
 
 

PROTOKÓŁ 
 

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami osiedli Wilkowyja i Pobitno, 
 które odbyło się w dniu 21 listopada 2014 r. 

 
 
Uczestnicy spotkania: 
  

• Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc;  
• Przewodniczący Rady Osiedla Wilkowyja – Waldemar Ostrowski; 
• Przewodniczący Rady Osiedla Pobitno – Adam Napiórkowski;    
• 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 Rady Osiedla: Wilkowyja i Pobitno;  
• Mieszkańcy osiedli Wilkowyja i Pobitno.   

 
Porządek spotkania: 
 

1. Prezentacja multimedialna Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisława Sienko; 
2. Dyskusja, pytania dotyczące problemów osiedli.        

 
Ad.1 Prezentacja multimedialna przedstawiająca: 

 Najważniejsze wydarzenia ostatniego roku 
 Budżet 
 Inwestycje   
 Nagrody i wyróżnienia  
 Inwestycje na Osiedlach: Wilkowyja i Pobitno    

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. 

 



 

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH: 

 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. 

 Węzeł drogowy na krajowej „4” – wjazd do drogi ekspresowej S 19. 
 Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic. 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. Zakończenie inwestycji: 25 października 2013 r. 
 Przebudowa ul. Rejtana – 29,7 mln zł. Zakończenie inwestycji: 23 grudnia 2013 r. 
 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). Wartość inwestycji: 36,5 mln 
PLN, w tym dofinansowanie UE: 12,5 mln PLN. 

 Przebudowa ul. Sikorskiego -27,3 mln PLN. 
 Przebudowa ulic w ciągu drogi krajowej nr 4. 
 Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia –ul. Warszawska – 68 mln zł. 
 Połączenie ronda Kuronia z ul. Lubelską. Koszt inwestycji: ok. 178 mln PLN, dofinansowanie                  

z UE: 98,6 mln PLN. Długość 460 m, wysokość pylonu 107 m. 
 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. 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. 

 

STATYSTYKI: 

Powierzchnia: 116,32 km kw. 



Liczba mieszkańców zameldowanych (6 XI 2014 r.):  185 362    
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 3837 zł brutto. W miastach wojewódzkich podwyżki były mocno 
zróżnicowane. Najbardziej „podskoczyły” pensje w Rzeszowie – o 7,2%.   

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. 2013r), 
- najwyższa liczba urodzeń dzieci (1 miejsce, 2012r.), 
- wysoka liczba ludności w wieku produkcyjnym (3 miejsce, 2012r.), 
- najwyższa liczba studentów na 10 000 mieszkańców (1 miejsce, 2012r.), 
- najwyższa liczba studentów na 10 000 mieszkańców na kierunkach: nauka i technika (1 miejsce, 
2012r.), 
- 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.). 
 
JAKOŚĆ ŻYCIA W MIEŚCIE: 

 INNOWACYJNE KONGRESY: 
V Forum Innowacji i I Forum Turystyczne Państw Karpackich 27 -28 maja 2014r 
XXV Konferencja Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości 
RYNEK DLA INNOWACJI 22 –24 maja 2014r. 
Kongres Profesjonalistów Public Relations 2014, 24 –25 kwietnia 2014r. 
III Kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządach 21 -22 listopada 2013r. 
Konferencja Naukowa EKOMOBILNOŚĆ –Innowacyjne systemy, konstrukcje i zaawansowane 
technologie 23 –26 września 2013r. 

 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. 
 FONTANNA MULTIMEDIALNA PRZY AL. LUBOMIRSKICH – ponad 7 mln zł. 
 PODPISANIE UMOWY O WSPÓŁPRACY MIĘDZY PORTEM LOTNICZYM W MIAMI A PORTEM 

LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA. 6 listopada 2013r. podczas Konferencji AIR Cargo America 
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. 
 
SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE W RZESZOWIE 

W Rzeszowie znajdują się cztery specjalne strefy ekonomiczne, które oferują sprzyjające warunki 
rozpoczęcia działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw innowacyjnych: 

- SSE RZESZÓW-DWORZYSKO o powierzchni 450 ha, w tym w granicach Rzeszowa znajduje się 180 ha; 

- do Podstrefy Rzeszów SSE EURO-PARK MIELEC został włączony teren przy ul. Ciepłowniczej o pow. 
10 ha; 

- SSE o powierzchni  50 ha terenów użytkowanych przez WSK-PZL RZESZÓW S.A. przy ul. Hetmańskiej 
i Matuszczaka; 

- w SSE zlokalizowanej przy ul. Hetmańskiej fabrykę wybudowała firma HAMILTON SUNDSTRAND. 

NOWI INWESTORZY: 

O rozpoczęcie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Rzeszów Dworzysko aplikują obecnie 
firmy z branży: lotniczej, maszynowej, narzędziowej, logistycznej. 

TELEINFORMATYCZNE CENTRUM OBŁUGI MIESZKAŃCÓW: 

SZYBKA, PEŁNA I ZROZUMIAŁA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCA 
Mieszkaniec pod jednym numerem telefonu otrzyma niezbędne informacje lub zostanie połączony  
z właściwym urzędnikiem, a w przypadku konieczności konsultacji zostanie skontaktowany  
z kompetentnym specjalistą. Nie będzie poszukiwał urzędników na własną rękę.  
 

PUNKTY OBŁUGI 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 

Projekt Rzeszowskiej Platformy Konsultacyjnej zwyciężył w konkursie „Innowacyjny Samorząd” w 
kategorii „Tworzenie społeczeństwa informacyjnego” oraz zdobył Nagrodę za Innowacyjny Powiat. 

EDUKACJA: 

W 2013 r. wydatki na edukację wyniosły ponad 321 mln zł. Rocznie na remonty i inwestycje Miasto 
wydaje ok. 30 mln zł. 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 3 Z 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 ŻŁOBKA PRZY UL. BŁ. KAROLINY – 4,3 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. 

PROGRAM POPRAWY JAKOŚCI WODY PITNEJ DLA AGLOMERACJI RZESZOWSKIEJ: Wartość projektu: 
167,5 mln PLN w tym dofinansowanie UE: 51,8 mln PLN 

ŚWIĘTO PANIAGI 

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 
 Bieg Niepodległości - Rzeszowska Dycha   
 VII Półmaraton Rzeszowski    
 Ultramaraton Podkarpacki 
 Maraton Rzeszowski – 19.10.2014 r. – zapisy na stronie www.runrzeszow.pl 

 
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” 
 2 miejsce w kategorii „Miasto rodzinne” 
 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. 

 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. 

 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). 

 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 przyznano 76 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 rankingu wzięło 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 X edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” Rzeszów zajął 5 lokatę. Wśród miast 
wojewódzkich, które pozyskały najwięcej środków unijnych na 1 mieszkańca zajęliśmy  
3 miejsce, wśród miast  o najwyższych dochodach na 1 mieszkańca - 3 miejsce, wśród miast  
o najwyższych wydatkach na mieszkańca – 6 miejsce. 

 W rankingu „Wspólnoty” najszybciej rozwijających się gmin 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. 

 Pismo samorządu terytorialnego Wspólnota opublikowało ranking Miasta z najlepszą 
komunikacją miejską. Autorzy raportu przeanalizowali działanie komunikacji  
w 19 największych polskich miastach. Rzeszów został oceniony bardzo dobrze, zajmując 
drugie miejsce. Wyprzedził m.in. Gdynię, Gdańsk, Lublin i Opole. 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. 

 Z badań przeprowadzonych przez specjalistów wynika, że w Rzeszowie jeździ się najlepiej. 
Pod uwagę brano: średnie ceny paliwa Pb 95, prędkości osiągane w centrum, koszt 
godzinnego parkowania w strefie płatnego parkowania i tygodniową liczbę kolizji na drogach. 

 W rankingu „Jakość życia w największych miastach” gazety Dziennik. Gazeta prawna Rzeszów 
zajął 4 miejsce pod względem ilości uczniów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów 
przypadających  na 1 komputer z szerokopasmowym dostępem do Internetu oraz 3 miejsce 
pod względem ilości dzieci w wieku 3 – 6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym. 



 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. 
 

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. 

 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 lub 
firma, 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. 

 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. 

 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 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 Odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. 

 KRZYŻ KOMANDORSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI. 
 29 września 2014 r. Prezydent Rzeszowa  Tadeusz Ferenc został uhonorowany najwyższym 

odznaczeniem Związku Rzemiosła Polskiego – „Szablą Kilińskiego”. 
 Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc został wybrany najlepszym prezydentem kadencji 2010 

– 2014 dzięki ocenom czytelników Portalusamorządowego.pl.  
 22 października prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc został odznaczony  Medalem Pro Patria 

przyznawanym za szczególne zasługi w propagowaniu pamięci o walce o niepodległość 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

 Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc został wyróżniony tytułem Menedżer Marketingu Miejsc 
Brief for Poland przyznany osobom, które w ciągu ostatnich lat odznaczyły się swoją pracą na 
polu zawodowym, gospodarczym oraz przysłużyły się rozwojowi regionu czy kraju. 

 Magazyn VIP Biznes i Styl ogłosił wyniki plebiscytu "Najbardziej Wpływowych Podkarpacia 
2014". W kategorii VIP Polityka statuetką został uhonorowany Prezydent Rzeszowa  
Tadeusz Ferenc. 

 



NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE NA OSIEDLU WILKOWYJA I POBITNO – łącznie ponad 131 mln zł 

 Przebudowa ul. Lwowskiej 
 Budowa obwodnicy północnej 
 Rozbudowa ul. Witolda 
 Budowa ulicy Św. Kingi 
 Budowa drogi do targowiska 
 Spopielarnia zwłok na cmentarzu komunalnym Wilkowyja 

 

POZOSTAŁE INWESTYCJE NA OSIEDLACH WILKOWYJA I POBITNO 

Przebudowa Al. Armii Krajowej i ul. Lwowskiej 

Budowa ulicy od ul. Lwowskiej do Załęskiej 

Budowa ulicy etap II – od ul. Załęskiej do Rzecha wraz z wiaduktem nad linią kolejową 

Budowa ul. Nowoprojektowanej – od Załęskiej do Lubelskiej 

Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska  

Budowa ul. Bocznej Warneńczyka 

Wykonanie zabezpieczeń przed hałasem w ciągu drogi krajowej nr 4 

Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Konfederatów Barskich 

Rozbudowa ul. Witolda 

Uzbrojenie terenu pod budownictwo - ul. Pomorska, ul. Morgowa, Zygmunta Starego, Saskiej, 
Królewskiej, Jagiellonki,  

Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz 
autobusowych 

Bieżące remonty ulic: Konfederatów Barskich, Spółdzielczej, Rzecha, Ciepłowniczej,  Lwowskiej, 
Polnej, Cienistej, Morgowej, Kurpiowskiej, Mazurskiej, Podlaskiej, Sadowej, Filipa, Zygmunta Starego, 
Warneńczyka, Leszka Czarnego, Małopolskiej,  

Budowa oświetlenia ulic – Mazowieckiej, Warneńczyka, Królowej Bony 

Przebudowa ul. Mazowieckiej wraz z odwodnieniem 

Uzbrojenie terenu - budowa ulic: Zygmunta Starego, Królewskiej, Jagiellonki, Saskiej oraz 
Warneńczyka 

Przebudowa ul. H. Pobożnego 

Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w ciągu ul. Warneńczyka, Filipa, Książęcej, Władysława IV, od 
Cienistej do Lwowskiej, w rejonie ul. Nowoprojektowanej i Załęskiej 



Odwodnienie ul. Władysława IV 

Modernizacja domów kultury na os. Wilkowyja i Pobitno 

Modernizacja DPS przy ul. Załęskiej 

Modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej 

Budowa placu zabaw przy ul. Mazowieckiej i Olbrachta 

 

Ad. 2 Dyskusja, pytania dotyczące problemów osiedli    

Członek Rady Osiedla Pobitno: dotyczy zabezpieczenia osuwiska na ulicy Konfederatów 
Barskich. Wstępne zabezpieczenie zostało wykonane. W budżecie miasta na ten rok było 
zapisane dalsze zabezpieczenie tego osuwiska. Te pieniądze zostały zdjęte (zaangażowanie 
bardzo dużych środków finansowych wyłącznie na rzecz ochrony interesów osób 
prywatnych). Czy tam będą jeszcze jakieś prace prowadzone, zwłaszcza, że to osuwisko jest 
na terenie działki miejskiej ? 
 
Pani Urszula Kukulska – Dyrektor Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa: Te działki, 
których dotyczy to osuwisko są działkami prywatnymi. W planach przyszłościowych 
będziemy mieć tam budowę drogi, która już została rozpoczęta. Jest to droga dojazdowa do 
targowiska. Jak ta droga będzie kontynuowana w kierunku do ul. Ciepłowniczej wówczas 
będziemy mieli podstawę do wykonania tam wszelkich zabezpieczeń. W tej chwili chcąc to 
realizować jest to na terenach prywatnych.  
 
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: Zadanie zabezpieczenia 
osuwiska to nie jest też do końca zadanie własne miasta. Katalog zadań, które ma miasto do 
realizacji jest opisany ustawą. Zabezpieczyliśmy w takim zakresie w jakim mogliśmy. Została 
wykonana kanalizacja deszczowa przyjmująca wody opadowe, po to, aby nie następowała 
dalsza erozja tego gruntu. Ten temat został zgłoszony do funduszy unijnych i staramy się 
sfinansować to z innych możliwych zadań. Zgłosiliśmy go także do Urzędu Wojewódzkiego do 
wykazu osuwisk, które należy naprawiać. Szukamy rozwiązania tego problemu. Bezpośrednio 
z budżetu są problemy, żeby zgodnie z prawem to sfinansować.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Pobitno: Nie mamy placu zabaw na starym osiedlu 
Pobitno. Rada Osiedla zwróciła się, żeby przy ul. Macha ten plac zabaw powstał. Chciałbym, 
żeby na tym zebraniu zostało to wyjaśnione. Druga sprawa. Od paru kadencji mamy 
obiecywane, że będzie zmodernizowana ul. Traugutta wraz z bocznymi. W tym temacie nic 
się nie dzieje. Łatanie dziur niczego nie załatwia. Kolejna sprawa związana  
z bezpieczeństwem to światła na skrzyżowaniu Wojska Polskiego, Konfederatów Barskich, 
Morgowej. Czekamy na wykonanie tych obietnic. Nie potrzeba wypadku śmiertelnego, żeby 
przyśpieszyć budowę świateł.   



 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: budujemy dużo więcej, niż ściągano  
z podatków. Na tym osiedlu i na osiedlu Pobitno powstało wiele nowych dróg. Ludzie chcą 
coraz lepiej żyć i staramy się to realizować.  
 
Pani Aleksandra Wąsowicz – Duch – Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej: U Państwa na 
Osiedlu Pobitno plac zabaw wybudowaliśmy w 2008 r. na ul. Małopolskiej. Teraz te działki 
zmieniły właściciela. Inwestor, który ma tam budować bloki gwarantuje, że plac zabaw 
będzie tam istniał cały czas i do końca kiedy ta inwestycja powstanie. Przed spotkaniem 
rozmawialiśmy z Panem Walatem, z Panią Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – na              
ul. Macha jest działka z uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
pod budowę przedszkola. Będziemy chcieli, żeby pierwszym etapem tego przedszkola była 
budowa placu zabaw. Są zabezpieczone pieniądze w budżecie miasta w przyszłym roku na 
budowę placów zabaw. Możemy się zadeklarować, że ten plac zabaw w przyszłym roku 
wybudujemy.  
 
Pan Piotr Magdoń – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: Jeśli chodzi o ul. Traugutta 
zrobiliśmy rozeznanie. Wymagane będzie pozwolenie na budowę. Znajduje się tam dosyć 
znaczna ilość sieci instalacji podziemnych. Będzie konieczność przebudowy. Ta inwestycja 
będzie zaproponowana do budżetu na przyszły rok. Jeżeli chodzi o światła, które są 
planowane do montażu to po zakończeniu projektu transportowego (przebudowa 
skrzyżowań) przystąpimy do realizacji tego skrzyżowania.       
 
Mieszkanka Osiedla Pobitno: trudno jest wyjechać z domów z ul. Morgowej. Na placu 
zabaw, jedynym na naszym osiedlu, jedyny plac zieleni dla dzieci z wielu bloków, firma 
Hartbex zaserwowała nam drapacze chmur. Tam jest zabudowa jednorodzinnych domków. 
Teren jest bardzo nieduży. Panie Prezydencie, warto by było nas odwiedzić.      
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: staramy się o to, żeby Rzeszów się 
rozwijał.  
 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa: firma 
Hartbex kupiła nieruchomości od podmiotów prywatnych. Z umowami, które mamy zawarte 
z firmą Hartbex, deklaracja firmy jest taka, że plac zabaw który tam funkcjonuje, będzie nadal 
utrzymywany. Firma Hartbex postara się żeby, przy może delikatnej modyfikacji położenia 
tego placu, żeby ten plac cały czas był dla Państwa dostępny.  
 
Mieszkanka: Mieliśmy spotkanie z Panem Prezesem Bącalem. Przedstawiono nam zupełnie 
inną zabudowę, od 4 do 9 pięter, kaskadowo miał iść blok. Nagle okazało się, że na tym 
samym terenie ma stanąć osiem punktowców do 23. pięter wysokości. Ja nie widzę tego 
miejsca i przestrzeni. Samochody będą wyjeżdżać tą samą Morgową z której my nie możemy 



teraz wyjechać. Morgowa rano jest tak zablokowana, że nie ma szans, żeby wyjechać. 
Hartbex jest w tej chwili zupełnie z inną propozycją, niż to co nam było przekazane na 
spotkaniu.    
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: kolejne światła które będą realizowane 
to wyjazd z ul. Morgowej.     
 
Pan Andrzej Skotnicki – Dyrektor Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa: Hartbex 
jak każdy, kto ma takie prawo i chce, złożył wniosek o decyzję o warunkach zabudowy, na 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną na działce którą nabył przy ul. Morgowej, w pobliżu 
ul. Małopolskiej. Decyzja o warunkach zabudowy do tej pory nie została wydana. Z wniosku 
złożonego przez Hartbex nie wynika by tam miało być osiem takich punktowców, o których 
Pani mówiła. Być może było to prezentowane komukolwiek jako sondażowa oferta. Decyzja 
nie została wydana. Zamiar Hartbexu jest dużo, dużo mniejszy. Pozwolenie na budowę, aby 
mogło być wydane, musi być wydana i decyzja o warunkach zabudowy i musi być również 
przygotowany przez Hartbex, przez inwestora projekt budowlany, który spełnia wszystkie 
wymogi przepisów prawa budowlanego. Inaczej nie jest w stanie uzyskać pozwolenia na 
budowę.   
 
Mieszkanka: Hartbex wystąpił o warunki zabudowy do miasta, gdzie przedstawił koncepcję 
zabudowy tych terenów jaką chciał uzyskać. I tam m.in. jest tak: są bloki kaskadowe, w tym 
blok 25. kondygnacyjny, a drugi 18. kondygnacyjny i przewidują 317 mieszkań. Czyli to jest 
prawda, że oni taką koncepcję przedstawili?  
 
Pan Andrzej Skotnicki – Dyrektor Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa: 
Odnosiłem się do tego, o czym Pani tu mówiła, o zamiarze budowy ośmiopunktowców.  
W dalszym ciągu nie ma mowy o budowie ośmiopunktowców. One tam się fizycznie nie 
zmieszczą. Decyzja o warunkach zabudowy nie została do tej pory wydana. Postepowanie nie 
zostało zakończone. Na pewno będzie wydana decyzja o warunkach zabudowy zgodna  
z prawem przy udziale wszystkich stron postępowania. Nie przesądzajmy o tym tu, na tej sali 
co w tej decyzji ma być lub będzie. Od każdej decyzji administracyjnej każda ze stron ma 
prawo wnieść odwołanie.  
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: realizując w tej chwili ok. 380 inwestycji, 
oprotestowanych jest przynajmniej 90 – 95 %. Miasto musie się rozwijać.  
 
Mieszkaniec ul. Morgowej: nie myśli się o rodowitych mieszkańcach Rzeszowa. Ludzie 
przyjeżdżają tam, gdzie jest praca. Ul. Morgowa (boczna ul. Bałtyckiej łącząca Marcina Filipa) 
jest to najciemniejsza ulica na tym osiedlu. Od 6 lat staramy się o oświetlenie. To jest ulica 
dojazdowa do dużego osiedla gdzie mieszka naprawdę dużo ludzi. Jeśli się nie da zrobić tych 
świateł, to proszę powiedzieć dlaczego.  



 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: cieszę się, że tu ludzie znajdują pracę. 
Odnośnie oświetlenia nie ma problemu żebyśmy to włożyli w budżet i zrobili.     
 
Pan Piotr Magdoń – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: Dokładnie Panie Prezydencie.  
W chwili obecnej jest regulowany status prawny tej drogi. Na dzień dzisiejszy są to grunty 
prywatne. Sprawy formalnoprawne skutecznie blokują. Droga jest wąska na terenie 
prywatnym i prosimy Państwa o przychylność. Technicznie to nie jest żaden problem. 
Formalnoprawnie czekamy na uregulowanie i przystąpimy do realizacji.     
 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa: droga 
Marcina Filipa to własność prywatna. Rozmawiamy z właścicielami, jesteśmy z nimi prawie 
domówieni. W styczniu podejrzewam, że ulica Marcina Filipa już  będzie własnością Gminy 
Miasta Rzeszowa. Stan prawny w księgach będzie uregulowany. Będzie można przejść do 
inwestycji na tej drodze.    
 
Pan Piotr Magdoń – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: na fragmencie nie można puścić 
sieci, przerwać następnie. Od stycznia można przystąpić do prac kompleksowo. Mamy 
problem z wejściem na grunt prywatny. Przygotowujemy akt notarialny. W styczniu chcemy 
go podpisać.  
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: aby wejść na prywatną działkę musi być 
zgoda tej osoby.     
 
Mieszkanka z ul. Mazurskiej: od 2009 r. Rada Miasta pozbawiła nas tzw. pergoli na 
składowanie odpadów. Chcemy odzyskać dostępność do tej pergoli.  
 
Mieszkaniec: zbudować sobie pergolę najszybciej.      
 
Mieszkanka z ul. Mazurskiej: Kujawska 13a ma dostęp do tej pergoli, a Mazurska 15, 
właściwie przy tej samej ulicy ma zabroniony dostęp do pergoli. Czym my się różnimy. To jest 
60 mieszkań w bloku. Mam zdjęcia z tego terenu. Jest obskurnie.   
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: za wszelką cenę chciałem załagodzić 
problem tej „13” i „15”. Jeździłem tutaj. Rozmawialiśmy z Panem Profesorem Alotem.        
 
Mieszkanka z ul. Mazurskiej: zostawię dla Pana Prezydenta te fotografie, które robię 
systematycznie.    
      
Mieszkaniec: wspólnota przy Mazurskiej miała na własnej działce sobie zbudować pergolę  
i tak miało być. Mazurska pergoli nigdy nie miała. Chodziła i wyrzucała. Ma pojemniki na 



gruncie gminnym. Niech tamta wspólnota zbuduje sobie wreszcie pergolę i nie będzie tego 
dziadostwa. Pan Prezydent już to raz rozwiązał przy mojej obecności i wielu ludzi. Decyzja nie 
została zrealizowana.  
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: szkoda, że ludzie się nie pogodzą. Tereny 
miejskie to nie są tereny cudze, tylko wszystkich Państwa. Będziemy rozmawiać.    
 
Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla Wilkowyja: na naszym osiedlu nie ma 
przedszkola, nie ma żłobka, szkoły. Trzeba jeździć do szkoły albo na Słocinę, albo na Pobitno. 
Pilnie potrzebna jest placówka oświatowo – wychowawcza z orlikiem, basenem. Druga 
sprawa to działalność ZTM. Składałam skargę na niepunktualną jazdę autobusu linii „23”. 
Nigdy nie jeździ punktualnie. Skargi składamy na piśmie i nigdy nie dostajemy odpowiedzi. 
 
Pan Henryk Wolicki - Pełnomocnik ds. Oświaty, Opieki Społecznej i Osób 
Niepełnosprawnych: jeśli chodzi o szkołę, to dogadana jest sprawa gruntowa ok. 2 ha na 
byłej „prochowni”. Będzie tam budowana szkoła przez Ojców Pijarów. Jest nowa koncepcja 
budowy tej szkoły. Miasto ze swojej strony zobowiązało się do infrastruktury i dojazdu do tej 
szkoły. Będzie to gimnazjum i szkoła podstawowa. Przedszkole jest w planie za młynem. Tam 
jest teren przeznaczony również pod zespół oświatowy. Również tam będzie budowane 
przedszkole. Jest też domówiona sprawa gruntowa jeśli chodzi o budowę szkoły. Myślę, że 
do końca tego roku decyzje zapadną w sprawie budowy szkoły. Jest dogadana sprawa  
z właścicielem tego gruntu, który ok. 2 ha przeznaczy na budowę tej szkoły.  
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: uważamy za konieczne budowanie 
szkoły na terenie Wilkowyji.    
 
Pan Łukasz Dziągwa – Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego: na Osiedlu 
Wilkowyja jest 12 linii. Dodatkowo 13. jest linia nocna, linia N2.  Na dobę w dni robocze to 
ponad 650 kursów. Linia 23 po okresie próbnym nie cieszyła się zainteresowaniem. Została 
ograniczona do 12 kursów. To dojazd przede wszystkim na ul. Matuszczaka, do bramy WSK. 
Został zapewniony dojazd w tych godzinach, kiedy cieszy się największą popularnością. Było 
to konsultowane z Radą Osiedla Wilkowyja. Spóźnienia na bieżąco wyjaśniamy. Nie ma takiej 
sytuacji, że nie odpowiadamy na pisma.     
 
Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla Wilkowyja: nie dostaliśmy odpowiedzi.  
 
Pan Łukasz Dziągwa – Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego: jestem tym 
zaskoczony. Ja po spotkaniu to oczywiście chętnie wyjaśnię. Przepraszam jeśli coś takiego 
miało miejsce. Linia 23 jest bardzo długa. Opóźnienia niestety zdarzają się w godzinach 
szczytu.   
 



Mieszkanka: są korki i autobus nie ma szans się nie spóźniać.  
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: w związku z tym, że taka sytuacja jest, to 
dostosujcie odpowiednie godziny. Proszę sprawdzić i ewentualnie wyciągnąć konsekwencje 
do kierowców.  
 
Mieszkanka: duże korki na ul. Lwowskiej. Propozycja przedłużenia drogi przy Macro. Droga 
wpisałaby się w  cele strategiczne naszego miasta. Odciążyłaby korek, który jest na ul. 
Lwowskiej. Propozycja, aby wpisać to do budżetu na 2015 r. Zastanowić się nad 
sfinansowaniem tej drogi ze zintegrowanych inwestycji terytorialnych, rządowego programu 
budowy dróg.  
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: rozważymy Pani propozycję, ale będą 
kłopoty żeby wejść w czyjś teren. 
 
Mieszkaniec: Trzeba kupować 2 bilety żeby się dostać np. na Baranówkę (kursy wieczorne 
linii 9 w weekendy). ZTM robi wszystko żeby nie korzystać z autobusów, a nie przyciągać. Na 
sali (w Domu Kultury) można założyć kaloryfery, koszt takiej inwestycji to 20 tys. zł. Są niższe 
koszty ogrzewania.        
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Tu jest piękna sala. Jakbyście zrobili kilka 
zabaw to pieniądze byłyby. Także aktywności. Z naszych podatków dopłacamy do autobusów 
55 mln zł w skali roku. Koszty są dużo wyższe niż wpływy z biletów. Jeżeli jest napełnienie 
autobusów zdecydowanie będziemy dawać. Jeżeli dla jednej, czy dwóch osób to 
zdecydowanie nie. Pieniądze nie mogą być marnotrawione. Wykonaliśmy nowe ulice. 
Wykonano 87 km nowych dróg. Będziemy dalej drogi budować. Przybywa samochodów. 
Przybywa ludzi.   
 
Mieszkanka: Bilet miesięczny dla dorosłej osoby kosztuje 70 zł i jest to bilet trasowany. 
Proponuję takie bilety zrobić biletami w kierunku. Czyli dojazd różnymi trasami. Bilety 
miesięczne nie na wszystkie dni tygodnia. Czy nie wystarczyłyby bilety tańsze, ale na 5 dni.  
Z możliwością przesiadki. Z możliwością modyfikowania trasy ? Czy nie możemy zrobić bilety 
20 – minutowe w cenie jednego przejazdu ? Z możliwością tej krótkiej przesiadki.  
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Miesięcznik „Motor” podał rankingi 
odnośnie komunikacji miejskiej. Brano pod uwagę m.in. cenę paliwa, umieścili nas na 2. 
miejscu. Kierowcy rzeszowscy umieścili Rzeszów na 1. miejscu jako łatwość przejazdu. Trzeba 
sobie wyobrazić jak jest w innych miastach. Do MPK dokłada się 55 mln zł. Można puścić za 
darmo, ale za to też musiałby ktoś zapłacić – rzeszowski podatnik. Odnośnie propozycji, które 
Pani zgłosiła – Pan Dyrektor Dziągwa, proszę to wszystko notować i rozważyć.  
 



Mieszkaniec: propozycja wprowadzenia pociągu na szynach.  
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: w przyszłym tygodniu mamy spotkanie  
z Politechniką Warszawską i Krakowską. Byłem w Szwajcarii oglądać w fabryce jak to 
wygląda. Jest to metro nadziemne – transport na jednej szynie. Przepisy w tej chwili w Polsce 
nie przewidywały, że coś takiego można budować. Transport pasażerski tylko na dwóch 
szynach. Załatwiamy żeby przepisy się zmieniały, bo to transport na jednej szynie. Jest to bez 
kierowcy. Zdalnie sterowane, bez hałasowo.  
 
Przedstawiono prezentację multimedialną kolejki Bombardiera – międzynarodowego 
inwestora w branży transportu szynowego 
 
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: Pan Prezydent zwrócił 
uwagę, że jest to transport ekologiczny. Mogą być zestawy 2., 4., 6., 8. wagonikowe. 
Przewożenie od 6 tys. do 42 tys. pasażerów w ciągu godziny. Wydajność równoznaczna 
nawet z metrem. Prędkość to 80 km/ha. Jest bezkolizyjny. Jeździ automatycznie, jak winda. 
W trakcie załatwiania jest zmiana przepisów, aby można było to uznać za transport 
publiczny.            
 
Mieszkaniec: przebicie tunelu pod rondem Pobitno. Czy Państwo jesteście zainteresowani 
tym pomysłem. Czy miasto może coś takiego zrobić ? 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: bardziej mnie interesuje przebicie przy 
Hotelu Rzeszów.  
 
Mieszkaniec: to rondo jest o tyle ważne, że jest duży ruch, tam jeździ cały wschód do 
Rzeszowa. Jest to też skrzyżowanie z S 19.  
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: tu „19” nie idzie. Ruch w mieście będzie 
większy. Będą nowe fabryki i nowe miejsca pracy.  
 
Pan Waldemar Macheta – Dyrektor Biura Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Rzeszowa: 
Rzeszów dynamicznie rozwija się jeśli chodzi o gospodarkę. Na ok. 200 tys. mieszkańców jest 
22 250 przedsiębiorstw. Wchodzimy w tej chwili w nowy sektor. Nie tylko się opierać na 
lotnictwie, czy też przemyśle motoryzacyjnym, czy przemyśle związanym z informatyką, tylko 
żeby również opierać się na usługach dla biznesu. Są to usługi dotyczące informatyki, 
księgowości, finansów.  
 
Mieszkaniec: czy Państwo pochylą się nad pomysłem przebicia tunelu ?     
 



Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: pomysł jest dobry, ale ja muszę brać po 
kolei rozwiązania. Każdy grosz trzeba liczyć.     
 
Mieszkaniec: z naszych osiedli Pobitno i Wilkowyja nie ma ani jednego radnego. Na Radzie 
Miasta naszych społeczności nie ma kto reprezentować. Czy jest jakaś inwestycja planowana 
od strony północnej, cmentarza? Na pewno ten temat był poruszany z mieszkańcami Osiedla 
Załęże.     
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: głosuje się na spadochroniarzy. Ludzi, 
którzy nie mieszkają w Rzeszowie.     
 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa: uchwalony jest plan 
zagospodarowania przestrzennego związany z rozbudową cmentarza na Wilkowyji, jak 
również z możliwością skomunikowania obszaru Wilkowyja – Północ.  
Skomunikowanie terenu osiedli zostało omówione przez Panią Dyrektor Raińczuk na 
wyświetlanym slajdzie. Omówione zostało nowe osiedle na miejscu „prochowni” jako projekt 
przyszłościowy.      
 
Mieszkaniec: potrzebna jest tablica do wywieszania ogłoszeń. (kiedyś ogłoszenia, klepsydry 
były wywieszane na drzewie, które rosło przy ul. Olbrachta, niedaleko placu zabaw).   
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Odnośnie słupów ogłoszeniowych, 
proszę postawić słup.   
 
Pan Waldemar Ostrowski – Przewodniczący Rady Osiedla Wilkowyja: prosimy o tą szkołę 
na osiedlu. Prośba o oświetlenie chodnika wzdłuż autokomisów przy ul. Lwowskiej. Prosimy 
wyróżnić Pana Grzegorza Patrzyka ze Straży Miejskiej. Prosimy o wykonanie sygnalizacji 
świetlnej przy wyjeździe z ul. Morgowej.  
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: światła na Morgowej potrzebne.  
W styczniu. Będzie pogoda, wchodzimy w styczniu. Będą kolejne potrzeby i tak musi być. 
Inaczej byłby zastój. 
 
Mieszkaniec ul. Warneńczyka: wzdłuż naszej ulicy wykonywano wykopy. Ekipa pozostawiła 
nieporządek. Samochody rozwożą błoto po całej ulicy. Chcemy 300 m chodnika. Będziemy 
chcieli się w tym temacie wybrać do Pana Prezydenta z mieszkańcami. Czy coś wiadomo, co  
z Młynówką ? 
 
Pan Piotr Magdoń – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: oczywiście, postaramy się tam 
zainterweniować. Wymusimy posprzątanie. Sądzę, że na początku przyszłego tygodnia 
zostanie to wszystko naprawione.  



 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: mandat dla tej firmy, która zostawiła 
bałagan.  
 
Pan Adam Napiórkowski – Przewodniczący Rady Osiedla Pobitno: ważny tematem dla nas 
jest plac zabaw i inwestycja Hartbexu. Ważne jak zachowają się przy tym temacie urzędnicy  
i radni. Trudno nam sobie wyobrazić tę inwestycję. Prosimy Państwa o czujność. To musi być 
zrobione z uwzględnieniem tych mieszkańców, którzy już tam są. Najważniejsze zadania 
inwestycyjne na 2015 r.: sygnalizacja świetlna przy ul. Morgowej, Konfederatów Barskich i Al. 
I Armii Wojska Polskiego, ul. Kurpiowska i ul. Mazurska – po chodniku nie da się przejść. 
Szkoła „12” przy ul. Lwowskiej jest bardzo przeciążona. Czekamy, żeby powstała szkoła na 
Wilkowyji. Ul. Polna – prosimy o remont tej ulicy. Kopiec Konfederatów Barskich – prosimy  
o sprzątanie tego miejsca i zwrócić go mieszkańcom.  
 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa: ul. Polna 
w bardzo wąskim zakresie jest ulicą gminną. Właściciele nieruchomości nie zgadzają się na 
zbycie swoich działek na rzecz Gminy Miasta Rzeszowa. Trudno wejść siłowo na podwórko, 
właściwie komuś pod sam dom. Ciągle rozmowy prowadzimy.  
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: dobrze byłoby, że jeśli jest ktoś szefem 
rady osiedlowej, to żeby miał rozeznanie. Trzeba znać uwarunkowania.  
 
Mieszkanka ul. H. Pobożnego: kiedy będzie koniec inwestycji w kierunku ul. Lwowskiej ? Jest 
budowany chodnik wzdłuż ul. Lwowskiej, począwszy od ul. Olbrachta do młyna. Chodnik nie 
idzie prosto. Jest zepchnięty w kierunku rowu. Zagraża to bezpieczeństwu pieszych. Prosimy 
o jego wyrównanie – 60 m. Mam przygotowane pismo odnośnie tego problemu i chciałabym 
wręczyć je Panu Prezydentowi.  
 
Pan Piotr Magdoń – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: jest przygotowana dokumentacja 
projektowa. Będziemy starali się o wprowadzenie tej dokumentacji do budżetu. Jeśli chodzi  
o chodnik przy ul. Lwowskiej, to był on zgłoszony do budżetu obywatelskiego. 
Konsultowaliśmy go z Radą Osiedla. Dostosowaliśmy szerokość oraz jego lokalizację do 
możliwości wykonania w ciągu roku. Najmniejsza odległość od krawędzi jezdni to 4,5 m. Jest 
to jeden z najdalszych usytuowanych chodników w mieście. Złożyliśmy pisma do Orange, 
żeby wykonać ten chodnik, która na etapie zgłoszenia nie wyraziła zgody. Musieliśmy 
wykonać tak ten chodnik, żeby odpowiadał możliwością technicznym. Wszelkiego rodzaju 
wykonanie na istniejących sieciach wymagałoby uzyskania pozwolenia na budowę. Wobec 
czego realizacja tego chodnika, albo by się przedłużyła, albo byłaby pod znakiem zapytania. 
Do dzisiejszego dnia mamy niestety jeszcze problem przy ul. Bałtyckiej. 
 



Pan Waldemar Ostrowski – Przewodniczący Rady Osiedla Wilkowyja: dziękuję za 
wykonanie tego chodnika. Wiem jakie są problemy. Miasto nie na wszystkie rzeczy może 
otrzymać pozwolenie. Bardzo proszę o 3 domy, które są od ul. Olbrachta w kierunku 
komisów samochodowych o podsypanie tego terenu, żeby mieszkańcy mogli spokojnie z ul. 
Lwowskiej wjechać do swoich posesji. Mieszkańcy nie mają dojazdu.  
 
Mieszkanka: czy mogą być podjazdy ? 
 
Pan Piotr Magdoń – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: zgodnie z ustawą o drogach 
publicznych właściciel posesji, który chce się przyłączyć do drogi publicznej ma obowiązek 
wykonać podjazd na własny koszt i staranie. Nie ma problemu, aby wykonać nawiezienie 
tego kruszywem i takie decyzje zostaną podjęte i takie roboty zostaną wykonane.  
 
Mieszkaniec ul. Marcina Filipa: koło nas ma być droga. Ma być to droga dojazdowa dla 
inwestorów. Jaka ma być rola tej drogi ? Może zastanowić się nad statusem tej drogi. Może 
ją zmienić z gminnej na jakąś drogę mniejszego ruchu ? Może jakiś próg ? Żeby ułatwić tutaj 
funkcjonowanie naszym mieszkańcom.  
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: inwestycje, które robimy, robimy dla 
ludzi. Jednym się podoba, innym nie.  
 
Mieszkaniec: jest rozbieżność interesów. Miasto ma się rozwijać. Ulica ma być szeroka. 
 
Mieszkaniec: chodzi mi o ul. Załęską. Odcinek od Konfederatów Barskich w dół do Asseco. 
Prośba o zrobienie chodnika.  
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: ulica na tym odcinku, o którym Pan 
mówi straciła na ważności. Przyjrzymy się tematowi. Ale tam gdzie więcej ludzi jest, to tam 
przede wszystkim.  
 
Mieszkaniec: śledzę budowę archiwum, bo mieszkam po drugiej stronie. Kiedy się zacznie 
inwestycja drogi Zygmunta Starego ? Bo się zacznie ruch do archiwum.  
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: szanowni Państwo, za ul. Zygmunta 
Starego byłem oddany do prokuratora. To teren prywatny. Właściciele podali mnie do 
prokuratora. Trzeba jakoś tę sprawę rozwiązać. 
 
Mieszkaniec ul. Morgowej: pracuję w Warszawie, a mieszkam w Rzeszowie. Na przeciwko 
mojego domu pewien deweloper postanowił wybudować blok. Zasłoni nam całkowicie 
światło. Dochodzi do wielu samowolek budowlanych. Reprezentuję 6 rodzin.   
 



Pan Andrzej Skotnicki – Dyrektor Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa: na 
sąsiedniej nieruchomości, prywatnej nieruchomości, jeden z deweloperów postanowił 
wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy na zabudowę mieszkalną jednorodzinną 
szeregową. Taki wniosek złożył i taką decyzję dostał. Jesteście Państwo stronami, macie 
pełne prawo, żeby kwestionować rozstrzygnięcia każdej z decyzji, którą dostaniecie. 
Zakwestionowaliście Państwo to, że nie ma zapewnionego dojazdu do drogi publicznej  
i Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło tą decyzję, zlecając ponowne sprawdzenie jak 
to jest z tym dojazdem. Czy prawnie uregulowany dojazd do tej nieruchomości został 
zagwarantowany. Cały wniosek jest ponownie analizowany. Jeśli dojazd nie jest zapewniony, 
to deweloper spotka się z odmową.    
 
Pan Piotr Magdoń – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: została opracowana dokumentacja 
Zygmunta Starego. Ta dokumentacja była zmieniana na skutek jednej z mieszkanek.  
W zeszłym roku było przygotowywane wszystko do realizacji tego zadania. Są pewne 
elementy, które blokują tą realizację. Mamy przygotowaną dokumentację i będziemy się 
starali wnioskować ją na wprowadzenie do budżetu na przyszły rok. 
 
Mieszkanka: Mam pytanie o oświetlenie ul. Św. Kingi. Pół ulicy jest nieoświetlona. Połowa 
ulicy nie ma chodnika.  
 
Pan Piotr Magdoń – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: jest dokumentacja opracowana. 
Będziemy starali się ją wprowadzić. W pierwszej kolejności wykonaliśmy drogę.  
 
Mieszkanka: jestem właścicielem działki, której w 2012 r. została wydana decyzja i z naszych 
działek wydzieliła część terenu pod budowę drogi dojazdowej do cmentarza i nic w tej 
sprawie się nie dzieje. Chciałabym uzyskać informację kiedy te tereny będą wykupione, 
żebyśmy mogli swoje działki zagospodarować? Jest tylko decyzja, że zostały wydzielone 
działki. Działka jest w dalszym ciągu moją własnością, ale ja nie mogę na niej nic zrobić, 
ponieważ została wydzielona.    
 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa: Pani 
działka została podzielona w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na 
dwie działki. Na jednej zostaje Pani z gospodarstwem domowym. Natomiast na pozostałej 
działce wydzielonej, objętej planem, której jest Pani właścicielem jest zaplanowana droga. 
Czy Pani chce sprzedać tą działkę, gdzie jest zaplanowana droga ?  
 
Mieszkanka: tak, ja chce ją sprzedać.  
 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa: jeśli Pani 
chce zbyć taką działkę na rzecz gminy to prosilibyśmy o jednozdaniowy wniosek, że Pani ma 
wydzieloną działkę, objęta jest planem i chce Pani ją zbyć. Gmina wykupuje taki działki przed 



realizacją inwestycji. W momencie, gdy byłaby robiona inwestycja i budowa drogi wpisana 
do budżetu to my sami zwracalibyśmy się do Pani o wykup takiej działki. W tym momencie 
nie jest realizowana, to prosimy o złożenie wniosku o wykup. 
 
Mieszkaniec: czy dopilnuje Pan uregulowania rzeki Młynówki ? 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: spróbujemy zorganizować spotkanie  
z Urzędem Marszałkowskim i z Urzędem Wojewódzkim. Będziemy rozmawiać i będę chciał 
zorganizować to spotkanie tu, w tej sali. Będziemy chcieli Państwa zaprosić, te osoby które 
mieszkają nad Młynówką.  
 
Mieszkaniec: decyzja, czy deweloper wybuduje 25 pięter czy 3 piętra zależy od Pana. Bloki 
przy Morgowej będą przeszkadzały. Brak chodnika przy ul. Morgowej, która dochodzi do 
Cienistej. Zalew trzeba wreszcie wyczyścić. Zadłużenie miasta nie jest najmniejsze. Chciałbym 
do Pana zajrzeć w przyszłym roku, w sprawie budowy kościoła z pomocą ludzi z Transbudu.  
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Zapraszam bardzo w przyszły tygodniu. 
Sytuacja finansowa miasta jest stabilna. Muszą być realizowane nowe domy. Rozwój miasta.   
 
Mieszkaniec: jest zrobiony jakiś biznesplan tej kolejki ?  
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: kolejka przyniesie napływ ludzi  
i kapitału. To procentuje w późniejszym okresie.  
 
Mieszkaniec: czy będzie na Osiedlu Wilkowyja boisko do piłki nożnej ? 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Jak znajdziemy jakiś teren to żeby było 
piłkarskie boisko. W tej chwili budujemy boiska w przedszkolach.  
 
Mieszkaniec ul. Warneńczyka: czy będzie plac zabaw w okolicach planowanego archiwum ? 
Czy coś jest planowane ? Czy jest możliwość przygotowania oświetlenia na ulicy dojazdowej 
do szeregówek, asfalt ? Czy można zrobić lustro przy okazji inwestycji na ul. Książęcej ? 
Trudno wyjechać samochodem.   
 
Pan Piotr Magdoń – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: jeśli chodzi o lustro to nie ma 
najmniejszego problemu. Prosilibyśmy tylko o wskazanie lokalizacji. Ta dróżka o której Pan 
mówi jest wąska. Tam sprawa dotyczy kanalizacji deszczowej. Jeśli Państwo wyrażą zgodę, 
postaramy się wprowadzić to zadanie do budżetu.  
 
Pani Aleksandra Wąsowicz – Duch – Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej: na Państwa osiedlu 
znajdują się dwa place zabaw przy ul. Mazowieckiej oraz przy ul. Olbrachta. Dzisiaj na 



spotkaniu obiecaliśmy plac zabaw przy ul. Macha na Osiedlu Pobitno. O terenie o którym Pan 
mówił będziemy pytać Radę Osiedla, czy jest tam konieczna budowa placu zabaw.  
 
Mieszkanka: na Zygmunta Starego i na Warneńczyka robi się tzw. skrót obwodnicy. 
Propozycja zastanowienia się nad tą drogą i wpisania jej do budżetu, być może do rządowego 
programu budowy dróg krajowych na 2014 – 2020. Zrealizować tę inwestycję. Wtedy 
okoliczne drogi nie będą nam służyły za obwodnice.  
 
 
Protokołował: 
 
Jacek Wróbel   
 

 

 

 


