
 
 

PROTOKÓŁ 
 

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami Osiedli: Staroniwa, Kmity,           
Króla Stanisława Augusta, które odbyło się w dniu 14 listopada 2014 r. 

 
 

Uczestnicy spotkania: 
  

• Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc;  
• Przewodnicząca Rady Osiedla Kmity – Halina Barszcz; 
• Przewodniczący Rady Osiedla Staroniwa – Julian Jaworski; 
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński; 
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Roman Holzer; 
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisław Sienko; 
• Skarbnik Miasta Rzeszowa – Janina Filipek;  
• Sekretarz Miasta Rzeszowa – Marcin Stopa; 
• Pełnomocnik ds. Oświaty, Opieki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych – Henryk Wolicki; 
• Dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa i miejskich jednostek organizacyjnych;   
• Radni Rady Miasta Rzeszowa oraz członkowie Rady Osiedli: Waldemar Wywrocki; 
• Mieszkańcy Osiedli Staroniwa, Kmity, Króla Stanisława Augusta. 

 
Porządek spotkania: 
 

1. Prezentacja multimedialna Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisława Sienko 
2. Dyskusja, pytania dotyczące problemów Osiedli: Staroniwa, Kmity, Króla Stanisława 

Augusta. 
 

Ad.1 Prezentacja multimedialna przedstawiająca: 
 Najważniejsze wydarzenia ostatniego roku, 
 Budżet, 
 Inwestycje, 
 Nagrody i wyróżnienia,  
 Inwestycje na Osiedlach: Staroniwa, Kmity, Króla Stanisława Augusta. 

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 – 27 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: 93 mln PLN. Długość 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. 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 (18.VII.2014 r.): 184 396. 
Rzeczywista liczba mieszkańców: 220 tys. 
 
BUDŻET MIASTA:  

Łączne wydatki na inwestycje w latach 2003-2013: 1,94 mld PLN. 

PRZECIETNE WYNAGRODZENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW: 

Urząd Statystyczny podał, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło  
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 – 6,5 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. 
 
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 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. Od chwili powstania 
infolinii (14 lutego 2013 r.) odebrano ponad 77 tys. połączeń. 
 

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 



Obecnie na portalu jest zarejestrowanych 508 aktywnych użytkowników, którzy zgłosili 324 pomysły  
i wygenerowali ponad 794 komentarzy. 

Europejski Urząd Statystyczny (EUROSTAT) opublikował swoje badania ile osób wśród mieszkańców 
miast jest słuchaczami studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich. 

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 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 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 
 I 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. 
 

INWESTYCJE NA OSIEDLACH: STARONIWA, KMITY, KRÓLA STANISŁAWA AUGUSTA 

Najważniejsze inwestycje na osiedlach: Staroniwa, Kmity, Króla Stanisława Augusta – 
łącznie ponad 123,6 mln zł. 

1) Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich i Witosa wraz z budową zabezpieczeń przed 
hałasem 

2) Budowa ul. Potokowej wraz z infrastrukturą 
3) Przebudowa ul. Strzelniczej etap I i II 
4) Budowa ul. Malinowej wraz z parkingiem 
5) Budowa ul. Tkackiej 
6) Budowa ul. Architektów 
7) Budowa drogi łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9                      

w ciągu ul. Podkarpackiej e Rzeszowie – etap II – przedłużenie ul. Przemysłowej 
8) Przebudowa ul. Wyspiańskiego 
9) Przebudowa ul. Kowalskiej 



10) Budowa placu zabaw na terenie Parku na osiedlu Kmity 
11) Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu 
12) Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu 
13) Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 
14) Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 
15) Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 16 
16) Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Strzelniczej 
17) Nadbudowa i modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Hanasiewicza 20a i 20b 
18) Budowa kanału ulgi dla potoku Mikośka 

Pozostałe inwestycje na osiedlach Staroniwa, Kmity, Króla Stanisława Augusta 

1) Wykonanie zabezpieczeń przed hałasem w ciągu drogi krajowej nr 4 
2) Bieżące utrzymanie i remonty dróg i chodników: Chełmońskiego, Krakowska, 

Chłopickiego, Tuwima, Sportowa, Legionów, Jagiełły, Wyspiańskiego, Ziaji, Budowlanych, 
Kaletnicza, Panoramiczna, Makowa, Malarska, Przemysłowa, Staroniwska, Drukarska, 
Boya-Żeleńskiego, Celownicza, Ślusarczyka, Długa, Cukiernicza, Dojazd Staroniwa, 
Hanasiewicza, Witkacego, Wita Stwosza, Akacjowa  

3) Budowa oświetlenia placu zabaw w parku na Os. Kmity, ul. Potokowej, Stolarskiej, 
Potokowej, Makowej, Kaletniczej, Złotej, Niemena, Hanasiewicza, Boya Żeleńskiego, 
Staroniwskiej, Staffa, Chruściela 

4) Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na Os. Staroniwa, od ul. Strzelniczej do 
Witosa  

5) Wykonanie uzbrojenia terenu oraz kanalizacji deszczowej dla osiedla przy ul. Witosa, dla 
os. Wzgórza Staroniwskie, w rejonie ul. Krajobrazowej  

6) Wykonanie kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. Witosa do 
Strzyżowskiej, od ul. Strzelniczej do Witosa 

7) Budowa odwodnienia ul. Bukowej i Czereśniowej  
8) Modernizacja Domu Kultury na Os. Staroniwa 
9) Rozbudowa i modernizacja instalacji chłodniczej sztucznego lodowiska 
10) Budowa drogi łączącej ul. Panoramiczną z Strzelniczą 
11) Połączenie ulic: Krakowskiej i Sportowej 
12) Budowa parkingu przy ul. Chruściela  
13) Budowa drogi od ul. Strzelniczej do Potokowej (rozstrzygnięcie przetargu 15.01.2015 r.) 
14) Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Mikośka 
15) Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Staroniwską i Potokową 

 

Inwestycje w przygotowaniu 

1) Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony Osiedla Staroniwa – opracowanie 
materiałów przedprojektowych 



2) Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Witosa - opracowanie 
materiałów przedprojektowych, uzyskano decyzję lokalizacji celu publicznego 

3) Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka  
4) Budowa drogi od ul. Przemysłowej do Zawiszy - opracowana dokumentacja 
5) Rozbudowa ul. Rolniczej - opracowana dokumentacja 
6) Rozbudowa ul. Kaletniczej - trwa procedura uzyskania decyzji pozwolenia 

wodnoprawnego 
 

Ad. 2 Dyskusja, pytania dotyczące problemów Osiedli: Staroniwa, Kmity, Króla Stanisława 
Augusta  

 

Pytanie 1:  

1. Ulica Kaletnicza od ul. Staroniwskiej do potoku Mikośka – po wykonaniu nakładki 
asfaltowej przez Gminę Miasto Rzeszów, mieszkańcy wnioskują o wykonanie 
chodnika chociażby z jednej strony ulicy. 

2. Wniosek o zmianę na procentowe kryterium w głosowaniu w budżecie obywatelskim 
3. Skrzyżowanie ulic Staroniwskiej i Batalionów Chłopskich – czy coś da się zrobić celem 

usprawnienia sygnalizacji świetlnej, zdaniem mieszkańców jest ustawiona 
nieoptymalnie. 

 
Odpowiedź: (Piotr Magdoń – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie) – Dokumentacja 
projektowa była gotowa – nie zrealizowana ze względu na brak zgód mieszkańców na 
dysponowanie terenem. Chodnik zrealizujemy pod warunkiem wyrażenia zgód mieszkańców 
na wykonanie kanalizacji deszczowej poza pasem drogowym tj. w terenie należącym do 
mieszkańców. 
 
Odpowiedź: (Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa) – Będziemy chcieli zrealizować 
wszystkie wnioski mieszkańców. Jeżeli nie będzie przeszkód to będzie wykonywane wszystko 
to o co wnoszą mieszkańcy. Co do poprawy przepustowości na skrzyżowaniu Staroniwskiej           
i Batalionów Chłopskich prowadzone są badania przepustowości – proszę sprawdzić co się 
dzieje i co da się zrobić celem poprawy sytuacji. Proszę wezwać specjalistów. 
 
Pytanie 2: Ulice: Kaletnicza i Potokowa – wniosek o odwodnienie. 
 
Odpowiedź: (Urszula Kukulska – Dyrektor Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa) trwa 
regulacja prawna nieruchomości niezbędnych do ustalenia lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, której postępowanie jest zawieszone z powodu braku ustalonych właścicieli tych 
nieruchomości. 



Odpowiedź: (Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem) obecnie prowadzone 
są rokowania z właścicielami 21 nieruchomości gruntowych. Do tych osób wysłane zostały 
prośby o wyrażenie zgód na realizację tego przedsięwzięcia – prosimy o szybką odpowiedź. 

Mieszkańcy: Nam chodzi o przesmyk łącznik pomiędzy Rzemieślniczą a Kaletniczą, a to nie jest 
to samo. 

Odpowiedź: (Urszula Kukulska – Dyrektor Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa) 
Najpierw należy przygotować odbiornik (potok Mikośka) od ul. Kaletniczej do ul. Witosa. 
Zapraszam na spotkanie do siebie. 

Pytanie 3: Interesują mnie losy ulicy Balistycznej – zostały tylko zasypane dziury i ulica jest 
rozwalona. Zostały załatane dziury w asfalcie dzisiaj chyba przed wyborami – kiedy się coś 
na ulicy wydarzy? 

Odpowiedź: (Piotr Magdoń – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie) – Część ulicy 
stanowi własność prywatną – proszę przekazać działkę miastu, wtedy nie będzie problemu            
z ułożeniem nakładki asfaltowej – wystąpimy do Biura Gospodarki mieniem o przekazanie 
drogi dla miasta. 

Odpowiedź: (Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa) – Proszę  o ułożenie nakładki. 

Odpowiedź: (Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem) – Wystąpimy do 
wszystkich właścicieli o przekazanie do miasta tej drogi. 

Pytanie 4: Powierzchnia 100 ha leży odłogiem – nie ma miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (podobno był przygotowywany) dalej nie ma drogi – 
ulicy Legionistów – wniosek o przebudowę. 

Odpowiedź: (Anna Rańczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa) Plan spotkał się                     
z uwagami mieszkańców co do trasy drogi, uwagi zostały uwzględnione. Miejski Zarząd Dróg 
w Rzeszowie pracuje nad nową trasą. 

Odpowiedź: (Piotr Magdoń – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie) – Przystąpiliśmy 
do zmiany trasy, ale 4 osoby nadal wniosły odwołania. 

Pytanie 5: Daje się developerom a oni nie zabezpieczają dojazdu mieszkańcom. 
 
Odpowiedź: (Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa) – bezwzględnie sprawdzić małe 
uliczki i doprowadzić do swobodnego przejazdu. 
 
Odpowiedź: (Andrzej Skotnicki – Dyrektor Wydziału Architektury) – Wszystkie obiekty są 
sprawdzane czy mają dojazd do drogi publicznej. Nie możliwości, żeby jakiś budynek dostał 
pozwolenie na budowę bez dojazdu do drogi publicznej. 
 



Pytanie 6: Po przeciwnej stronie szkoły miał być przystanek zadaszony Dyrektor MPK obiecał 
jego wykonanie, rok minął wiaty nie ma a dzieci mokną. 
 
Odpowiedź: (Waldemar Wywrocki – Radny Miasta Rzeszowa) – Ja również obiecałem, działka 
przeznaczona na ustawienie wiaty przystankowej ma 16 współwłaścicieli i nie ma szans 
dogadać się.  
 
Odpowiedź: (Anna Kowalska – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego) – Pan Radny ma rację. 
Rozpoczęliśmy stawianie wiat przystankowych. Proszę znaleźć miejsce to jesteśmy w ciągu 
dwóch tygodni w stanie postawić nową wiatę. Jedyną przeszkodą jest brak miejsca. 
 
Odpowiedź: (Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa) – Problemu nie stanowi nowa 
wiata tylko brak miejsca na jej ustawienie. Mnie osobiście jest głupio, że tego nie zrobiliśmy 
ale czasem tak jest, ze po prostu się nie da. 
 
Pytanie 7: Ulica Brzozowa nadaje się do generalnego remontu. Ulica Akacjowa zrobiona 
została do połowy w kierunku ulicy Brzozowej. Ulica Wiśniowa również nadaje się do 
generalnego remontu – ludzie jeżdżą samochodami pod prąd, dewastowane są znaki 
nagminnie. Dlaczego w tej części miasta nie ma wskaźników sekundowych sygnalizacji 
świetlnej. 
 
Odpowiedź: (Piotr Magdoń – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie) – Postaramy się 
wyremontować ulicę Akacjową. 
 
Odpowiedź: (Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa) – Koszty sygnalizatorów 
świetlnych - sekundników są nieduże – będziemy sukcesywnie instalować te urządzenia. 
 
Pytanie 8: Górny cmentarz na osiedlu Wilkowyja – czy miasto nie może wykupić więcej 
działek pod budowę parkingu bo w soboty i w niedzielę ciężko tam zaparkować, a co dopiero 
przejechać. 
 
Odpowiedź: (Juliusz Sieczkowski – Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej) – Zwrócimy się do BGM celem wyszukania terenu pod parking. 
 
Odpowiedź: (Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa) – Pan wybaczy ale w pierwszej 
kolejności będziemy wykonywać dojazdy do domów mieszkańców. 
 
Pytanie 9: Ulica Modrzewiowa, naprzeciwko Integralu. Zwracaliśmy się z prośbą do GK                
o wycięcie akacji pomiędzy potokiem Mikośka a jezdnią. Akacje wycięto ale zasadzono 10 
lip. Zwracamy się z prośbą o usunięcie tych drzew ze względu na uciążliwe liście spadające 
na nasze posesje.  



 
Odpowiedź: (Aleksandra Duch - Wąsowicz – Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej) – Myślę, że nie 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa wyrazi zgodę na przesadzenie tych drzew na działkę 
miejską – myślę, że nie powinno być z tym problemu.  
 
Pytanie 10: Ulica Budowlanych – Jakie są plany odnośnie dworca pod mostem ponieważ 
pojawiły się autobusy piętrowe – czy jest planowana rozbudowa tego dworca czy 
przeniesienie? Chodniki w fatalnym stanie w tym rejonie (pozałamywane).  
Luki w notatkach przedwyborczych, luki w programie transportowym. Na czym polega 
inteligentny system transportowy? W broszurach za mało konkretnych informacji a za dużo 
spraw konsumpcyjnych, hasło Dworzysko nie wiele nam mówi. Gdzie będziemy zarabiać 
pieniądze? 
 
Odpowiedź: (Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa) – Przy Jasionce jest strefa 
ekonomiczna, na której do tej pory wybudowało się kilka firm w dolinie lotniczej. Budujemy 
kolejną strefę ekonomiczną na Dworzysku w Świlczy i Rzeszowie. Podpisaliśmy umowę cargo 
z Miami. Umowy handlowe wymiany towarów ze Słowacji, Czech, Ukrainy. To są działania pod 
kątem tworzenia miejsc pracy. Jesteśmy na 6 miejscu w skali Kraju. 
 
Odpowiedź: (Anna Kowalska – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego) – Dworzec przy                    
ul. Towarnickiego jest tymczasowym. Prowadzimy działania celem przejęcia dworca PKS.  
 
Pytanie 11: Ul. Tkacka – Przypominam się z tematem znaku zakazu postoju nie dotyczy 
mieszkańców – proszę o usunięcie znaku. Z  ZZM otrzymałem pismo odmowne. 
 
Odpowiedź: (Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa) – Problem został 
przekierowany do Komisji drogowej – są określone przepisy jak i gdzie montować znaki 
drogowe. Rozpatrzymy sprawę jeszcze raz. Proszę o postawienie znaku „nie dotyczy 
mieszkańców” 
 
Odpowiedź: (Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa) – osobiście sprawdzę jak to 
wygląda. 
 
Julian Jaworski – Przewodniczący Rady Osiedla Staroniwa – wniosek o wykonanie chodnika 
przed szkołą. 
 
Pytanie 12: - Wniosek o ustawienie sygnaturki, która jest w depozycie sygnalizującej mszę 
świętą na okoliczność pogrzebu na cmentarzu komunalnym.  
 
- Tego typu symbole nie powinny być ustawiane na cmentarzu komunalnym tylko na 
parafialnym. Jeśli cmentarz będzie parafialny to nie widzę przeciwwskazań. 



 
Odpowiedź: (Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa) – Budynek na 
cmentarzu posiada takie wyposażenie, które obsługuje wszystkich zainteresowanych  tak, że 
jedno nie przeszkadza drugiemu itp. 
 
Pytanie 13: Wniosek o przedłużenie trasy autobusu linii nr 17 do cmentarza na osiedle 
Wilkowyja (ulica Cienista).  
Wniosek o wyremontowanie ok 25 – 30 m chodnika otaczającego pętlę przy skrzyżowaniu                
ul. Wita Stwosza  i Langiewicza.  
 
Odpowiedź: (Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa) – Proszę wyremontować ten 
chodnik. 
 
Odpowiedź: (Anna Kowalska – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego) – Przedłużenie linii 
spowoduje większe opóźnienia autobusów. 
 
Mieszkańcy: Prosimy o bezpośrednią linię do cmentarza. 
 
Halina Barszcz – Przewodnicząca Rady Osiedla Kmity – Składamy wniosek o przedłużenie linii 
nr 17 do pętli na ulicy Cienistej biorąc pod uwagę złożoność działań jakimi byłoby utworzenie 
nowej linii. Nie wnosimy o przedłużenie linii nr 34, nie chcemy zmiany trasy, ale jej 
przedłużenie tylko do ul. Cienistej. 
Wniosek o ustawienie poidełka na placu zabaw na osiedlu. 
 
Odpowiedź: (Aleksandra Duch - Wąsowicz – Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej) – poidełko 
będzie wykonane. 
 
Pytanie 14:  Wniosek o nasadzenia przy ul. Króla Augusta 19 prosimy o pojemniki na 
odchody zwierząt. 
 
Odpowiedź: (Aleksandra Duch - Wąsowicz – Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej) – Nasadzenia 
wykonaliśmy zgodnie z Państwa wytycznymi. Jeszcze w tym roku będziemy mieć nowe 
pojemniki. Zapraszam na spotkanie do siebie w tej sprawie. 
 
Pytanie 15: Władza wyraża arogancję w postaci prowadzenia i organizacji robót drogowych. 
Można przecież pracować w godz. 12 do 6, a firmy budowlane pracują w godzinach szczytu. 
Wniosek aby firmy wykonywały roboty budowlane w soboty niedziele i święta i inne nie 
powszednie dni. 
 
Odpowiedź: (Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa) – Mówmy o naszych inwestycjach, 
a nie o naszych kłopotach. Firmy pracują różnie i nie możemy zmusić ich do wykonywania 



szybszych robót ze względu na zasady finansowania tych zadań z budżetu miasta, na dotacje 
unijne, terminy dotowania z różnych źródeł finansowania itp. 
 
Pytanie 16: Panie Prezydencie, liście są zabierane przez miasto tylko z ulic i zieleńców                          
a starzy ludzie nie mają siły aby samemu zbierać ze swoich posesji. Prośba o pomoc. 
 
Odpowiedź: (Sławomir Krygowski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej) – Od 2015 
roku wchodzą nowe zasady. Będą odbierane odpady wielkogabarytowe od mieszkańców z ich 
posesji – 3 zł za worek. Worki na frakcję suchą odpadów będzie dostarczany do mieszkańców. 
 
Waldemar Wywrocki – Radny Rzeszowa – Wniosek o budowę boiska szkolnego o nawierzchni 
ze sztucznej trawy na Staroniwie – 900 głosów w budżecie obywatelskim. 
 
Odpowiedź: (Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa) – Przyjmiemy boisko do budżetu 
– projekt jest przygotowywany 
 
Pytanie 17: Czy doczekamy się interaktywnej mapy cmentarzy. 
 
Odpowiedź: (Aleksandra Duch - Wąsowicz – Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej) – Tak.  
W przyszłym roku będziemy wykonywać taką mapę. 
 
  Protokołował:  
Miłosz Kościelny 
 

 

 

 


