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PROTOKÓŁ 
 

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami osiedli: 
 Grota Roweckiego, Piastów i Dąbrowskiego, które odbyło się w dniu 

23 października 2014 r. 
 
 
Uczestnicy spotkania: 
  
 Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc;  

 Członek Rady Osiedla Grota-Roweckiego – Krystyna Dziągwa; 

 Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński; 
 Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisław Sienko; 

 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 Rad Osiedli; 

 Mieszkańcy Osiedli Grota Roweckiego, Piastów i Dąbrowskiego; 
 

Porządek spotkania: 
 

1. Prezentacja multimedialna Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa –  Stanisława Sienko 
2. Dyskusja, pytania dotyczące problemów Osiedli Grota Roweckiego, Piastów 

i Dąbrowskiego 
 

Ad.1 Prezentacja multimedialna przedstawiająca: 

 Najważniejsze wydarzenia ostatniego roku 

 Budżet 

 Inwestycje   

 Nagrody i wyróżnienia  

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE ZREALIZOWANE NA TERENIE MIASTA 

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 

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 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 
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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 

 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. 
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. 

PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW 

Urząd Statystyczny podał, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło  
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.);  
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 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 

 

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. 

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 
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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 budują 
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 OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

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 Rzeczypospolitej 
Pana Bronisława Komorowskiego odbył się happening pn. „Narodowe Czytanie” – 
w programie: fragmenty „Trylogii” Henryka Sienkiewicza w połączeniu z inscenizacjami 
teatralnymi w wykonaniu aktorów teatru „Maska”, animacjami i warsztatami dla dzieci. 
Na zakończenie dnia „Narodowego Czytania” zaprezentowany został pokaz Fontanny 
Multimedialnej pt. „Folk dookoła świata” oraz „Walka Tytanów”. 

• 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 
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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. 

 Godło TERAZ POLSKA  
 Rzeszów oraz Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc otrzymali prestiżową 

nagrodę 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 
Rektorów 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 
największe szanse na samodzielne życie?” 1 miejsce w kategorii „Poziom kultury, 
oświaty i bezpieczeństwa” i 2 miejsce w kategorii „Miasto rodzinne” 

 Najniższa liczba wyrejestrowanych firm – 1 miejsce 
 Wskaźnik „przeżycia firm” – 3 miejsce, 
 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. 

 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. 
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 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. 

 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 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. 

 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 1 mieszkańca: 6 miejsce 

 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. 

 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. 

 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 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. 
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 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 
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 głos 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. 
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NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE NA OSIEDLACH GROTA ROWECKIEGO, PIASTÓW 
I DĄBROWSKIEGO – łącznie ponad 297 mln zł 

 Budowa drogi łączącej ulicę Podkarpacką z Przemysłową (drogę krajową nr 9 
z planowaną drogą ekspresową S-19 – węzeł Kielanówka) 

 Rozbudowa ul. Dąbrowskiego i Podkarpackiej 

 Przebudowa Al. Batalionów Chłopskich, Powstańców Warszawy wraz z mostem 
przez rzekę Wisłok 

 Rozbudowa ul. Zawiszy 

 Budowa ul. Architektów  

 Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem 
i oświetleniem 

 Budowa kanału ulgi dla potoku Mikośka 

 Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę Stadionu Miejskiego wraz 
z zagospodarowaniem terenu 

 Budowa kompleksu treningowych boisk sportowych przy Stadionie Miejskim 

 Budowa kompleksu boisk sportowych przy IV Liceum Ogólnokształcącym 

 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych 

 Budowa hali sportowej przy IV Liceum Ogólnokształcącym 

 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2  

 Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10 

 Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 wraz z otoczeniem 

 Modernizacja budynku oraz budowa sali wystawienniczej przy Liceum Sztuk 
Plastycznych 

 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 

 Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 42 

 Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 41 

 Modernizacja budynku Żłobka Nr 12 

 Modernizacja budynków ZOZ-u Nr 1 (Przychodnia Specjalistyczna przy ul. 
Hetmańskiej) 

 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych  

 Budowa skateparku 

 Zagospodarowanie terenu przy skateparku - budowa street workout parku, dirtparku 
oraz snowparku 

 Budowa fontanny przy Instytucie Muzyki 



 11

 Rewitalizacja Parku Inwalidów Wojennych 

 Zakup i montaż rzeźby plenerowej „Podwójna krótka” 

 Budowa placu zabaw na Lisiej Górze, na ul. Poznańskiej oraz na terenie Parku 
Kultury i Wypoczynku wraz z siłownią 

 Remont sceny na terenie Parku Kultury i Wypoczynku 

POZOSTAŁE INWESTYCJE NA OSIEDLACH GROTA ROWECKIEGO, PIASTÓW 
I DĄBROWSKIEGO 

 Wykonanie zabezpieczeń przed hałasem w ciągu drogi krajowej nr 4 

 Wykonanie prawoskrętu z ul. Hetmańskiej w Al. Powstańców Warszawy 

 Budowa ul. Rymanowskiej wraz z infrastrukturą 

 Bieżące remonty ulic i chodników, m. in. Bohaterów Westerplatte, Matuszczaka, 
Krzywoustego, Dominikańska, Lenartowicza, Chrzanowskiej, 

 Budowa oświetlenia ul. Leśnej (19 punktów świetlnych) oraz ciągu pieszego w rejonie 
ul. W. Pola  

 Budowa drogi pożarowej do budynku przy ul. W. Pola 13 wraz z przebudową 
parkingu 

 Utwardzenie miejsc postojowych przy ul. Skłodowskiej 

 Remont chodników - lewa strona Wisłoka od Parku Kultury i Wypoczynku do 
Olszynek 

 Przebudowa przejścia pieszego łączącego ul. Dąbrowskiego i Staszica 

 Budowa ścieżki dydaktycznej na Lisiej Górze 

 Remont ogrodzenia Ogródka Jordanowskiego przy ul. Dąbrowskiego 

 Modernizacja szaletu przy ul. Dąbrowskiego  

 Modernizacja budynku IV LO wraz z zagospodarowaniem terenu 

 Modernizacja budynków Zespołu Szkół Technicznych (w realizacji) i Zespołu Szkół 
Energetycznych 

 Dostosowanie gabinetów lekarskich Poradni Specjalistycznych do wymogów 
sanitarnych w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 

 Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Lenartowicza, Hetmańskiej, 
Batalionów Chłopskich, Zawiszy, Podgórskiej, Dąbrowskiego, W. Pola 

 Porządkowanie gospodarki ściekowej, deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Staszica 
i Dąbrowskiego oraz Poznańskiej i Wielkopolskiej 

 Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka 

 Wykonanie instalacji c.o. i c.w. w budynkach przy ul. Dąbrowskiego 1, 3, 5, 13 i 15 
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 Budowa zadaszenia pneumatycznego skateparku – planowany zakres -  wykonanie 
w formule zaprojektuj - wybuduj hali pneumatycznej służącej jako sezonowe 
zadaszenie skateparku z terminem wykonania do 24.11.2014 r.  

INWESTYCJE W ZAKRESIE DOKUMENTACJI 

 Rozbudowa ul. Zawiszy od Podgórskiej do Architektów – opracowana dokumentacja, 
decyzja ZRiD wydana we wrześniu 2014 r. 

 Budowa drogi od ul. Przemysłowej do Zawiszy – opracowana dokumentacja, decyzja 
ZRiD wydana we wrześniu 2014 r. 

 Budowa drogi od ul. Zawiszy do Architektów – opracowana dokumentacja, decyzja 
ZRiD wydana w październiku 2014 r. 

 Budowa drogi od ul. Architektów do ul. 5KDD -  opracowana dokumentacja, decyzja 
ZRiD wydana w lutym 2014 r. 

 Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka – opracowano 
i odebrano dokumentację projektową 

 Wykonanie boiska trawiastego przy ul. Rymanowskiej wraz z wyposażeniem 
dodatkowym i ogrodzeniem – planowany zakres – roboty budowlane z terminem 
wykonania do 17.11.2014 r.  

 Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 
w przygotowaniu dokumentacja projektowa 

 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych – w przygotowaniu dokumentacja 
projektowa 

 Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica – termin wykonania 
dokumentacji projektowej - lipiec 2015 r.  

 Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza – maj 2014 r. – uzyskano pozwolenie na 
budowę 

 Budowa szaletu na Bulwarach – lipiec 2014 r. – trwa procedura przetargowa na 
wyłonienie wykonawcy robót budowlanych 

 Wykonanie miejsc postojowych na os. Piastów - termin wykonania – 5.12.2014 r. 

 Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego  
w Rzeszowie, w ramach której wykonane zostaną pomieszczenia pod trybuną  

 Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo – Widowiskowego „Podpromie” - 
planowany zakres – opracowanie ekspertyzy technicznej, która będzie określać 
możliwość przystosowania hali do 6 000 miejsc siedzących oraz stan techniczny 
inwestycji z możliwością przebudowy, termin wykonania – 15.12.2014 r. 

 Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej - wykonano 
dokumentację projektową, planowany zakres – roboty budowlane polegające na 
budowie sieci kanalizacji deszczowej z terminem wykonania do 30.03.2016 r. 

 Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, 
Przemysłowej i Boya-Żeleńskiego – termin wykonania projektu wykonawczego – 
I kwartał 2015 r. 
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Ad. 2 Dyskusja, pytania dotyczące problemów Osiedli  Grota Roweckiego, Piastów 
i Dąbrowskiego 

Pytanie: Chciałem odnieść się do mostu Narutowicza. Oświetlenie tego obiektu to przerost 
formy. Oślepiające lampy LED w ciągu chodnika to bardzo złe rozwiązanie. Pragnę wrócić 
również do sytuacji przed dwóch lat, gdy po opadach śniegu wszystkie przeprawy mostowe 
w mieście były przez długi czas zaniedbane. 
 
Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: Jeżeli chodzi o opady 
śniegu, to potrzeba trochę czasu na reakcję. Objazdy i kontrole stanu dróg i mostów 
odbywają się codziennie. Dokładamy wszelkich starań, aby uniknąć sytuacji o jakich Pan 
wspomniał. Była ona zapewne incydentalna. Iluminacja mostu jest efektowna i ładna. Ja nie 
odniosłem takiego wrażenia jak Pan. Most jest obiektem posiadającym niewątpliwie walory 
estetyczne. To kwestia indywidualnej oceny. 
 
 
Pytanie: Rzeczywiście można pochwalić Rzeszów za skwery i zieleń, zwłaszcza przy 
głównych ulicach. Jest to coś pięknego. Chciałem wyrazić wielkie uznanie dla osoby, która 
się tym zajmuje, że zostało to zrealizowane z takim gustem. Nie spotykam tego w innych 
miastach. Ale odnośnie estetyki miasta, to muszę powiedzieć, też o tym co mnie razi. Bardzo 
nie podoba mi się stadion. Razi mnie nowa trybuna, ten surowy, ordynarny beton robi 
wrażenie czegoś obcego w tym mieście. Następne moje zastrzeżenia dotyczą drogowców. 
Na ulicy Dąbrowskiego już po raz któryś z rzędu studzienki na jezdni są „wycinane” 
i ponownie łatane. Prace naprawcze powodują dwudniowe problemy z przejazdem. Dlaczego 
te studzienki ciągle się zapadają? Czy nie można rozwiązać tego problemu. Kolejna sprawa, 
z którą chciałem zwrócić się do Pana Prezydenta dotyczy kłopotów, które bezpośrednio 
dotykają nas, mieszkańców bloku nr 33 przy ulicy Dąbrowskiego. W pawilonie znajdującym 
się w sąsiedztwie mieszczą się instytucje i placówki ogólnomiejskie, do których przyjeżdżają 
ludzie z różnych części miasta (biblioteka, przychodnia itd.). Powszechny problem 
z miejscami do parkowania powoduje, że wjeżdżają oni w wąski przejazd między pawilonem, 
a naszym blokiem utrudniając nam dojazd do domu. Proponuję utworzyć kilka miejsc 
parkingowych likwidując znajdujący się obok skwer i pas zieleni. Nie spełniają one jakiejś 
szczególnej roli, a utworzone miejsca parkingowe choć częściowo poprawiłyby sytuację. Nie 
sądzę też, aby koszty tego przedsięwzięcia były zbyt wysokie. 
 
Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Utworzymy miejsca parkingowe na 
wspomnianym terenie, wniosek uważam za słuszny. Zapadające się studzienki to sprawa mi 
znana. Często sam przypominam o tym problemie swoim urzędnikom. Fachowcy twierdzą 
jednak, że nie ma technologii skutecznej. Tysiące uderzeń kół samochodów powoduje, że 
studzienki się zapadają. Dotyczy to nie tylko naszego miasta. Staramy się na bieżąco to 
poprawiać w sposób jak najmniej uciążliwy dla kierowców. Jeżeli chodzi o stadion to mi się 
on podoba, beton mnie nie razi. Są różne gusty. Przez wiele lat widząc stary zaniedbany 
stadion myśleliśmy jak go przebudować. Udało się to zrobić za kwotę ponad 40 mln. zł. 
Oczywiście były protesty, opinie negatywne co do przebudowy. Aby wydać pieniądze 
miejskie i unijne musieliśmy przejąć stadion. Przejęliśmy go za długi. Utrzymanie stadionu 
kosztuje sporo nas wszystkich. Chcielibyśmy mieć drużynę piłkarską na poziomie chociaż 
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1. ligi. Jak Państwo wiecie czyniłem starania o przejęcie Floty Świnoujście. Obecnie zespół 
ten plasuje się w środku tabeli I ligi. Dobrze byłoby mieć drużynę na tym poziomie w naszym 
mieście. Niestety nasi piłkarze nie potrafią grać. Ich ostatnie porażki są kompromitujące. 
Bardzo leży mi na sercu dobro klubu Stal, bo przez wiele lat byłem z nim związany. Mamy 
plany budowy podgrzewanej płyty boiska, ale musi być dla kogo to robić. 

 

Pytanie: Chciałem podziękować Panu Prezydentowi i współpracownikom za wszystko co 
zrobili dla naszego miasta. Chciałem zwrócić szczególną uwagę na jedną ze zrealizowanych 
inwestycji – spalarnię zwłok. Dzięki temu możliwa będzie ochrona atrakcyjnych terenów, 
które można  będzie przeznaczyć na inne cele niż włączanie ich do obszaru cmentarza. Na 
ukończeniu jest również budowa kolumbarium. To bardzo cenna inwestycja Pragnę poruszyć 
problem związany z dostępnością domów opieki dla ludzi starszych. Jak wiemy 
społeczeństwo się starzeje. Mamy w Rzeszowie Dom Kombatanta, jest dostępny, ale koszty 
są bardzo wysokie – ok. 3 tys. zł miesięcznie. Niewielu starszych ludzi na to stać. Natomiast 
na Nowym Mieście istnieje wybudowany jeszcze w czasach PRL-u Dom Seniora. Osoby tam 
zamieszkujące czują się jak u siebie w domu, mieszkając w odrębnych mieszaniach. 
Uważam, że w tym kierunku należałoby planować inwestycje i rozbudowywać tego typu 
obiekty. Widzę również potrzebę istnienia w Urzędzie Miasta odrębnej komórki, która 
zajmowałaby się tą tematyką. Na koniec chciałby zwrócić uwagę na szpecący miasto 
budynek byłej stajni austriackiej wchodzący w ulicę Dąbrowskiego. 

 
Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Idea budowy spalarni zwłok zrodziła się 
na spotkaniu z mieszkańcami. Jeżeli chodzi o Dom Kombatanta to obecnie nie ma problemu 
z miejscami. Odnośnie opłat to prawo mówi, że pokrywane są one z emerytury, ale 
w większości emerytury są niewystarczające. W takim wypadku dopłaca rodzina, a jeżeli nie 
ma takiej możliwości to dopłaca miasto. I to czynimy. Z tym, że dopłaty dotyczą tylko osób 
zamieszkujących na terenie miasta Rzeszowa. Nie dofinansowujemy osób z innych gmin. 
Wspomniany tu Dom Seniora na osiedlu Nowe Miasto jest prywatną własnością Spółdzielni. 
Koszty objęcia mieszkania w tym domu to ok. 45 tys. zł. My wyremontowaliśmy wszystkie 
Domy Pomocy Społecznej. Miejsca są i na chwilę obecną nie planujemy budowy nowych 
ośrodków. Chciałem wspomnieć o innej zrealizowanej inwestycji, którą zapoczątkowały 
wnioski mieszkańców zgłaszane właśnie na takich spotkaniach. Kiedy mieszkańcy skarżyli 
się na kłopoty z dostępem na terenie miasta do pomocy lekarza okulisty w nagłych 
wypadkach, podjęliśmy  z Panem Doktorem Czerwińskim określone decyzje. 
 
Dr n. med. Leszek Czerwiński – Dyrektor SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie: Szpital Miejski 
przechodzi od wielu lat modernizację. Od trzech lat funkcjonuje w szpitalu oddział 
okulistyczny, którego utworzenie było, jak już Pan Prezydent wspomniał, efektem sugestii 
i oczekiwań mieszkańców. Oddział posiada akredytację, może już specjalizować lekarzy 
i wykonuje pełen zakres zabiegów operacyjnych. Szpital przeszedł termomodernizację, 
zakończył się również proces informatyzacji szpitala. Spore zainteresowanie świadczeniami 
realizowanymi przez utworzony cztery lata temu Zakład Wodolecznictwa spowodowało, że 
Pan Prezydent podjął decyzję o rozbudowie zakładu, co pozwoli znacząco zwiększyć liczbę 
kuracjuszy. Będzie prowadzona modernizacja bloku operacyjnego aby spełniał wszystkie 
wymagania stawiane przez Unię Europejską. 
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Pytanie: Mieszkam w bloku przy. ul. Chrobrego 6. Ostatnio na niewielkim placu w okolicach 
tego budynku powstaje pawilon, gdzie będzie prowadzona sprzedaż warzyw. Dzieje się to 
prawie przed oknami bloków nr 6 przy Chrobrego i Dąbrowskiego nr 81. Nie ma tam dojazdu 
i wszystkie dostawy  na budowę odbywają się przez chodnik niszcząc nawierzchnię. Brakuje 
miejsca na kontenery na odpady. Obiekt ten nie ma dostępu do sieci wodociągowej, 
kanalizacyjnej i energetycznej. Według informacji jakie uzyskałam w Wydziale Architektury 
linia energetyczna zasilająca ten obiekt ma biec od naszego bloku. Nie możemy się na to 
zgodzić. Sam fakt budowy tego pawilonu budzi zastrzeżenia sanitarne, przeciwpożarowe 
i widokowe. W okolicy jest wiele miejsc bardziej odpowiednich dla budowy takiego pawilonu. 
Bardzo proszę Pana Prezydenta o zainteresowanie się tą sprawą. Pozwolę sobie przekazać 
Panu pismo jakie wystosowaliśmy w tej sprawie. 
 
Andrzej Skotnicki – Dyrektor Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa: 
Sprawdzę jak jest z dojazdem do tego pawilonu. Ewentualne zniszczenia chodnika czy 
innych obiektów publicznych podczas budowy, inwestor jest zobowiązany po jej zakończeniu 
usunąć i przywrócić stan poprzedni otoczenia. Jeżeli chodzi o zasilanie energetyczne, 
przyłączenie obiektu do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej to warunkami 
przyłączenia dysponują właściciele tych sieci. Np. Zakład Energetyczny określa miejsce 
przyłączenia i za zgodą właściciela sieci i właściciela obiektu następuje przyłączenie. 
Zarówno prezydent jak i organ administracji architektoniczno-budowlanej nie mają na to 
wpływu. Jeżeli chodzi o lokalizację, to nie urzędnicy a inwestor decyduje gdzie i co chce 
budować. Obowiązkiem urzędnika jest jedynie sprawdzenie, czy to co chce zrobić jest 
zgodne z prawem. Jeżeli nie, to na pewno pozwolenia na taką inwestycję nie otrzyma. 
 
Andrzej Sowa – Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg: Zajmiemy się tą sprawą. 
Osobiście sprawdzę, czy było wydane pozwolenie na przejazdy chodnikiem. 
 
 
Pytanie: Zainteresował mnie poruszany temat stadionu. Sam kiedyś grałem w piłkę 
i pamiętam ten zaniedbany stadion. Jestem zwolennikiem dalszej rozbudowy stadionu 
i gorąco trzymam kciuki za piłkarzy. Chciałbym abyśmy mieli drużynę pierwszoligową nawet 
jeżeli miałoby to się stać na drodze przejęcia czy wykupienia licencji. Budowę szatni 
i pomieszczeń pod trybuną uważam za bardzo słuszną inwestycję w obliczu dużej liczby 
drużyn piłkarskich w różnych kategoriach wiekowych trenujących i grających na stadionie. 
Chciałem bardzo podziękować za inwestycje na terenie osiedla, za remont ulicy Zawiszy. 
Konieczne i ważne są kolejne inwestycje, w tym planowane połączenie ulicy Podkarpackiej 
z węzłem S19 Kielanówka. Uważam, że bardzo dobrym pomysłem byłaby budowa mostu 
przed Boguchwałą i połączenie ulicy Podkarpackiej z Budziwojem i ulicą Sikorskiego. 
 
Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Jeżeli chodzi o plany budowy drugiej 
trybuny na Stadionie Miejskim, to informuję, że złożyliśmy wniosek o dofinansowanie unijne. 
Problem tkwi jednak w poziomie piłki nożnej w naszym mieście i co za tym idzie słabym 
zainteresowaniu kibiców. 
 
Pytanie: Panie Prezydencie, co z ulicą biegnącą od kina Helios do ulicy Poznańskiej? Droga 
ta wymaga remontu. Podobno decyzją Sądu Administracyjnego jest ona już własnością 
miasta. Chciałbym zapytać, też czy Straż Miejska pracuje tylko w centrum. Straż na ulicy 
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Wielkopolskiej była tylko dwa razy. Chodziło o smród ze spalarni. I kolejna sprawa. Na 
ulicach są wraki samochodów. Utrudniają one w zimie pracę pługów odśnieżających.  
 
Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: To ulica Emilii Plater. Jest ona własnością 
Politechniki Rzeszowskiej. Wielokrotnie staraliśmy się przejąc tę ulicę. Nie doszliśmy do 
porozumienia. 
 
Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa: 
Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję wojewody odnośnie stanu prawnego ulicy 
Emilii Plater, ale tylko w zakresie ponownego przesłuchania pracowników Politechniki 
Rzeszowskiej. Wojewoda Rzeszowski ma wydać do końca tego miesiąca decyzję ustalającą, 
że ulica Emilii Plater stanowi nadal własność Politechniki Rzeszowskiej. Uczelnia posiada już 
środki na remont tej ulicy i czeka z rozpoczęciem inwestycji na decyzję wojewody. Remont 
powinien rozpocząć się jeszcze w tym roku. 
 
Małgorzata Wojnowska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miasta Rzeszowa: Jeżeli chodzi o uciążliwości związane z funkcjonowaniem spalarni, to  
Zakład WSK jak i firma Eko-Top podlegają Marszałkowi Województwa Podkarpackiego i to 
Marszałek sprawuje nad nimi kontrolę. Skarga, która wpłynęła ostatnio od spółdzielni 
mieszkaniowej zarządzającej osiedlem przy ul. Rymanowskiej również została skierowana 
do Marszałka. 
 
Józef Wisz – Komendant Straży Miejskiej w Rzeszowie: W Rzeszowie praktycznie  nie 
ma wraków samochodów. Kiedyś było ich sporo, ale są sukcesywnie usuwane. Jeżeli 
gdziekolwiek jest taki samochód to prosimy o informację. Jeśli nie ma opłaconego OC 
zostanie na pewno odholowany na parking strzeżony, który miasto utworzyło. 
 
Pytanie: Chciałabym poruszyć sprawę likwidacji Filii nr XVI Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej przy ulicy Dąbrowskiego w budynku Sanepid-u. Od 1 stycznia będzie 
ona przeniesiona na osiedle Staromieście-Ogrody. Filia ta prowadziła zajęcia biblioteczne dla 
dzieci z pięciu przedszkoli na naszych osiedlach. Wypożyczalnia Główna przy ulicy 
Dąbrowskiego nie ma oddziału dziecięcego. Jakie są plany odnośnie zajęć dla 
przedszkolaków? Najbliższa filia biblioteki realizująca takie zajęcia znajduje się przy ulicy 
Czackiego. To zbyt daleko. 
 
Justyna Sokołowska – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta 
Rzeszowa: Obecna siedziba Filii nr XVI była tymczasowa. Pomieszczenia nie spełniają 
warunków koniecznych do przechowywania książek i prowadzenia działalności bibliotecznej. 
Filia zostanie przeniesiona na ulicę Gromskiego na osiedle Staromieście-Ogrody, gdzie 
powstaje duże osiedle. Odnośnie zajęć dla dzieci i oddziału dziecięcego, to problem zgłoszę 
pani Barbarze Chmurze, dyrektor WiMBP i postaramy się go rozwiązać. 
 
 
Pytanie: (Danuta Stępień – Dyrektor IV LO w Rzeszowie): Dziękuję za wszystko co 
zostało zrobione dla IV LO. Orlik, hala sportowa, remont ulicy Zawiszy. Ale jest kilka 
problemów. Konieczny jest drugi próg zwalniający przy siedzibie Auto-Cross-u. Ulica ta stała 
się po remoncie ulicą przelotową do nowego osiedla Architektów. Kierowcy jeżdżą tam z 
dużą prędkością i dla bezpieczeństwa dzieci przechodzących przez tę ulicę należy taki próg 
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zamontować. Przy wyjeździe z terenów IV LO są problemy z widocznością samochodów 
nadjeżdżających od strony osiedla Architektów, więc rozwiązaniem. byłoby zamontowanie 
lustra. Kolejna sprawa, to zbyt długi ekran przy wyjeździe z ulicy Zawiszy do ulicy 
Dąbrowskiego, który zasłania samochody jadące w kierunku Boguchwały. Należałoby więc 
albo go usunąć, albo skrócić. I ostatnia sprawa to prośba mieszkańca ulicy, którą przekazuję, 
o przycięcie drzew liściastych rosnących na początku ulicy Zawiszy. 
 
Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Chcielibyśmy rozszerzyć ulicę Zawiszy 
kosztem terenów Praktikera i wyprowadzić ją przez tereny parkingu przy Praktikerze do 
skrzyżowania ze światłami. Prowadzimy rozmowy w tej sprawie. Bardzo zależałoby nam na 
przebudowie całego odcinka, w tym również w porozumieniu z koleją, zakrętu za przejazdem 
kolejowym i mostka. Odnośnie długości ekranu, to w pełni się zgadzam i należy to 
uwzględnić po upływie okresu trwałości ekranów. 
 
Aleksandra Wąsowicz-Duch – Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej: Sprawdzimy czy jest 
obecnie możliwość dokonania przycięcia drzew przy ulicy Zawiszy. 
 
Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Inwestycje drogowe, tworzenie nowych 
pasów na istniejących ulicach np. obecnie na Alei Powstańców Warszawy są koniecznością. 
To co kiedyś było wystarczające dziś już nie jest. A za jakiś czas może się okazać, że obecne 
inwestycje to też za mało. W tej chwili wprowadzamy tzw. inteligentny system zarządzania 
ruchem. 
 
Marek Ustrobiński – zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: Realizowany jest obecnie 
największy projekt unijny przez miasto Rzeszów za kwotę 415 mln. zł. pod nazwą „Budowa 
systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic”. Składa się on 
z czterech komponentów. Pierwszy, w zasadzie już ukończony, to przebudowa ulic 
Podkarpackiej, Lubelskiej, Rejtana i węzła drogowego Alei Wyzwolenia i ulicy Warszawskiej. 
Drugi, również już zrealizowany, to zakup 80 autobusów, w tym 40 zasilanych sprężonym 
gazem ziemnym. W fazie końcowej jest realizacja trzeciego, czyli utworzenie cyfrowej 
platformy danych, której elementem są między innymi maszty ustawiane na terenie miasta 
zapewniające łączność między elementami systemu i pozwalające m. in. na przesył 
sygnałów sterujących sygnalizacją świetlną czy też informacji z autobusów do centrów 
sterowania ruchem. Powstaną dwa takie centra. Centrum Obszarowego Sterowania Ruchem 
Drogowym, które mieścić się będzie przy Targowej, oraz Centrum Zarządzania Transportem 
Publicznym przy Trembeckiego. Na przystankach pojawią się tablice wyświetlające 
informacje o czasie przyjazdu autobusów danej linii aktualizowane na bieżąco 
i uwzględniające ewentualne opóźnienia. Autobusy również zostaną wyposażone w tablice 
wyświetlające informacje o przystankach, będą też komunikaty głosowe, co jest szczególnie 
istotne dla osób niewidomych. System daje możliwość analizowania danych o liczbie 
pasażerów korzystających z danej linii i modelowania sieci autobusowej i rozkładów jazdy 
w zależności od potrzeb mieszkańców. Obszarowe sterowanie ruchem pozwoli na 
sterowanie sygnalizacją świetlną na 50 skrzyżowaniach w mieście w sposób pozwalający na 
utrzymanie płynności ruchu na podstawie danych o natężeniu ruchu na poszczególnych 
kierunkach, przesyłanych przez zamontowane w jezdniach czujniki. Na siedemnastu 
tablicach zamontowanych już przy głównych ulicach wylotowych, pojawią się informacje 
o aktualnych warunkach pogodowych, komunikaty ostrzegawcze, informacje o utrudnieniach 
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w ruchu i proponowane trasy objazdów. Nasz projekt został uznany przez Komisję 
Europejską jako najbardziej komplementarny i uzyskał notyfikację w trzy miesiące. 
 
 
Lesław Bańdur – Dyrektor Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu 
Miasta Rzeszowa: W poniedziałek Pan Prezydent złoży podpis pod umową na realizację 
rozbudowy miejskiej sieci internetowej, która łączy wszystkie instytucje miejskie, ale 
równocześnie umożliwia bezpłatny dostęp do internetu za pomocą tzw. hot-spotów 
mieszkańcom miasta. Projekt ten również był notyfikowany indywidualnie w Komisji 
Europejskiej. W praktyce Komisja nie pozwala na realizację tego typu projektów ze względu 
na niekorzystny wpływ na rynek usług telekomunikacyjnych. Nam udało się uzyskać zgodę 
i już od poniedziałku rozpocznie się rozbudowa sieci na terenie Rzeszowa i Krasnego. Stare 
urządzenia zostaną zastąpione nowoczesnymi o lepszych parametrach i zasięgach, co 
pozwoli wyeliminować obecne problemy z dostępem do internetu na wiele lat. 
 
Pytanie: Jestem mieszkanką bloku nr 2 przy ulicy Krzywoustego. Mam trzy prośby do Pana 
Prezydenta o interwencję. Pierwsza dotyczy miejsc parkingowych przed blokiem. Czy nie 
można utworzyć kilku kosztem terenu, gdzie dziś stoi uschnięte drzewo oraz kosztem pasa 
zieleni wzdłuż drogi zabezpieczonego obecnie słupkami? Dwie kolejne prośby dotyczą spraw 
związanych ze Szkołą Podstawową nr 10. Jestem rodzicem dziecka, będącego uczniem tej 
szkoły. Chciałabym spytać czy możliwy jest remont placu zabaw znajdującego się między 
szkołą a sklepem Społem. I trzecia sprawa to brak miejsc postojowych przy szkole, które 
pozwoliłyby rodzicom odwożącym i odbierającym dzieci ze szkoły na krótkotrwały postój bez 
blokowania ruchu na ulicy Dominikańskiej i narażania się na mandaty. 
 
Henryk Wolicki - Pełnomocnika Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. oświaty, opieki 
społecznej i osób niepełnosprawnych: Odnośnie placu zabaw to przyjadę i sprawdzę. 
Myślę, że jego modernizacja i wyposażenie w nowe urządzenia będzie możliwe. Jeżeli 
chodzi o postój w okolicach SP nr 10, to będziemy starali się w miarę możliwości znaleźć 
odpowiednie miejsca. 
 
Aleksandra Wąsowicz-Duch – Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej: Sprawdzę do kogo 
należy teren, gdzie jest drzewo o którym Pani wspomniała i zgłoszę problem odpowiednim 
służbom. Jeżeli ten teren jest w naszym zarządzie i drzewo rzeczywiście jest uschnięte, to je 
wytniemy. 
 
Roman Szczepanek – Prezes Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych: Blok nr 2 
przy ul. Krzywoustego nie jest zarządzany przez MZBM. Będziemy rozmawiać z zarządcą na 
temat propozycji utworzenia dodatkowych miejsc parkingowych. 
 
 
Pytanie: Chciałem poruszyć temat ulicy Podpromie i problemów, które nas, mieszkańców tej 
ulicy, dotykają. Część z nich zostało rozwiązanych, ale sporo nadal jest do zrobienia. Cztery 
lata temu przejęto część działek jako ulicę Podpromie na własność gminy. Ale zapomniano 
o dwóch działkach. Dostaliśmy zapewnienie na piśmie, że działki te zostaną przejęte przez 
miasto zgodnie z ustawą i możliwe będą inwestycje na tym terenie. Czy rzeczywiście te 
działki miasto już przejęło? Na działkach prywatnych przy Podpromiu są olbrzymie ilości 
śmieci. Czy nie można wyegzekwować od właścicieli działek ich uprzątnięcia? Kolejny 
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problem to nasadzenia krzewów wzdłuż ulicy  prowadzącej na parking przy Hali Sportowej. 
Krzewy te należy przyciąć, a najlepiej zmienić sposób i kolejność nasadzeń. Następna 
sprawa to rajdy samochodowe i motocyklowe na terenie parkingu odbywające się zarówno w 
ciągu dnia jak i w nocy, jak i inne zjawiska patologiczne mające tam miejsce. Bardzo trudno 
o skuteczną interwencję służb. 
 
Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Teren ulicy Podpromie rzeczywiście 
wygląda nieatrakcyjnie. Bardzo zależy nam na tym, aby zmienić tę sytuację. Dokonaliśmy 
nasadzeń krzewów i kwiatów wzdłuż ulicy Kilara, postawiliśmy ekrany. W sprawie wyścigów 
motocyklistów i zakłócania ciszy nocnej zwrócę się z prośbą do Policji o zwiększenie patroli 
na tym terenie. Również Straż Miejska będzie tam częściej obecna. 
 
Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa: Dwie 
działki o których Pan wspomniał stanowią własność prywatną. Czynimy starania o ich 
nabycie na drodze umowy cywilno-prawnej. 
 
Aleksandra Wąsowicz-Duch – Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej: Co do terenów 
zielonych, to dokonamy niezbędnych przycięć krzewów i zmian w nasadzeniach. 
 
 
Pytanie: Chciałem poruszyć kwestię bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy ulicy 
Dąbrowskiego w okolicach Komendy Wojewódzkiej Policji. Przejście to należy do najbardziej 
niebezpiecznych w Rzeszowie. Kierowcy często ruszając ze skrzyżowania Dąbrowskiego 
i Wincentego Pola nie zachowują ostrożności i dochodzi tam do wypadków. Moim zdaniem 
sytuację poprawiłoby umieszczenie znaków pulsujących nad tym przejściem. Druga sprawa, 
to kwestia funkcjonowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Zofii 
Chrzanowskiej. Sygnalizacja ta w soboty i niedziele ogranicza się do żółtych świateł 
migających. Może należy rozważyć pozostawienie pełnej sygnalizacji również w weekendy. 
Zapobiegłoby to rozwijaniu przez kierowców nadmiernej prędkości i poprawiło 
bezpieczeństwo pieszych. 
 
Andrzej Sowa – Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie: 
Rozważymy postawienie znaku aktywnego nad przejściem na ulicy Dąbrowskiego. 
W sprawie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Chrzanowskiej zwrócę 
się do Komisji Bezpieczeństwa i przeprowadzimy odpowiednie badania. Wnioski z tych 
badań będą podstawą do ewentualnych zmian ustawień sygnalizacji. 
 
 
Pytanie: Jestem mieszkańcem ulicy Leśnej. Mam trzy pytania dotyczące tej ulicy. Czy 
w najbliższej przyszłości jest szansa na budowę kanalizacji? Co z zakazem ruchu na ulicy 
Leśnej, która się zapada? Miasto łata, a kierowcy mimo zakazu ruchu nadal tamtędy jeżdżą. 
I co w sprawie sprzedaży działek na tym terenie deweloperowi? Czy miasto podtrzymuje 
plany sprzedaży 4,5 ha terenu? 
 
Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Chcielibyśmy przebudować ulicę Leśną, 
ale problemem jest konieczność wykorzystania terenów prywatnych. Będziemy starali się 
porozumieć z właścicielami. 
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Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa: Tereny 
w okolicach ulicy Leśnej planujemy w pierwszej kolejności wykorzystać do powiększenia 
ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w pobliżu Wisłoka. Jednak biorąc pod uwagę 
sporą powierzchnię obszaru do zagospodarowania, nie wykluczamy, że część zostanie 
przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. Rozważymy taką możliwość po opracowaniu 
koncepcji zagospodarowania części przeznaczonej na tereny rekreacyjne. Na chwile obecną 
nie ma projektu uchwały o wyrażenie zgody na sprzedaż części tego terenu. 
 
 
Pytanie: Panie Prezydencie, jak obecnie wygląda sytuacja z zalewem? 
 
Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Bardzo słuszne pytanie. Na zalewie 
pracowały już refulery. Niestety ekolodzy zaprotestowali i Sąd Administracyjny w Warszawie 
nakazał wstrzymanie prac. Obecnie prowadzę rozmowy z byłym ministrem, obecnie 
wojewodą małopolskim panem Jerzym Millerem, który jest też Pełnomocnikiem Rządu ds. 
Programu Ochrony Przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły. Chcemy by odmulanie zalewu 
znalazło się w programie poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Nie odpuściliśmy 
i nadal dążymy do odmulenia zalewu. 
 
 
Pytanie: Proszę powiedzieć czyją własnością jest pomnik przy ogrodach Ojców 
Bernardynów i jakie są plany z nim związane. Słyszy się głosy, że być może będzie 
zburzony, że niektórym się nie podoba. Jak obecnie wygląda sytuacja i jakie będą dalsze 
losy tego pomnika? Chciałem również zwrócić uwagę na problem dotyczący ulicy 
Lenartowicza. Jest tam trawnik, który ciągle jest rozjeżdżany przez samochody, które na nim 
parkują. Po opadach deszczu błoto na kołach samochodów rozwożone jest po całej ulicy, 
tworzą się błotne ślady. Może należałoby utwardzić ten teren skoro i tak jest wykorzystywany 
jako parking lub egzekwować zakaz parkowania w tym miejscu. 
 
Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Proszę Państwa, pomnik jest własnością 
mieszkańców miasta, własnością społeczną, zaś działka na której stoi należy do Ojców 
Bernardynów. Czynimy starania, aby przejąć te kilka arów na których stoi pomnik, ale na 
razie bezskutecznie. Nie ma planów wyburzania pomnika, choć są osoby, które się tego 
zdecydowanie domagają robiąc przy tym sporo szumu. Wiem po rozmowach 
z mieszkańcami, że zdecydowana większość opowiada się za pozostawieniem pomnika. 
Podjąłem również działania mające na celu wyczyszczenie pomnika. 
 
Pytanie: Chciałem nawiązać do piłki nożnej. Dziwi mnie brak biletów ulgowych na imprezy 
piłkarskie organizowane na Stadionie Miejskim. Dzieci po ukończeniu 13 lat muszą już 
kupować bilet normalny. Nie podoba mi się również rozmieszczenie kibiców na stadionie. 
Rezerwuje się sektory dla VIP-ów, gdzie podczas derbów zasiadało niewiele osób, 
a normalni kibice zmuszeni byli siedzieć w otoczeniu chuliganów. W ten sposób nie zachęci 
się ludzi do przychodzenia na stadion. 
 
Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Nie mamy wpływu na ceny biletów na 
mecze piłki nożnej ani na zakres ulg dla młodzieży. To decyzja klubów jako organizatorów 
imprezy. Jednak poruszę ten temat przy okazji spotkania z kierownictwem klubów. 
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Pytanie: Pragnę zwrócić uwagę na problem, który dotyczy ulicy Zawiszy. Są tam kontenery 
na śmieci segregowane, wokół których walają się często sterty odpadów. Teren wygląda jak 
wysypisko śmieci. Służby wywożące odpady pozostawiają sporo m. in.  potłuczonego szkła. 
 
Leokadia Słupik – Wiceprezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
w Rzeszowie: Nie mieliśmy do tej pory sygnałów na ten temat. Oczywiście zobowiążę 
pracowników wywożących odpady do uprzątnięcia terenu. Będziemy kontrolować również 
stan tego miejsca. 
 
 
 
Protokołował: 
Robert Molęda 

 

 

 

 


