plac zabaw przy                            
ul. Broniewskiego 26 nie zgadzam się na inwestycję na tym terenie. Jest to teren notorycznie 
dewastowany przez mieszkańców tego bloku. Nowe huśtawki wytrzymają pół roku lub nie. 

Mieszkaniec: Co Pan zamierza zrobić dla młodych mieszkańców Rzeszowa? Dużo młodych teraz 
wyjeżdża. 

Prezydent: Rzeszów ma ponad 12% przyrostu, ludzie tu przyjeżdżają. Powstała strefa 
ekonomiczna – to bardzo dobra rzecz. Kolejne firmy przychodzą do nas, chcą inwestować. 
Miasto Rzeszów jest jednym z najbezpieczniejszych w Polsce.  

Jolanta Kaźmierczak: Pracuję w Agencji Nieruchomości Rolnych. Problem z terenami polega na 
tym, że nawet po obniżeniu ich ceny inwestorzy chcą kupować tylko tereny uzbrojone. 

Mieszkaniec: Kiedy będzie nowa elewacja szkoły nr 25, która wygląda jak ruina? Jednocześnie 
dziękuję Panu Prezydentowi za budynek Młodzieżowego Domu Kultury. Proszę jednak                 
w imieniu mieszkańców o remont szkoły. 



Pełnomocnik ds. Oświaty, opieki społecznej i osób niepełnosprawnych, Henryk Wolicki: 
Myślę, że do zimy szkoła będzie zrobiona. Pracownia zakończyła projekt, a do końca sierpnia 
przyjmujemy zgłoszenia do przetargu.  

Mieszkaniec: Chcę zwrócić uwagę na dewastację bloków, chodzi o napisy na blokach na osiedlu 
Baranówka, przez młodzież z osiedla gen. W. Andersa. Czy administracja podjęła wspólnie           
z Policją kroki w celu odnalezienia sprawców? Elewacje są zamalowywane, ale z naszych 
pieniędzy. Mam też pytanie do służb mundurowych: co robicie w celu poprawy bezpieczeństwa 
na osiedlu Baranówka w związku z najazdami “kiboli” szczególnie w okolicach sklepu Carrefour? 

Maria Kuźniar: Jest to problem istotny. Rzeczywiście napisy są likwidowane z funduszu 
remontowego. Postanowiono robić to raz w miesiącu. W przypadku częstszego ich 
zamalowywania wzrosłyby koszty. Zgłoszono to na Policję. Nikt nikogo za rękę nie złapał. Na 
dzień dzisiejszy to walka z wiatrakami. 

Prezydent: Odnośnie graffiti– w całym mieście jest natychmiast zamalowywane.   

Komendant Komisariatu Policji II w Rzeszowie, Zenon Wierzchowski: Jeśli chodzi                                      
o dewastacje - prowadzone są postepowania przygotowawcze, zdarzają się zatrzymania 
sprawców. Ich rodzice to widzą i nie reagują. Prosimy o informacje o graficiarzach. Zdarzają się 
też najazdy kibiców piłkarskich z konkurencyjnych klubów, ale nasza reakcja jest 
natychmiastowa, są oni wyłapywani. Proszę nie wzbudzać niepokoju, nie ma takich sytuacji żeby 
strach było wyjść z domu. My zawsze reagujemy. 

Mieszkaniec: Proponuję żeby po Baranówce chodziło więcej patroli, co raz więcej osób                 
z osiedla gen. W.  Andersa robi zadymy. 

Zenon Wierzchowski: W takich sytuacjach wykorzystujemy kamery, ale proszę o sygnały gdzie 
oni się grupują, nawet jeśli nic nie robią. Te grupy są tajemnicze i jeśli ktoś w ich obrębie 
zostanie źle potraktowany to nie przyjdzie do nas. 

Mieszkaniec: W mieście wybudowano 6 hal. Na ulicy Miłocińskiej też jest boisko i hala 
sportowa, ale kto jest ich właścicielem? W ramach współpracy osiedli Baranówka i Miłocin 
moglibyśmy coś zrobić? Co z budynkiem naprzeciwko szkoły, co tam będzie? Czemu nie możemy 
korzystać z boiska i hali? 

Grzegorz Tarnowski: Hala Sportowa należy do Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. Starosta 
nie zgodził się na przekazanie hali miastu, zamiast tego przekazał ją szkole w Trzcianie. Chociaż 
oczywiście jest to fikcja, bo szkoła ta nie korzysta z tej hali. Jest wniosek złożony                             
w Ministerstwie Cyfryzacji i Informatyzacji by przekazać tę halę Miastu Rzeszów. Trwa to już 
trzeci rok.  

Mieszkanka: W tym roku przy organizacji Dnia Osiedla Miłocin zawarliśmy umowę o użyczenie 
tej hali i jako użyczający widniej Szkoła Specjalna w Budziwoju, która należy do Miasta Rzeszów. 

Grzegorz Tarnowski: Szkoła ta podlega pod Powiat Rzeszowski a nie Powiat Miasto Rzeszów. 



Mieszkanka: Nie jestem w stanie wejść do klatki schodowej bo oblegają ją “pijaczki” stojące        
z butelkami. Tak jest przy Broniewskiego 3, 5, 7, 9, 11.  

Zenon Wierzchowski: Obiecuję, że pojawią się tam patrole. Proszę też dzwonić, nawet 
anonimowo, nie trzeba podawać nazwiska. Dam polecenie aby takie zgłoszenia przyjmować.  

Mieszkaniec: Prosimy także o patrole ogródków działkowych na Miłocinie. 

Zenon Wierzchowski: Dobrze, tam też wyślemy patrole. 

Mieszkaniec: Czy Parki w Miłocinie podlega pod Starostwo Powiatowe? Część parku nadal 
pozostaje niewykorzystana. 

Aleksandra Wąsowicz – Duch: Park w 90% należy do Miasta. Walczyliśmy z drzewostanem, 
jednak samosiewy są nadal. Postawiliśmy nowe ogrodzenie, ławki. Chcemy postawić jeszcze 
parę ławek.  

Mieszkaniec: Chodzi mi o teren dawnej stadniny koni. Czy są plany względem tego terenu? 

Grzegorz Tarnowski: Ten teren podlega pod Starostwo Powiatowe, ale staramy się                                  
o przekazanie go Miastu. Większe szanse mamy jednak na halę, ponieważ łatwiej uzasadnić, że 
jest potrzebna mieszkańcom. W przypadku hali będzie pozytywna decyzja, ale stadnina– na 
razie nie można powiedzieć, że się uda. Chcemy, by teren Miłocina był przejęty przez Miasto. 

Mieszkaniec: Ulica Parkowa powinna nazywać się ul. Nieprzejezdna, czy jest przygotowana 
dokumentacja pod budowę drogi na tym terenie? 

Prezydent:  Przyjmujemy interwencję. Prawdopodobnie środki przewidzimy w budżecie na 2015 
r. 

Agnieszka Pierga, mieszkanka: Mieszkam na ul. Broniewskiego i widzę, że Park Sybiraków jest 
zadbany, ale kiepsko zagospodarowany. Może utworzyć plac zabaw, siłownię na świeżym 
powietrzu, więcej ścieżek dla biegaczy i poprawić nawierzchnię na boisku – nikt na nim nie gra 
bo każdy by się powywracał. 

Aleksandra Wąsowicz – Duch: Ogrodzony plac zabaw jest w Parku,  poprowadzono w nim alejki, 
a za nim jest też boisko do kosza i siatki. Musimy pamiętać też, żeby zostawić teren pod 
organizację koncertu Jednego Ducha i Serca. Faktycznie projekt siłowni i placu zabaw uzyskał 
bardzo dużo głosów. Będziemy je rozpatrywać.  

Henryk Wolicki:  Proszę także pamiętać, że kończymy boiska przy Zespole Szkół Specjalnych. 

Mieszkanka: Chodzi mi o różnorodność wyboru.  

Prezydent: Będziemy uwzględniać w budżecie obywatelskim wskazówki i potrzeby 
mieszkańców. Póki co mamy pieniądze i chcemy realizować potrzeby. Za rok będą kolejne.         
O tym jak wychodzimy naprzeciw potrzebom może powiedzieć Dyrektor Czerwiński. 



Leszek Czerwiński, Dyrektor Szpitala Miejskiego: Po odkryciu i przebadaniu właściwości 
leczniczych wody solankowej otworzyliśmy zakład wodolecznictwa. Obecnie opracowywany jest 
projekt powiększenia tego zakładu. Inwestycje pochodzą z Miasta, za co bardzo dziękuję.  

Prezydent: Podjęliśmy także z Dyrektorem decyzję o utworzeniu oddziału okulistycznego. 
Wynikło to ze spotkań z ludźmi, które z Wami odbywam.  

Mieszkanka: Chciałam po raz kolejny zwrócić uwagę na smród na osiedlu pochodzący z kurnika. 
Czy można temu zaradzić? 

Małgorzata Wojnowska, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa: Tym tematem 
zajmował się dyrektor Homa. Odpowiedź jest taka: nie ma norm które określałyby dopuszczalny 
poziom nieprzyjemnych zapachów.  

Prezydent: Dziękuję wszystkim za przybycie.   
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