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PROTOKÓŁ 
 

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami Osiedla Załęże, 
 które odbyło się w dniu 9 października  2014 r. 

 
Uczestnicy spotkania: 
  

• Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc 
• Przewodniczący Rady Osiedla Załęże – Tadeusz Dudek  
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisław Sienko  
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński  
• Skarbnik Miasta Rzeszowa – Janina Filipek 
• Sekretarz Miasta Rzeszowa – Marcin Stopa 
• 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 Rady Osiedla Załęże 
• Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 na Załężu  
• Mieszkańcy Osiedla Załęże   

 
Porządek spotkania: 
 

1. Prezentacja Zastępcy Prezydenta – Stanisława Sienko dotycząca najważniejszych   
       inwestycji w mieście. 
2. Dyskusja, pytania dotyczące problemów Osiedla Załęże       
 

Ad.1 Prezentacja multimedialna przedstawiająca: 
 

 Najważniejsze wydarzenia ostatniego roku 
 Budżet 
 Inwestycje   
 Nagrody i wyróżnienia  
 Inwestycje na Osiedlu Załęże  

Zgodnie z danymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Rzeszowie zrealizowano 
inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej na kwotę 3,7 mld zł, w tym dofinansowanie 
projektów    z UE wyniosło 2,4 mld zł. 
ODDANIE DO UŻYTKU AUTOSTRADOWEJ OBWODNICY MIASTA RZESZOWA 
Koszt inwestycji miejskiej: ponad 90,7 mln PLN, w tym dofinansowanie UE: 68,1 mln PLN 
Otwarcie nastąpiło 17 maja 2013 roku. 
BUDOWA SYSTEMU INTEGRUJĄCEGO TRANSPORT PUBLICZNY MIASTA 
RZESZOWA I OKOLIC 
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Okres realizacji: 2007-2014. 
Wartość projektu: 415,1 mln PLN, w tym dofinansowanie UE: 311,1 mln PLN 
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym 
Budowa platformy teleinformatycznej dla systemu ITS 
Zakup 80 sztuk nowoczesnego taboru autobusowego 
Przebudowa/rozbudowa lokalnego układu komunikacyjnego, modernizacja infrastruktury, na 
potrzeby transportu publicznego 
PRZEBUDOWA UL. LUBELSKIEJ – 30 mln zł 
PRZEBUDOWA UL. REJTANA – 29,7 mln zł 
PRZEBUDOWA UL. PODKARPACKIEJ – 21 mln zł 
BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ ULICĘ PODKARPACKĄ Z ULICĄ PRZEMYSŁOWĄ 
(DROGĄ KRAJOWĄ NR 9 Z PLANOWANĄ DROGĄ EKSPRESOWĄ S-19 – WĘZEŁ 
KIELANÓWKA) – 36,5 mln PLN,                w tym dofinansowanie 12,5 mln PLN 
1. 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. 
POŁĄCZENIE RONDA KURONIA Z UL. LUBELSKĄ 
REGIONALNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAKRESIE 
NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 
9 maja 2014 r. rozpoczęło działalność Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego                          
w Zakresie Nowoczesnych Technologii w Rzeszowie. W ramach projektu powstało                          
11 pracowni kształcenia praktycznego, które są wyposażone w nowoczesny sprzęt, maszyny 
oraz specjalistyczne oprogramowanie (494 szt. zakupionych urządzeń i maszyn).  
Projekt wpływa pozytywnie na podniesienie poziomu kształcenia praktycznego w zakresie 
nowoczesnych technologii i wytwarzania, wdrożenie nowoczesnych technologii do edukacji 
zawodowej, profesjonalne przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 
wartość projektu – 11,7 mln zł, dofinansowanie – 8,5 mln zł 
BUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU 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 TRASYTURYSTYCZNEJ 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 
Powierzchnia: 116,32 km kw. 
Liczba mieszkańców zameldowanych (5.IX.2014 r.): 184 662 
Rzeczywista liczba mieszkańców: 220 tys. 
 
BUDŻET MIASTA 
Łączne wydatki na inwestycje w latach 2003-2013: 1,94 mld PLN. 
PRZECIETNE WYNAGRODZENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW 
Urząd Statystyczny podał, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło 
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w ubiegłym roku o 2,9 % i wyniosło 3 837 zł brutto.  
W miastach wojewódzkich podwyżki były mocno zróżnicowane. Najbardziej wzrosły pensje 
w Rzeszowie – o 7,2 %. 
„POLSKA WSCHODNIA NIE JEST WCALE POLSKĄ B” 
W wywiadzie dla Portalu Samorządowego Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby 
Gospodarczej, były minister gospodarki ocenia tzw. ścianę wschodnią Polski - jak wypada na 
tle reszty kraju: 
Kiedy się przejeżdża przez Rzeszów czy Lublin, to widać czystość, dobre i roztropne 
gospodarowanie – mówi. Uważa, że ściana wschodnia jest w Polsce bogatsza niż zachodnia.  
RZESZÓW MIASTEM O DUŻYM POTENCJALE DEMOGRAFICZNYM I 
INNOWACYJNYM 
Według danych GUS, w Rzeszowie występuje: 

- najwyższy przyrost naturalny ludności wśród miast wojewódzkich w Polsce                          
(1 miejsce, III kw. 2013 r.),  

- najwyższa liczba urodzeń dzieci (1 miejsce, 2012 r.),  
- wysoka liczba ludności w wieku produkcyjnym (3 miejsce, 2012 r.),  
- najwyższa liczba studentów na 10 000 mieszkańców (1 miejsce, 2012 r.);  
- najwyższa liczba studentów na 10 000 mieszkańców na kierunkach: nauka i technika 

(1 miejsce, 2012 r.), 
- najwyższa liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym (1 miejsce, 2012 r.),  
- najniższa liczba ludności w wieku poprodukcyjnym (1 miejsce, 2012 r.),  
- najniższa liczba zgonów (1 miejsce, III kw. 2013 r.). 

Wg danych Eurostatu największa liczba studentów w stosunku do liczby mieszkańców w UE 
jest w RZESZOWIE, gdzie 353 na 1000 mieszkańców stanowią studenci.  
INNOWACYJNE KONGRESY 
II Kongres Profesjonalistów IT - 2 października 2014 r. 
V Forum Innowacji i I Forum Turystyczne Państw Karpackich - 27 - 28 maja 2014  
XXV Konferencja Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości 
RYNEK DLA INNOWACJI - 22 – 24 maja 2014 
Kongres Profesjonalistów Public Relations 2014 - 24 – 25 kwietnia 2014 
Konferencja Naukowa EKOMOBILNOŚĆ – Innowacyjne systemy, konstrukcje i 
zaawansowane technologie - 23 – 26 września 2013 
MOST NA UL. NARUSZEWICZA – 8,7 mln zł 
BUDOWA OKRĄGŁEJ KŁADKI NAD AL. PIŁSUDSKIEGO 
Wartość inwestycji 12 mln zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa 5 mln zł 
PROGRAM POPRAWY JAKOŚCI WODY PITNEJ DLA AGLOMERACJI 
RZESZOWSKIEJ 
Wartość projektu: 167,5 mln PLN  
w tym dofinansowanie UE: 51,8 mln PLN 
FONTANNA MULTIMEDIALNA PRZY AL. LUBOMIRSKICH – ponad 7 mln zł 
SPOTKANIA O RANDZE MIĘDZYNARODOWEJ 
26 września 2013 r. w Nowym Jorku Prezydent Bronisław Komorowski został uhonorowany 
przez amerykańską Radę Atlantycką doroczną nagrodą Global Citizen – przyznawaną 
politykom jak i działaczom na rzecz praw człowieka. 
Wraz z prezydentem Polski tegoroczną nagrodą euroatlantycką uhonorowana została królowa 
Jordanii Rania i japoński dyrygent Seiji Ozawa. 
Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc wraz z delegacją Prezydenta RP wziął udział  
w uroczystej gali jako jeden ze światowych liderów. 
Ponadto Pan Prezydent otrzymał zaproszenie na spotkanie z królem i królową Szwecji, 
Holandii, księżną Belgii oraz Danii. 
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PODPISANIE UMOWY O WSPÓŁPRACY MIĘDZY PORTEM LOTNICZYM W MIAMI A 
PORTEM LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA  
6 listopada 2013 r. podczas Konferencji AIR Cargo Americas została podpisana umowa 
intencyjna o współpracy między Portem Lotniczym w Miami a Międzynarodowym Portem 
Lotniczym Rzeszów-Jasionka przy udziale Marszałka Województwa Podkarpackiego                                   
i Prezydenta Miasta Rzeszowa. 
POTENCJAŁ EKONOMICZNY 
Główne gałęzie przemysłu: lotnictwo, informatyka, budownictwo, farmaceutyka, produkcja 
sprzętu domowego, centra komercyjno-usługowe 
Największe firmy: WSK PZL-Rzeszów S.A., MTU Aero Engines, Borg Warner, Asseco Poland 
S.A., Zelmer BSH, ICN Polfa Rzeszów S.A. Grupa Valeant, Sanofi-Aventis Ltd. Company, 
Nestlé Nutrition Alima-Gerber S.A., D.A.Glass 
SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA RZESZÓW-DWORZYSKO 
W obrębie strefy łącznie z terenami przyległych gmin znajdzie się w przyszłości 450 ha 
terenów. Tereny przemysłowe, zaplanowane do objęcia przez SSE w obecnych granicach 
Rzeszowa obejmą w sumie 180 ha powierzchni. 
SSE oferuje tworzenie sprzyjających warunków rozpoczęcia działalności gospodarczej dla 
przedsiębiorstw innowacyjnych wysokie zwolnienia w podatku dochodowym.  
14 stycznia 2014 r. do SSE Rzeszów Dworzysko włączono tereny położone na terenie                           
os. Miłocin i Przybyszówka o powierzchni 55,5 ha. 
31 sierpnia 2013 r. do Podstrefy Rzeszów SSE EURO-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. 
W SSE zlokalizowanej przy ul. Hetmańskiej inwestuje HAMILTON SUNDSTRAND (WSK) 
NOWI INWESTORZY 
O rozpoczęcie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Rzeszów Dworzysko aplikują 
obecnie firmy z branży: lotniczej, maszynowej, narzędziowej, logistycznej. 
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. 
PUNKTY INFORMACJI I PROMOCJI URZĘDU MIASTA RZESZOWA 
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 532 aktywnych użytkowników, którzy zgłosili 352 
pomysły i wygenerowali ponad 822 komentarzy. 
 
 
EDUKACJA 
W 2013 r. wydatki na edukację wyniosły ponad 321 mln zł. Rocznie na remonty i inwestycje 
miasto wydaje ok. 30 mln zł. 
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W jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rzeszów uczy się 37 tys. dzieci                  
i młodzieży. 
Wybudowano 9 przedszkoli, 6 hal sportowych, 3 szkoły, 2 pływalnie. 
EDUKACJA DLA NAJMŁODSZYCH 
W Rzeszowie powstały projekty popularyzujące wiedzę, która ma rozwijać dziecięcą 
ciekawość, propagować edukację i zachęcać do poznawania świata: 

• Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy 
• Mały Uniwersytet Rzeszowski 
• Politechnika Dziecięca 
• Rzeszowska Akademia Inspiracji 
• Uniwersytet Dziecięcy  
• „Experymentarium 1” to innowacja pedagogiczna realizowana w Szkole Podstawowej 

nr 1 w Rzeszowie w ramach „Projektu 3Z NUMER JEDEN – Szkolne Centra Nauki”.  
• Celem projektu jest popularyzacja nauki i techniki, poprzez nowoczesne, interaktywne 

zajęcia politechniczne rozwijające twórcze myślenie, realizowane poza programem 
szkolnym.  

• Podczas warsztatów, uczniowie wraz z nauczycielami i koordynatorami projektują i bu-
dują eksponaty swojego pomysłu, analogiczne do tych, jakie znajdują się w Centrach 
Nauki i innych placówkach edukacji. 

• BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY UL. BŁ. KAROLINY – 2,4 mln zł  
• BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄ-

CYCH NR 2 – 7,5 mln zł  
• Szósta wybudowana od 2003 roku hala sportowa 
• Wymiary hali: 65 m x 45 m, 3 pełnowymiarowe boiska do siatkówki 
• BUDOWA ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W REJONIE ULICY BŁ. KAROLINY 
• BUDOWA ŻŁOBKA PRZY ULICY BŁ. KAROLINY 
• NAJWAŻNIEJSZE CYKLICZNE IMPREZY KULTURALNE 
• Wschód Kultury - Europejski Stadion Kultury  
• Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych 
• Międzynarodowy Festiwal Piosenki CARPATHIA 
• Źródła pamięci. Szajna, Grotowski, Kantor 
•  Maskarada 
• Święto Paniagi 
•  Rockowa Noc  
•  Kultura od kuchni  
•  Festiwal Przestrzeni Miejskiej 
•  Juwenalia 
•  Orszak Trzech Króli 
•  Noc Muzeów 
•  Wigilia na Rynku 
• RZESZÓW CZYTA HENRYKA SIENKIEWICZA 
• 6 września o godz. 16.00 w ramach ogólnopolskiej inicjatywy Prezydenta Rzeczypo-

spolitej Pana Bronisława Komorowskiego odbędzie się happening pn. „Narodowe 
Czytanie” – w programie: fragmenty „Trylogii” Henryka Sienkiewicza                  w 
połączeniu z inscenizacjami teatralnymi w wykonaniu aktorów teatru „Maska”, ani-
macjami i warsztatami dla dzieci. 
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• Na zakończenie dnia „Narodowego Czytania” zaprezentowany zostanie pokaz Fon-
tanny Multimedialnej pt. „Folk dookoła świata” oraz „Walka Tytanów”. 

• ŚWIĘTO PANIAGI 
• ŚWIATOWY FESTIWAL POLONIJNYCH ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH 
• PREMIEROWE WYKONANIE MSZY KANONIZACYJNEJ „ŚWIĘTY I JUŻ 

ŚWIĘTY” 
• KONCERT ALEKSANDRY KURZAK 

NA RZESZOWSKIM RYNKU 
• WSCHÓD KULTURY - EUROPEJSKI STADION KULTURY 
• MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIOSENKI 

 RZESZÓW CARPATHIA FESTIVAL 
NAJWAŻNIEJSZE CYKLICZNE IMPREZY SPORTOWE  

 Rozgrywki ligowe w siatkówce, koszykówce, żużlu, piłce nożnej 
 Mecze międzypaństwowe w piłce ręcznej, siatkówce, boksie 
  Rzeszowski Rajd Samochodowy 
  Tour de Pologne 
 Ogólnopolska akcja „Polska Biega” i „Polska na Rowery” 
 Rzeszowski Półmaraton 
  Bieg Ojców, Nocny Bieg Uliczny Solidarności 
  I Bieg Niepodległości - Rzeszowska Dycha 
 TOUR DE POLOGNE 
 VII PÓŁMARATON RZESZOWSKI 
 ULTRAMARATON PODKARPACKI 
 Maraton Rzeszowski – 19.10.2014 r. – zapisy na stronie www.runrzeszow.pl 
 RZESZÓW W RANKINGACH 
 RZESZÓW W WYBRANYCH KONKURSACH I RANKINGACH 
 Redakcja magazynu ekonomicznego Polish Market przyznała dla Miasta Rzeszowa 

nagrodę Business Innovation Award. 
 RZESZÓW W WYBRANYCH KONKURSACH I RANKINGACH 
 Godło TERAZ POLSKA  
 RZESZÓW W WYBRANYCH KONKURSACH I RANKINGACH 
 Rzeszów oraz Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc otrzymali prestiżową na-

grodę Zjednoczona Europa przyznawaną dla najdynamiczniej rozwijających się miast 
na świecie - „za dynamiczny rozwój miasta i jego bardzo dobre zarządzanie”.  

 Nagroda jest przyznawana przez Europejskie Zgromadzenie Biznesu oraz Klub Rekto-
rów Europy  
z siedzibą w Oxfordzie w Wielkiej Brytanii. 

 Podobną nagrodę jak Rzeszów otrzymały jeszcze miasta z RPA (Enlanzeni), Bułgarii 
(Ruse), Turcji (Konya), Serbii (Belgrad), Palestyny (Nablus) i Macedonii (Gostivar). 

 Rzeszów zajął 3 miejsce w rankingu miast Gazety Wyborczej „Gdzie młody ma naj-
większe szanse na samodzielne życie?” 

1 miejsce w kategorii „Poziom kultury, oświaty i bezpieczeństwa” 
2 miejsce w kategorii „Miasto rodzinne” 

- najniższa liczba wyrejestrowanych firm – 1 miejsce 
- wskaźnik „przeżycia firm” – 3 miejsce, 
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- dostępność żłobków – 1 miejsce 
- wielkość środków przeznaczonych na żłobki – 2 miejsce 
- dostępność przedszkoli – 3 miejsce 
- wydatki na świetlice szkolne – 2 miejsce 
- najmłodsze miasto – 1 miejsce 
- liczba wizyt w kinie – 1 miejsce 
- liczba członków w klubach sportowych – 1 miejsce 

bezpieczne miasto – 1 miejsce 
Badania zostały przeprowadzone w 21 największych miastach w kraju. W rankingu 
uwzględniono 23 kategorie m.in.: dostępność pracy, mieszkania, wysokość zarobków, klimat 
dla przedsiębiorczości, aktywność społeczną, kulturalną i sportową, zagrożenie 
przestępczością, dostępność pomocy lekarskiej i jakość edukacji w szkołach podstawowych. 
RZESZÓW W WYBRANYCH KONKURSACH I RANKINGACH 
Miasto Rzeszów zdobyło WYRÓŻNIENIE w konkursie "Miasto Szans - Miasto 
Zrównoważonego Rozwoju" zorganizowanym z inicjatywy firmy doradczej PwC i tygodnika 
Newsweek Polska za wzorcową praktykę usprawniania działania administracji miejskiej 
(punkty obsługi mieszkańców). 
Punkt Obsługi Mieszkańców znajdujący się w centrum handlowym Millenium Hall został 
LAUREATEM konkursu Panteon Administracji Polskiej oraz zdobył nagrodę za NAJLEPSZY 
PRODUKT PROMOCYJNY       w VI edycji Konkursu Innowator przyznane przez Centrum 
im. Adama Smitha. 
RZESZÓW W WYBRANYCH KONKURSACH I RANKINGACH 
W sondażu przeprowadzonym na zlecenie Gazety Wyborczej JAK MIESZKAŃCY 
OCENIAJĄ SWOJE MIASTA Rzeszów uplasował się na piątej pozycji w kategorii "Jakość 
życia w mieście” 
Natomiast w kategoriach: „Stan ulic” oraz „Estetyka miasta”, Rzeszów wykazał się największą 
ilością pozytywnych opinii, dystansując pozostałe 22 sklasyfikowane ośrodki miejskie. 
Miasto Rzeszów znalazło się również w czołówce kategorii: inwestycje – 2. miejsce, - 
dostępność żłóbków oraz przedszkoli – 2. miejsce, poczucie bezpieczeństwa – 2. miejsce, drogi 
rowerowe – 5. miejsce. 
RZESZÓW W WYBRANYCH KONKURSACH I RANKINGACH 
Europejskie Stowarzyszenie Badań Jakościowych przyznało dla Miasta Rzeszowa Europejską 
Nagrodę za Najlepsze Praktyki 2013. 
Nagrody przyznawane są corocznie instytucjom w uznaniu za ich wyjątkowe osiągnięcia, 
dynamiczny rozwój i innowacyjne strategie zarządzania. 
W tym roku nagrody przyznano76 instytucjom z 59 krajów z całego świata. Wśród całego grona 
nagrodzonych renomowanych firm, instytucji i organizacji z Europy, Azji, Afryki, Ameryki               
i Australii Rzeszów był jedynym miastem z Polski i jednym z zaledwie kilku miast Europy. 
RZESZÓW W WYBRANYCH KONKURSACH I RANKINGACH 
RZESZÓW NAJINTELIGENTNIEJSZYM MIASTEM W POLSCE 
W ranking uwzięło udział 908 miast, które spełniają następujące kryteria: 
• liczba mieszkańców od 100 tys. Do 500 tys. 
• w mieście był co najmniej jeden uniwersytet; 
•   na obszarze wokół miasta musiało mieszkać więcej niż 1,5 mln osób.  
Rzeszów znalazł się na 19 miejscu wśród miast europejskich pod względem kapitału 
społecznego i ludzkiego. W rankingu jesteśmy na 1 miejscu w Polsce. 
RZESZÓW W WYBRANYCH KONKURSACH I RANKINGACH 
W 10. edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” Rzeszów zajął 5 lokatę. 
Wśród miast o najwyższych dochodach na 1 mieszkańca:  
- 3 miejsce, wśród miast o najwyższych wydatkach na mieszkańca -  6 miejsce. 
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RZESZÓW W WYBRANYCH KONKURSACH I RANKINGACH 
W rankingu„ Wspólnoty” najszybciej rozwijających się Miast w latach 2010 – 2014. Rzeszów 
zajął 1 miejsce wśród miast na prawach powiatu o największych zmianach w poziomie rozwoju. 
Ranking powstał w oparciu o wskaźniki reprezentujące potencjał finansowy, gospodarczy, 
infrastrukturalny i społeczny gmin w Polsce. 
RZESZÓW W WYBRANYCH KONKURSACH I RANKINGACH 
Miasto Rzeszów zdobyło po raz drugi z rzędu tytuł NAJLEPIEJ ZARZĄDZANA 
JEDNOSTKA SAMORZĄDOWA 2013 w VII edycji Konkursu Innowator organizowanego 
przez Centrum im. Adama Smitha 
RZESZÓW W WYBRANYCH KONKURSACH I RANKINGACH 
W rankingu Pisma samorządu terytorialnego Wspólnota Rzeszów zajął drugie miejsce                     
z najlepszą komunikacją miejską. 
Wysokie oceny nasze miasto otrzymało za duży odsetek autobusów niskopodłogowych oraz za 
młody tabor. W Rzeszowie mamy także niskie ceny biletów. Za średnią pensję                                w 
województwie można kupić 1322 bilety jednoprzejazdowe. 
RZESZÓW W WYBRANYCH KONKURSACH I RANKINGACH 
Rzeszów zajął II miejsce w rankingu Miast Atrakcyjnych dla Biznesu, (czyli takich, które 
potrafią skutecznie przyciągnąć przedsiębiorców) w kategorii miast od 150 do 300 tys. 
mieszkańców zorganizowanym przez magazyn Forbes. 
RZESZÓW W WYBRANYCH KONKURSACH I RANKINGACH 
Badania dotyczące „inteligentnych” miast (Smart City) przeprowadził Uniwersytet w Wiedniu 
przy współudziale uniwersytetów z Holandii i Słowenii.  
Sercem inteligentnego miasta jest administracja, która w zestawieniu została najwyżej 
oceniona. Wśród polskich miast przebadanych przez naukowców, które mają najbardziej 
inteligentną administrację – Rzeszów został sklasyfikowany na drugim miejscu. 
WYBRANE TYTUŁY, NAGRODY I WYRÓŻNIENIA PRZYZNANE 
PREZYDENTOWI RZESZOWA TADEUSZOWI FERENCOWI 
Podczas II Forum Innowacji Transportowych Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc otrzymał 
nagrodę Primus Innovatorum 2013 (Transport, Logistyka i Infrastruktura) za wieloletnią 
działalność w promowaniu innowacji w tych dziedzinach. 
Oprócz prezydenta Rzeszowa nagrodę otrzymali dwaj wicepremierzy, trzej marszałkowie 
województw i prezydent Gdańska. 
Tytuł EUROPEJCZYK ROKU, przyznany przez Fundację Prawo Europejskie oraz redakcję 
miesięcznika Monitor Unii Europejskiej w kategorii Gospodarz gminy, miasta, regionu. 
Prezydent Rzeszowa otrzymał I nagrodę przyznaną przez Klub Biznesu w kategorii osoba, 
która wniosła duży wkład w rozwój gospodarczy kraju. 
Prezydent Rzeszowa otrzymał tytuł Magellana Roku za Całokształt Osiągnięć Zawodowych, 
który jest przyznawany dla ludzi zmieniających dzisiejszy świat biznesu przyznany przez 
Korporację Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
Tytuły Magellana Roku otrzymali ponadto: Zygmunt Solorz-Żak, Adam Góral, prof. Leszek 
Balcerowicz, Sobiesław Zasada. Kapituła Fundacji „Akademia Polskiego Sukcesu” w uznaniu 
zasług położonych na rzecz rozwoju miasta Rzeszowa i samorządu terytorialnego przyznała 
panu Tadeuszowi Ferencowi Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu oraz tytuł członka 
Akademii Polskiego Sukcesu. Złote medale otrzymali również m.in. Janusz Lewandowski 
(komisarz UE), Bożena Lublińska-Kasprzak (PARP), Mirosław Hermaszewski, Adam 
Szejnfeld, Zbigniew Broniarek, Andrzej Strejlau, prof. Longin Pastusiak, prof. Zbigniew Religa 
Tadeusz Ferenc - człowiekiem 25-lecia 
W głosowaniu przeprowadzonym na łamach Gazety Wyborczej, rzeszowianie wybrali 
wydarzenia i ludzi, którzy mieli największy wpływ na rozwój miasta w ostatnim ćwierćwieczu. 
W kategorii „Ludzie” wygrał prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc. Na drugiej pozycji 
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uplasował się Adam Góral, a Trzecie miejsce zajął prof. Wojciech Kilar. 
W kategorii „Wydarzenia” najwięcej głosów zebrały rozwój lotniska oraz budowa parku 
naukowo-technologicznego. Niewiele mniej osób oddało swój glos na autostradę i poszerzenie 
Rzeszowa. 29 maja 2014 r. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyła się 
uroczystość podczas, której Minister Bogdan Zdrojewski wręczył Prezydentowi Rzeszowa 
Tadeuszowi Ferencowi Odznaczenie „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. 
Odznaka przyznawana jest osobom wyróżniającym się w upowszechnianiu i ochronie kultury.  
KRZYŻ KOMANDORSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI. 
 
Najważniejsze inwestycje na osiedlu Załęże ponad 306 mln zł: 

 

Budowa drogi łączącej ul. Lwowską (drogę krajową nr 4) z węzłem autostrady A-4 i drogi 

ekspresowej S-19 

Połączenie ronda Kuronia z ul. Lubelską 

Przebudowa ul. Potockiego  

Przebudowa ul. Ks. Jana Strączka  

Budowa chodnika przy ul. Załęskiej, Potockiego i Księżycowej 

Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 

Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

Modernizacja budynku Domu Kultury 

Modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej 

Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej  

i Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych 

 

POZOSTAŁE INWESTYCJE NA OSIEDLU ZAŁĘŻE 

 

Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z zagospodarowaniem terenu 

Budowa kanalizacji sanitarnej w okolicy giełdy samochodowej 

Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym na 

działkach w okolicy Greinplastu 

Przebudowa budynku OSP Rzeszów – Załęże 

Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Nowoprojektowanej i Załęskiej 

Urządzenie zaplecza przy boisku sportowym 

Budowa oświetlenia ulic: Potockiego, Nefrytowej i Rubinowej 
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INWESTYCJE W ZAKRESIE DOKUMENTACJI 

 

Budowa kanalizacji deszczowej na os. Załęże – opracowanie dokumentacji projektowej budowy 

kanalizacji deszczowej w ulicy Lazurowej  

Przebudowa ul. Załęskiej – opracowywana umowa na wykonanie chodnika, przebudowę 

istniejącej infrastruktury i budowę odwodnienia drogi 

Poprawa infrastruktury na stadionie Korona Załęże  

 

Ad. 2. Pytania mieszkańców i dyskusja 

 
Prezydent Tadeusz Ferenc: Jeśli wygram wybory, będę poszerzał miasto w dalszym ciągu. 
Inwestycje tam gdzie są najpilniejsze zostaną zrealizowane. Powstała szkoła tak jak obiecałem 
wcześniej, na początku było około 70 dzieci teraz jest ich 240. A więc w ciągu 9 lat przybyło ich 
aż tyle. Cieszymy się z tego, dla nich warto pracować. Również plac zabaw oraz inne inwestycje 
będą realizowane. Mieszkańcy najlepiej wiedzą co robić. Budżet obywatelski wybrał Park 
Papieski (5,35mln zł). Potrafimy zdobywać pieniądze. UE oraz Rząd pomagają naszemu miastu. 
Minister Grabarczyk we wtorek podczas spotkania poinformował, iż jest przychylny 
przekazaniu oraz budowie sądu przy dotychczasowej Giełdzie na dołowej. Na miejscu sądu 
chcemy zrobić muzeum wojewódzkie oraz jednostki kultury. Kolejka, odmulanie zalewu, 
budowa nowych dróg - mamy to również na uwadze. 
 
Pytanie: Bardzo serdecznie przepraszam za spóźnienie, jak Pan ocenia bezpieczeństwo                        
w naszym mieście? Parę miesięcy temu naprzeciw Pana Urzędu w tzw. Starym Browarze, 
studenci WF z UR mieli prelekcję, wykład.. Spotkanie skończyło się przed 21, stamtąd wyszłam 
i chciałam dojść do autobusu. Chyba cztery razy zostałam zaczepiona na ulicy niedaleko 
ratusza, wyłudzenia pieniędzy wyrywania torebki... W biały dzień wyszłam z ratusza i również 
spotkałam się z sytuacją gdy zostałam poproszona o telefon komórkowy  przez pewną Panią. 
Dzieje się tak na 3 Maja, w centrum miasta. Organizowałam kiedyś spotkania na akademikach, 
wieczory poezji i tam było bezpiecznie. Kiedy będzie można spokojnie przejść przez 3 maja? 
Drugie pytanie: Realizacja Ustawy o Trzeźwości, po sylwestrze pokazałam synowi miasto. Czy 
ktoś sprawdza w jakim wieku chodzi młodzież po rynku, widziałam co się dzieje w ogródkach 
pod Pana Urzędem. Czy ktoś kontroluje w jakim wieku młodzież tam pije, sprzedaż alkoholu, 
papierosów, jest tragedia. Kolejne pytanie: Podpisuje Pan zgody na imprezy osiedlowe. 
Dzwoniłam o 3 nad ranem na Policję, to co się dzieje na imprezach osiedlowych, co tam się 
odbywa, w skrócie dzieci i młodzież powinny się bawić ale w ciągu dnia a nie po nocach? Proszę 
przyjrzeć się do której godziny leje się alkohol. Chciałabym, żeby wszyscy się bawili, a nie było 
pijaństwa.  
 
 
Odpowiedź Prezydent Tadeusz Ferenc: Co do wcześniejszego Pani pytania– około 24 w nocy 
jeżdżę autem po 3 maja i czasami zdarza się, iż jedzie za mną Policja, proszę ich wtedy, aby nie 
włączali sygnału bo ludzie tam śpią – muszę wiedzieć co się dzieje w mieście, dlatego jeżdżę 
tamtędy autami. Jutro wrócę z Łodzi i też objadę rynek autem. Gazety piszą, że jeżdżę po 
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deptakach, pod kasztanami. Tak i będę jeździł ponieważ muszę wiedzieć co się dzieje                                  
w mieście. Nawiązując do poprzednich uwag proszę Komendanta o zdecydowane działania.  
Co do studentów życie się zmienia, miasta żyją całą noc – godzina 22 to już nie cisza nocna, 
miasto musi żyć całą noc, na rynku siedzą ludzie do 2, 3 w nocy. Premier Bielecki był u mnie 
kiedyś, byliśmy w restauracji i zobaczył tyle ludzi o godzinie 1 w nocy, powiedział wtedy, że             
w Warszawie nawet na starym mieście tyle ludzi nie było. Tak powinno być, miasto żyje nocą. 
Zwracam się do osób w wieku młodym, żyjcie i bawcie się – czas młodości szybko mija. Chce 
żeby studenci również się bawili, mamy 60 tys. Studentów  ci ludzie potrzebują zabawy, muzyki.  
 
 
Pytanie: Dziękujemy za to co Pan zrobił dla naszego osiedla, natomiast moje osobiste 
spojrzenie: Ulica Potockiego choć pięknie zrobiona, potrzebuje kropki nad i czyli chodnika na 
odcinku ul. Potockiego od ul. Strączka do łącznika – dzieci chodzą tamtędy do szkoły. Co 
najmniej do bramy na stadion. Progi zwalniające muszą być! Będę chodził za tym, oglądam te 
dzieci na co dzień i nie chciałbym przyjść kiedyś i powiedzieć: „A nie mówiłem”. Jest 
niebezpiecznie na tym odcinku 200 metrowym – to żadne pieniądze dla miasta. 
 
Odpowiedź Prezydenta Tadeusz Ferenca: Przyjmujemy propozycję do wykonania.  
 
Odpowiedź Piotr Magdoń Dyrektor MZD: droga jest tam wąska, sprawdzimy własność terenu 
i jeśli się da, będziemy realizować. Co do progu prosimy o wskazanie lokalizacji progów. 
Ponieważ często różne opinie mieszkańców są na ten temat. Opinia Rady Osiedla będzie 
również potrzebna.  
 
Odpowiedź Grzegorz Tarnowski, Dyrektor BGM: Jeśli chodzi o stan własnościowy, sprawdzę 
jutro czy zmieści się tam chodnik. Jeśli tak to wystąpimy o przekazanie terenu na własność 
gminy. Jeśli nie będzie takiej potrzeby to wykonamy od zaraz. 
 
Pytanie: jako prezes klubu Korona, jestem również za budową chodnika. Jest tam duże 
skupisko dzieci. W samym klubie trenuje około 100 zawodników w wieku od 5 lat do 9. Mam 
uwagę do projektantów – jeśli chodzi o chodnik od strony stadionu proszę pamiętać że spust 
wody jest w okolicy mostu stadionu. Jest tam około 1,5 m poziomu i woda spływa więc należy 
pilnować aby był duży spad żeby woda spływała i nie blokowała spływu wody gruntowej. 
Chciałbym przy okazji poinformować że dostałem propozycję wystartowania do Rady Miasta 
Rzeszowa z komitetu Pana Prezydenta. Wyraziłem zgodę, dziękuję za propozycję. Mam 54 lata, 
jestem żonaty, prowadzę swoją działalność, jestem prezesem klubu. Od 1983 do dnia 
dzisiejszego pracuję na rzecz osiedla Załęże. Wiele rzeczy udało nam się zrealizować i trwa to 
do dnia dzisiejszego. 10 lat temu wybudowaliśmy mini trybunę, dokonaliśmy renowacji płyty 
boiska. Jest problem z chuliganami, którzy od 2 lat odkąd wybudowano hipermarket, 
parokrotnie rozebrali ogrodzenie i chodzą po stadionie. Nie pomagają interwencję straży 
miejskiej ani Policji. Dziś po wielu prośbach w ratuszu o monitoring otrzymałem list o instalacji 
4 kamer oraz wymiany lampy oświetleniowej. Jest to bardzo potrzebne. Następny pomysł: 
Chciałbym aby miasto Rzeszów pomogło w rozbudowie budynku klubowego, który nie spełnia 
już swoich funkcji. Czyli odnowić, poszerzyć etc. Nie marnujemy czasu. Kończąc – przydałoby 
się boisko typu orlik ze sztuczną trawą (nie gumową) bo mamy tylko 1 płytę boiska. 
Zauważyłem, że nasze osiedle pięknie się rozwija, przybywa młodych małżeństw – jest 
przedszkole, jest już ciasnota w przedszkolach można by zastanowić się nad rozbudową.  
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Następny temat to wybudowanie Aquaparku.  Z tyłu za naszą szkołą stoją nieużytki, może 
warto by wykorzystać to i zbudować obiekt którego od tylu lat rzeszowianie oczekują. Również 
domontowanie lamp ulicznych przy ulicy Potockiego oraz Załęskiej od Zakładu Karnego po 
granice z Trzebowniskiem. Również ulica św. Floriana jest nieoświetlona. Chociaż jest 
wyasfaltowana to nie widnieje jako ulica miejska. Dobrze by było doprowadzić do oświetlenia 
tej ulicy i rozbudowy osiedla przy niej. Modernizacja sali widowiskowej OSP na Załężu – 
przestały się tam odbywać imprezy, a kiedyś co tydzień coś się działo. Jest wiele innych rzeczy, 
ale nie chcę już przeciągać. Zachęcam do wzięcia udziału w wyborach – chcielibyśmy mieć 
Radnego.  
 
Odpowiedź Prezydent Tadeusz  Ferenc: Dobrze byłoby gdyby był radny z waszego osiedla, 
widzę że jest Pan aktywny i zna tematy osiedla. Pozwolę sobie odpowiedzieć tylko na 2 tematy: 
Monitoring jest w tej chwili w projektowaniu. Jeśli chodzi o wody geotermalne wierciliśmy 
tutaj na głębokość 3400 m., stwierdzono płytkie warstwy tej wody niestety. Odkryto natomiast 
złoża gazu, który jest w tej chwili eksploatowany. Dlatego nie planujemy tutaj żadnych 
basenów. Przy Kwiatkowskiego również wierciliśmy i podobnie jak tutaj, stwierdzono tylko gaz. 
Mamy natomiast wody solanki przy szpitalu na Rycerskiej, które eksploatujemy.  
 
Dyrektor Szpitala Miejskiego w Rzeszowie, Leszek Czerwiński: To już 4 lata odkąd został 
otworzony zakład wodolecznictwa w oparciu o solanki, które od wielu lat tam się znajdują. Jest 
duże zainteresowanie tym zakładem, kolejki cieszą, ale i martwią zarazem. W związku z czym 
jest projekt poszerzenia o basen, staramy się o środki UE i taki wniosek został złożony. Mam 
nadzieję, że poszerzy to nasze możliwości, które bardzo sobie cenią pacjenci przychodzący na 
te zabiegi. Szpital przechodzi modernizację, informatyzację, jest projekt modernizacji bloku 
operacyjnego. Oddział okulistyki – w związku z tym, że było ciężko w Rzeszowie z okulistyką, 
Prezydent polecił nam otworzyć oddział okulistyki. Udało nam się zakupić aparaturę, ściągnąć, 
specjalistów, mamy akredytację, udzielamy pomocy mieszkańcom miasta, ale i nie tylko – 
również z centralnej Polski przyjeżdżają do nas na zabiegi. 
 
 
Pytanie – mieszkam przy ul. Potockiego, parę lat temu było 4 dzieci teraz jest 26 na moim 
osiedlu. W imieniu młodych matek, chciałam podziękować Panu za drogę i chodnik, ponieważ 
z małymi wózkami nie miały one gdzie jeździć. Teraz jest chodnik i możemy dotrzeć do szkoły, 
sklepów i spacerować. Chciałabym powiedzieć, że przy nowym przystanku na rogu ulicy 
Potockiego i Nefrytowej jest budka autobusowa w starym miejscu, a przystanek w nowym więc 
proszę o przeniesienie również słupa informacyjnego. Przydałoby się światło na drodze na 
wprost do więzienia bo jest tam dużo wypadków.  
 
Odpowiedź Prezydent Tadeusz Ferenc: Nie zgadzam się z jednym, pani jest równie młoda jak 
tamte osoby, z którymi pani mieszka. Jeśli chodzi o tamten przystanek proszę o zabranie głosu 
ZTM. 
 
Odpowiedź Anna Kowalska Dyrektor ZTM: Znam temat, od jutra wydam polecenie 
przeniesienia wiaty na zatokę, a przy okazji zachęcam żeby tutaj więcej osób korzystało                  
z komunikacji publicznej bo 2 linie obecne tutaj kursują, ale autobusy nie są wypełnione. Jeżeli 
mają państwo uwagi co do godzin kursowania autobusów zostanę po spotkaniu i chętnie 
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wysłucham uwag na ten temat. Szkoda by było żeby linie tutaj nie kursowały, a obłożenie jest 
małe i jest zagrożenie zamknięcia linii. Apeluję o zgłaszanie uwag, jesteśmy do dyspozycji.  
 
Odpowiedź Prezydent Tadeusz Ferenc: Chciałem wyjaśnić sprawę drogi – od Kuronia są 2 
jezdnie, skończyliśmy je w grudniu 2005 roku, po to żeby budować dalej w kierunku lubelskiej 
i dzisiaj to ma miejsce.  Jest lany beton, potężne uzbrojenie terenu, stopy są zalewane 
betonem, droga będzie poprzez most aż do ulicy lubelskiej. Potem do warszawskiej. Będziemy 
uruchamiać kolejne tereny, które będą zabudowywane. 184 mln zł to koszt inwestycji 
budowanego mostu, wysokość jego pylonów to 107 metrów. Jest to jeden z najwyższych              
w Polsce, będzie to piękny most. Myślę że ulice będą szersze, wypadków będzie mniej. Dobrze 
że poruszyła pani ten temat. 
 
Odpowiedź Stanisława Bęben, Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy: Tak jak Pan 
Prezydent informował, ten most kosztuje ponad 180 mln, rozpoczynaliśmy z dużym ryzykiem, 
liczyliśmy na więcej niż 100 mln i już dzisiaj mieliśmy informacje, iż w kolejnym tygodniu kolejne 
6 mln otrzymamy, więc aż 85% będzie zwrócone w formie dotacji na to zadanie. Jest to 
pierwszy etap ale już od 2 lat pracujemy nad kolejnymi projektami, o które wnioskujemy do UE      
o dofinansowanie.  
 
Odpowiedź Prezydent Tadeusz Ferenc: Będzie piękna droga, piękny most. Byłem w Jerozolimie 
widziałem most w formie harfy, gdy wróciłem wysłałem tam architektów, dlatego też jest 
propozycja architekta z Gdańska dotycząca wykonania tego Mostu. Na szczycie będzie 
podświetlony herb widoczny z daleka. Jest czas na pieniądze unijne, a rząd nam pomaga, 
wykorzystujemy to – będziemy wmurowywać kamień węgielny 26 października.  
 
Pytanie: Bogdan Smoła – wszystko pięknie, wszystko nas cieszy rozwój Załęża jest tak 
dynamiczny i jest jedna prosta rzecz: Jest Pan znany z szybkich zadań – sprawa to zamknięta 
rampa kolejowa która kiedyś była czynna, ruch jest tak duży na głównej drodze że ciężko                      
z naszych ulic wyjechać. Ponowne otwarcie rampy kolejowej rozładowałoby ruch dla 
mieszkańców Załęża. Zabudowana zapora przy Asseco powinna zniknąć. 
 
Odpowiedź Prezydent Tadeusz Ferenc: Nie będę wracał do starego. Rampa zdecydowanie nie, 
pobudowaliśmy od ronda na Pobitnym nowe drogi, nowe ulice i dzisiaj często objeżdżam 
miasto i tutaj jeździ się z przyjemnością. Od Kuronia do autostrady mieliśmy problemy bo 
zapadał się grunt. Pilnowaliśmy tego wszystkiego bo jedna firma nam zrezygnowała. Nie będę 
otwierał tego przejazdu bo chcę wprowadzać nowoczesność. W przyszłości będzie budowana 
droga przy Asseco, jest tam rozgałęzienie. Dziś budujemy od ul. Rejtana do giełdy z Dołowej, 
która zostanie przeniesiona. 120 tysięcy samochodów wjeżdża codziennie do Rzeszowa– to 
cieszy bo tutaj się uczą, pracują etc. Dlatego chce rozszerzać granicę miasta, wciąż podejmuję 
próby przejęcia lotniska (Trzebowniska) jak i innych terenów.  
 
Odpowiedź Dyrektor BRMR Anna Raińczuk: Ulica o której Pan Prezydent mówił łączyłaby 
węzeł drogi ekspresowej S19 nazywanej Rzeszów południe, przecina Podkarpacką dalej 
mostem przez Wisłok przez Budziwój i Białą do Sikorskiego a później dalej w kierunku Zalesia    
i wchodzi na teren Słociny. Po włączeniu Malawy będzie możliwość wydłużenia tej trasy i to 
pomogłoby tranzytowi ominąć miasto Rzeszów. Są to tereny o dużych wzniesieniach: Zalesie, 
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Matysówka, ale wszystko jest do zrobienia. Odciążymy w ten sposób ulice miejskie od ruchu 
tranzytowego.  
 
Prezydent Tadeusz Ferenc: Jeździliśmy kiedyś do ministerstwa i teraz mamy autostradę, w tym 
miesiącu będzie odcinek autostrady Dębica - Tarnów, mamy teraz 3 łączniki w Rzeszowie, 
łączniki na Załężu, w Świlczy – stamtąd będzie droga już w maju przyszłego roku w kierunku 
Kielanówki. Prace zaczną się w przyszłym roku. Chcemy wyprowadzić tam 11 rodzin z terenów 
przebiegu tej trasy. Dyrektor Tarnowski myśli jak to zrobić. Ale to wszystko da się zrobić. Kiedyś 
nikt nie myślał o łączniku przy autostradzie, więzieniu. A teraz to wszystko istnieje. Będziemy 
budować również drugi pas do Tyczyna. Będzie również drugi pas ulicy Podkarpackiej do 
Boguchwały. Takie są potrzeby, pieniądze ogromne – estakady, przebicia, ale mamy plany              
i realizujemy. Odcinek Świlcza – Czudec w przyszłym roku się rozpocznie. Chciałbym przy tej 
okazji podziękować bo były małe trudności w zakresie pozyskania tutejszego terenu. 
 
Odpowiedź Grzegorz Tarnowski Dyrektor BGM: Budowa dróg na państwa osiedlu przebiegała 
bezproblemowo, odszkodowania które wypłacaliśmy mieszkańcom były terminowe. Na trasie 
mostu jest 1 budynek z którego wyprowadzamy 4 rodziny, zapewniamy im mieszkania, 
wykazały one zrozumienie, szukamy im mieszkań które by im odpowiadały. Harmonogram o 
ponad miesiąc wyprzedzamy wiec wspólnie wszystko idzie szybciej. 
 
Pytanie: Odnośnie osiedla – piękna ulica Potockiego ale tylko do pewnego momentu. Co dalej? 
Drugie pytanie i propozycja: Kiedy były robione badania nie wiem – natomiast jeżeli się jedzie 
autobusem zawsze jest dużo ludzi wiec nie wiem skąd to stwierdzenie o braku obłożenia. Czy 
nie warto rozważyć aby 11 nie wjeżdżała w Pobitno tylko jeździła prosto obwodnicą. Spóźnia 
się często bo musi czekać długo na wyjazd w obwodnicę.  
 
Odpowiedź Prezydent Tadeusz Ferenc: Potockiego będzie dalej realizowana do granicy miasta 
– przygotowujemy dokumentację.  
 
Odpowiedź Piotr Magdoń Dyrektor MZD: Potockiego udało nam się szybko wybudować bo 
większość działek należało do miasta. Teraz przygotowujemy koncepcje przekazania terenu 
częściowego, w ciągu roku 2015, jeżeli państwo wyrażą zgodę to na 2016 planujemy wykonanie 
projektu. Warunkiem jest przekazanie terenów bo ulica Potockiego jest stosunkowo wąska.  
 
Odpowiedź Anna Kowalska Dyrektor ZTM: Jeśli chodzi o linię autobusową nr 11– jeżeli będzie 
taka koncepcja to tak zrobimy. 
 
Pytanie: Jest inicjatywa żeby stworzyć tutaj gimnazjum. Co Pan Prezydent na to? Inicjatywa 
jest poparta już przez Radę Osiedla. 
 
Odpowiedź Stanisław Sienko Zastępca Prezydenta Miasta: Jeżeli będzie miejsce w szkole oraz 
chętni do uczęszczania to nie ma żadnego problemu. 
 
Pytanie:  Nie chodzi nam o stworzenie gimnazjum w tej szkole ale rozbudowę tej szkoły                            
i utworzenie gimnazjum. 
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Odpowiedź Prezydent Tadeusz Ferenc: W tak szybkim czasie jak tutaj, będziemy rozmawiać z 
dyrektorem, rozważymy – jeśli będą dzieci to trzeba budować, ale proszę zbytnio nie naciskać 
na Dyrektora. Będziemy rozważać tę propozycję.  
 
Pytanie: Dojazd do stacji kolejowej nie ma nawrotu, samochody nawracają na łąkach. Dziękuję. 
 
Odpowiedź Prezydent Tadeusz Ferenc: Jeżeli to możliwe to trzeba pokryć asfaltem przed 
Rubinową.  
 
Odpowiedź Piotr Magdoń Dyrektor MZD: Trwa tam budowa parkingu, natomiast jest to 
własność miasta w większości więc po budowie parkingu będzie to zrobione. Odnośnie 
oświetlenia jeśli państwo udostępnicie teren to wystąpimy z wnioskiem o montaż latarni 
oświetleniowych. 
 
Pytanie: A propos życia nocnego – wielokrotnie zdarza mi się wracać z rynku w nocy i za każdym 
razem muszę dopłacać. Druga strefa zaczyna się w okolicach kościoła. Kiedyś może to miało 
sens natomiast druga strefa zaczyna się 3km przed granicą miasta – jest to dość dziwna 
sytuacja, taksówki w Rzeszowie nie należą do najtańszych ale sprawa jest bezkosztowna, nie 
wymaga inwestycji,a uzgodnienia administracyjnego. Sprawa druga: znam kulisy inwestycji  - 
co się stało z planowaną rozbudową kanalizacji sanitarnej na naszym osiedlu? Były wielkie 
plany, konsultacje, pozyskiwanie zgód mieszkańców – potem coraz ciszej i od roku nikt nie 
mówi o tej inwestycji, tymczasem 1/3 terenu Załęża nie ma dostępu do kanalizacji sanitarnej. 
Sprawa dotyczy domów nowych, co jest dość niepokojące. Stawki za odbiór ścieków są bardzo 
wysokie, mnie jako pracownika Uniwersytetu nie stać na to.  
 
Odpowiedź Prezydent Tadeusz Ferenc: Nie żałujemy pieniędzy na Załęże, po 8 latach 
przekazaliśmy 306 mln na same inwestycje na Załężu. Pan Dyrektor proszę: 
 
Odpowiedź Adam Tunia, Dyrektor MPWiK: To nieprawda, w 2014 kończymy projekt na ulicę 
Floriana i Kwarcową na kanalizację sanitarną. W rejonie zakładu karnego również, brakuje 
zgody mieszkańca borykamy się z prawami własnościowymi. W pierwszym kwartale 2015 
przystępujemy do wykonania/realizacji. Zakład karny, giełda, tam również działamy. W rejonie 
zakładu karnego tylko jedna osoba nie wyraża zgody.  
 
Pytanie: Projekt przebiegał w taki sposób aby ominąć tego mieszkańca – nie możemy mówić: 
„ta osoba blokuje i nie można robić nic dalej”. Kwoty dochodzą do 4mln zł więc jest to 
inwestycja która obejmuje całe Załęże, więc jest chyba sposób aby ominąć jedną osobę? Zgody 
zbierałem społecznie, natomiast Państwo robicie to za pieniądze.  
 
Odpowiedź Prezydent Tadeusz Ferenc: Ja mieszkam na Drabiniance, nie chwale się tym, że np. 
telefony zakładano kiedyś społecznie.  
Pytanie : Cieszymy się z tych inwestycji, to nie tak że mamy tylko wymagania. Bądźmy jednak 
szczerzy - S19 to korzyść dla wszystkich. Chodzi tylko o to, żeby znaleźć pozytywy. Mamy 
pomysły wyraźnie bez kosztowne.  
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Pytanie: Jest problem z wydostaniem się z Załęża na główną drogę, może jakieś światła? Na 
ulicy Rzecha jest odcinek z czarną dziurą – nie ma tam latarni. Nic nie widać bo duże samochody 
oślepiają.  
 
Odpowiedź Prezydent Tadeusz Ferenc: Całkowicie nowa droga powstaje, powtarzam po raz 
kolejny. A więc po co zakładać oświetlenie starej ulicy Rzecha skoro powstaje nowa ulica? 
Kiedyś była to ulica worów śmieci. Do końca przyszłego roku skończymy od Kuronia do Załęskiej 
i do Lubelskiej. Fantastyczna droga. 
 
 
Pytanie: Zapraszam do przejechania się naszymi ulicami nawet Księdza Strączka. Proszę 
zobaczyć od marketu Spara mamy ciemne zakręty bez latarni. Przynajmniej 3 lata czekamy na 
ustawienie oświetlenia, czarne stumetrowe dziury pomiędzy latarniami, nie widać ludzi a drogi 
są wąziutkie. Kolejna sprawa, parking przed szkołą pięknie wygląda ale dwie zielone wypustki 
są niefunkcjonalnie.  
 
Odpowiedź Piotr Magdoń Dyrektor MZD: przystąpimy do wykonania tego oświetlenia jak 
najszybciej.  
 
Odpowiedź Prezydent Tadeusz Ferenc: Odnośnie zieleńców skonsultuję się z Dyrektorem czy 
zlikwidować je czy nie. Jeżeli będzie taka decyzja Dyrektora to będziemy to realizować. 
 
Pytanie: Pomnik przy ulicy Załęskiej w kierunku zakładu karnego. Temat powraca, mówi się że 
będzie robiony, prosimy aby ten problem był rozwiązany jak najszybciej. Asfalt do zakładu 
karnego - prosimy aby przed zimą ktoś przyjechał i zobaczył. Pobocze już pęka, prosimy 
zabezpieczyć przed zimą. Ruch jest w dalszym ciągu.  
 
Odpowiedź Prezydent Tadeusz Ferenc: Chcieliśmy ten chodnik realizować ale zostały 
skierowane do Ministerstwa sprawy odnośnie wycięcia drzew. Zapadły decyzje w ministerstwie 
aby nie wycinać – stąd blokada. Apeluję o nieblokowanie budowy chodników przez 
mieszkańców, ponieważ jest potrzebny. Prośba do tych co protestują aby nie robili tego. 
 
Pytanie: Odnośnie infrastruktury gazowniczej, kiedy ktoś chce się podłączyć do gazu dostaje 
odmowę bo nie ma infrastruktury na św. Floriana: 
 
Odpowiedź Prezydent Tadeusz Ferenc: Będziemy rozmawiać z zakładem gazowniczym czy nie 
chcą sprzedawać gazu, jutro Pan Ustrobiński będzie rozmawiał w tej sprawie.  
 
Pytanie: Przejeżdżanie przez przejście dla pieszych rowerem jest wykroczeniem. W Rzeszowie 
to jest plaga – mówię o tym dlatego, że niedawno omal nie doszło do tragedii gdzie po 
przepuszczeniu pieszych wjeżdżał rowerzysta z małym dzieckiem. Czas uruchomić 
odpowiednie służby i poinformować, że to jest zabronione. Nie pisze w materiałach, iż należy 
rower przeprowadzić tam gdzie jest asfalt. Pół żartem chciałbym również odnieść się do święta 
Paniagi – 12 lat już, mam pytanie: dlaczego przez tyle lat pierwszą parą nie prowadził pan 
poloneza przez 3 maja? Byłby pan pierwszym tancerzem Rzeszowa. Odnośnie trasy Paniagi, 
brakuje muzyki w dalszym odcinku trasy. Mamy w Rzeszowie jednostkę wojskową ze swoją 
orkiestrą która powinna grać od początku do końca. Do Wydziału Kultury: Jestem od 12 lat 
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uczestnikiem święta Paniagi i jak się czeka godzinę w słońcu a potem się jest na scenie, schodzi 
się ze sceny to chciałoby się napić łyka wody. Można by postawić szklankę wody dla 
wykonawców lub namiot, cokolwiek.  
 
Odpowiedź Prezydent Tadeusz Ferenc: Jeśli nauczy mnie pan kroku polonezowego to chętnie 
zatańczę. Odnośnie orkiestry wojskowej przyznam że kiedyś były uroczystości na rynku i nawet 
trzymałem batutę. Odnośnie rowerów to jest plaga, wjeżdżają na ulice i niebezpiecznie pędzą. 
Dobrze że ludzie jeżdżą na rowerach ale nie na przejściach. Próbujemy działać w tej sprawie. 
Odnośnie święta Paniagi dziękuję że pan występuje również.  
 
Pytanie: Przebudowa drogi Potockiego od bazy Skanska w stronę lasu – droga została 
wyjeżdżona i niepoprawiona. Nie ma przejazdu dla mieszkańców którzy mają dojazd do 
domów.  
 
Odpowiedź Prezydent Tadeusz Ferenc: Proszę o interwencję odpowiednie służby. 
 
Pytanie: Odnośnie części ulicy Rubinowej od Strączka do szkoły – pod szkołą nie ma lamp przy 
ulicy, świecą króciutko, druga sprawa czy nie da się poszerzyć części Rubinowej do serwisówki? 
Czy miasto ma plan na zagospodarowanie lasu, w którym wyrzucane są śmieci? Jest tam taka 
ścieżka wydeptana, używa się tam napojów alkoholowych, są też monitory telewizyjne itd. 
 
Odpowiedź Prezydent Tadeusz Ferenc: Często znajdujemy dostawców śmieci do lasów – 
proszę Straż Miejską o wysłanie tam swoich pracowników. 
 
Odpowiedź Piotr Magdoń Dyrektor MZD: poszerzenie Rubinowej jest wykonywane w zakresie 
terenu miasta, jeżeli państwo przekażą miastu teren to jak najbardziej.  
 
Odpowiedź Grzegorz Tarnowski Dyrektor BGM: Można poszerzyć tę drogę, jest to już teren 
miasta, w momencie wykonywania inwestycji były to jeszcze działki osób fizycznych. Co do lasu 
podlega pod nadleśnictwo Głogów małopolski więc Skarb Państwa. To nie nasz grunt. Co do 
Lasów Państwowych możemy wystąpić jedynie z zapytaniem, natomiast nie przekazuje się 
lasów na własność gmin ponieważ prowadzą tam regularną politykę wycinania lasu.  
 
Pytanie: Mieszkam na ulicy Św.Floriana. Mam gorącą prośbę do państwa, którzy jako jedyni 
blokują inwestycję doprowadzenia kanalizacji. Jeden człowiek blokuje. Powinniśmy z tego 
skorzystać. Co do św. Floriana, ta ulica jest kompletnie uziemiona, chodzi o tamten teren za 
torami do końca ulicy ponieważ własność prawna tej ulicy jest niewyjaśniona. Jest 74 
właścicieli tej ulicy, jakakolwiek inwestycja budowlana nie jest możliwa. Jako jedyny się tam 
wybudowałem, ale teraz nikt się tam nie wybuduje, chciałem doprowadzić drogę więc 
podzieliłem działkę na 3 części i buduję drogę na środkowej działce. Rozmawiałem w tej 
sprawie z wydziałem odnośnie odblokowania tego terenu specustawą. Mam nawet własny 
plan zagospodarowania tego terenu. Chciałbym z kimś przedyskutować ten temat. Musimy do 
tego przystąpić. 
 
Odpowiedź Grzegorz Tarnowski Dyrektor BGM: Tak, jest tam ponad 70 właścicieli,                                  
w większości nie można ustalić nawet po kim spadek przeprowadzać. Tylko specustawa zezwala 
na budowę dróg w takich miejscach. Każda droga może się tam zmieścić i w tym trybie                            
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w najbliższym czasie pobudzimy ten temat. Możemy wstępnie nakreślić tę inwestycję w tym 
zakresie.  
 
Pytanie: Pod koniec maja dziki zniszczyły mi ziemniaki, oraz kukurydzę. Tak wygląda nasze 
rolnictwo, nigdy nie było takiej plagi prosiłbym myśliwych o odstrzał dzików.  
 
Odpowiedź Prezydent Tadeusz Ferenc: Jeszcze raz powtórzę, pan Świgoń byłbym dobrym 
radnym. Jeszcze raz chciałbym podziękować za przyjście na to spotkanie, chcemy dalej 
realizować kolejne inwestycje. Dziękuję za przyjście.  
 
Tadeusz Dudek Przewodniczący Rady Osiedla Załęże: Dziękuje panu Prezydentowi za 
przybycie oraz za te 2 zadania inwestycyjne. Ulicę Potockiego oraz za plac zabaw. Dziękujemy 
za słowa pana prezydenta, że jest to piękne osiedle i za realizację tego o co prosiliśmy. Myślę, 
że spotkamy się niedługo na naszym osiedlu i życzę aby dalej pan tym miastem kierował.  
 
 
 
 

Protokołował:  
 
  Marcin Hady 

 
 


