
 
 

PROTOKÓŁ  

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami Osiedli:  

 Śródmieście Północ i Śródmieście Południe, 

 które odbyło się w dniu 31 lipca 2015 r.  

  

Uczestnicy spotkania:  

• Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc;   

• Przewodniczący Rady Osiedla Śródmieście Północ – Kazimierz Rochecki;  

• Przewodniczący Rady Osiedla Śródmieście Południe – Mateusz Hanf;  

• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa –Stanisław Sienko;  

• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Andrzej Gutkowski; 

• Sekretarz Miasta Rzeszowa – Marcin Stopa; 

• Dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa i miejskich jednostek 

organizacyjnych;    

• Radni Rady Miasta Rzeszowa oraz członkowie Rady Osiedli: Śródmieście Północ 

oraz Śródmieście Południe; 

• Mieszkańcy Osiedli: Śródmieście Północ i Śródmieście Południe.  

  

Porządek spotkania:  

1. Prezentacja multimedialna Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa – Pana 

Stanisława Sienko.  

2. Dyskusja, pytania dotyczące problemów Osiedli: Śródmieście Północ 

i Śródmieście Południe.  

    

Ad.1 Prezentacja multimedialna przedstawiająca:  

• STATYSTYKI  

• NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE 

• JAKOŚĆ ŻYCIA W MIEŚCIE  

• RZESZÓW W RANKINGACH 
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NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH:  
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 - wartość 

inwestycji: ponad 90,7 mln zł, w tym dofinansowanie UE: 68,1 mln zł.  

• Budowa okrągłej  kładki nad Al. Piłsudskiego - wartość inwestycji: 12 mln zł,  

w tym dofinansowanie z budżetu państwa: 5 mln zł; 

• Most na ul. Naruszewicza – wartość inwestycji: 8,7 mln zł; 

• Przebudowa ulic w ciągu drogi krajowej nr 4 - wartość inwestycji: 89,0 mln zł,  

w tym dofinansowanie 61,6 mln zł;  

• Program poprawy jakości wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej - wartość 

projektu: 167,5 mln zł w tym dofinansowanie UE: 51,8 mln zł; 

• Oczyszczalnia ścieków - rozbudowa ciągu biologicznego – wartość projektu:            

46 mln zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 20,5 mln zł; 

• Budowa Systemu Integrującego Transport Publiczny Miasta Rzeszowa i okolic 

- wartość projektu: 415,1 mln zł, w tym dofinansowanie UE: 311,1 mln zł; 

• Połączenie ronda Kuronia z ul. Lubelskiej - Koszt inwestycji: 183 mln zł, 

dofinansowanie: 167 mln PLN; 

• Budowa połączenia Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą – Etap I – budowa drogi 

dojazdowej do targowiska – 4,8 mln zł; 

• Budowa budynku komunalnego przy ul. Granicznej – 5,5 mln zł; 

• Budowa budynku Rzeszowskiego Domu Kultury na osiedlu Budziwój -                            

1,8 mln zł; 

• Budowa budynku Rzeszowskiego Domu Kultury na osiedlu Przybyszówka - 

3,386 mln zł; 

• Budowa budynku Rzeszowskiego Domu Kultury na osiedlu Słocina –                       

2,225 mln zł; 

• Fontanna multimedialna – 7,25 mln zł; 

• Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko wraz z infrastrukturą 

komunikacyjną - 35 mln zł; 
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• Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych - wartość 

projektu: 11 mln zł, w tym wkład UE: 4,9 mln zł; 

• Budowa kompleksu oświatowego w rejonie ulicy Bł. Karoliny –  40 mln zł; 

• Żłobek przy ul. Błogosławionej Karoliny; 

• Przedszkole przy ul. Błogosławionej Karoliny; 

• Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2  – 

7,5 mln zł; 

• Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w zakresie nowoczesnych 

technologii - wartość projektu – 11,7 mln zł, dofinansowanie – 8,5 mln zł. 

 

Ad. 2 Dyskusja, pytania dotyczące problemów Osiedli: 

Pytanie: 
Co z brzydkimi zapachami na ul. Styki? Co Prezydent zrobił w tej sprawie? Czy 

podejmowane są decyzje w tej sprawie?  

Kontynuacja tematu przez innego mieszkańca:  
Smród z ul. Styki czy brak modernizacji kanałów na ul. Śniadeckich - może smród 

dobiega z kanałów, nie ze świniarni przy ul. Styki?  

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Pana Tadeusza Ferenca: 
Brak jest możliwości prawnych by usunąć świniarnię. Od ostatniego spotkania 

zostało zrobionych 26 kontroli, które wykazały, że działalność chowu jest prawidłowa. 

Prezydent wystąpił do Ministerstwa Środowiska, ale grunt jest rolny i wszystko jest  

w prawie. 

Wypowiedź mieszkańca:  
Może pomogłaby budowa np. wentylacji? . 

Wypowiedź Przewodniczącego Rady Osiedla Śródmieście Północ – Pana 
Kazimierza Rocheckiego:  
Jako Rada Osiedla próbujemy od kilku lat rozwiązać problem ale chlewnia to nie chów 

tylko hodowla, wiec właściciel może jako rolnik hodować trzodę. 

 

Wypowiedź mieszkańca:  
1) Widzimy wszystkie inwestycje, Rzeszów się zmienia! Ale są też problemy 

obywateli bez samochodu, ponieważ słyszałem o propozycjach płatnego wjazdu 

do centrum, opłaty dla mieszkańców zszokowały mnie bo mam garaż, skoro płacę 
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to dlaczego mam dodatkowo płacić? Wszystkie samochody w centrum należą do 

urzędników, boję się, że jak będzie płatne centrum parkowanie to niektórzy 

dostaną karty za darmo. 

Na ul. Siemiradzkiego zrobiono parking, a chodnik zostawiono - chodnik, którym 

nikt nie będzie chodził.  

2) W okolicach fontanny stoi 1 toi toi, jest brudny, gdzie chodzić z dziećmi? Kabina 

stoi od strony zamku – jest za  daleko i nie wiadomo kiedy jest otwarta. 

3) Osoby wychodzace na spacer z pieskami udają, że sprzątają po pieskach. Trzeba 

Straż Miejską zobligować do wypisywania mandatów. 

4) Straż Miejska ma za mało patroli pieszych, przyjeżdżają na Plac Farny, parkują                          

i idą na kawę albo na Stary Cmentarz bo tam jest chłodno i przyjemnie,                                

a ul. Słowackiego zastawiona. Uważam, że Straż Miejska powinna pochodzić albo 

pojeździć autobusami.  

5) Frekwencja przybyłych świadczy o tym, że należałoby przywrócić osiedle płn i płd 

na jedno Śródmieście, jesteśmy za mali po takim podziale. 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa Pana Tadeusza Ferenca: 
Ad. 4  

O Straży Miejskiej różnie się mówi, ale Straż Miejska dużo robi, zabezpiecza Rynek, 

przecież kiedyś na budynkach były graffiti, również na ul. Hetmańskiej było dużo, 

teraz tego nie ma. Na ul. Zamkowej pilnuje porządku, co prawda ma mniejsze 

uprawnienia niż policja, ale działa. Będąc przy temacie policji, miasto wspiera policję 

finansowo.  

Ad. 3 

Odnośnie psów, ludzie dostają torebki, ale nie wszyscy się stosują. Aktualnie na 

bulwarach budowane są toalety i miejsca do przewijania dzieci. 

Ad. 1  

Odpowiedź Zastępcy Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg – Pani Krystyny 
Koniuch:  

Na drugi rok planujemy remont ul. Śniadeckich i ul. Orzeszkowej razem                   

z ul. Fredry. Chodnik ul. Śniadeckich i ul. Fredry będzie wymieniony, przejście od 

ul. Targowej, będzie wykorzystane. 

Wypowiedź mieszkańca:  
„Spostrzeżenie, że przecież omawiany chodnik nigdy nie będzie wykorzystany”  
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Wypowiedź Przewodniczącego Rady Osiedla Śródmieście Północ – Pana 
Kazimierza Rocheckiego:  

Odcinek od ul. Fredry i ul. Śniadeckich, tam nawierzchnia nie była wymieniana 

20-30 lat. Byłem u Prezydenta i od ul. Orzeszkowej do Przedszkola nr 4 został 

zrobiony odcinek, a nawierzchnia od ul. Śniadeckich do ul. Fredry nie. Jej wymiana 

jest bardzo ważna. 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Pana Tadeusza Ferenca: 
Nie da się wszystkiego zrobić od razu. Jednak dzięki takim spotkaniom, ale po to 

rozmawiam, żeby wiedzieć co należy remontować. Bardzo mi zależało, żeby 

zabudować Mikośkę i to się stało. 

 

Wypowiedź mieszkańca:  
Ubikacje przy pomniku AK są niedobrze umieszczone, jutro są uroczystości jutro 

ludzie będą tam stać. 

 

Wypowiedź mieszkańca:  
1) U nas na osiedlu założono monitoring wbrew opinii mieszkańcom. Mimo to  

ktoś porysował samochód. Policja też nie korzystała z naszego monitoringu, więc jak 

jest z tym monitoringiem, dla kogo on powstał? 

2) ul. Grunwaldza -  trzeba zrobić dach i elewację. Kanalizacja była robiona 

i dzisiaj woda w piwnicy nie stoi. 

3) Należy wykonać  osuszanie SP nr 1. 

Ad. 3 

Odpowiedź dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 -  Pani Teresa Kunecka:  
Szkoła jest remontowana sukcesywnie, wewnątrz jest wyremontowana, 

osuszanie częściowo było robione, ale wszystkiego na raz nie da się zrobić.  

Ad. 2   

Prezesa  MZBM - Pan Roman Szczepanek: 
Jako zarząd staramy się pogodzić zwaśnione strony. Wspomniany teren jest 

terenem miejskim.  Jest uporządkowany i wygrodzony. Ma swój parking zamykany 

bramą. Zrobiliśmy kanalizację, został wybrany wykonawca na wykonanie elewacji, na 

budynku prowadzimy przeglądy, nie stwierdzono uchybień. Ostatnie działania 

przeprowadzone zostały o łącznej wartości 150 tys. zł. 
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Wypowiedź mieszkańca: 
Nowy wieżowiec na olszynkach, przecież są miejsca gdzie się nie buduje, 

a w naszym mieście nie ma ogólnego planu. Fontanna multimedialna powoduje 

hałas. Słychać tylko piski dzieci, to jest krzywda dla mieszkańców w okolicy, 

a zabudowa nad Wisłokiem zabierze nam przewiew powietrza. 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Pana Tadeusza Ferenca: 
W Rzeszowie muszą być budowane nowe obiekty. Staramy się, żeby młodzi nie 

wyjeżdżali. Nie wymagam, żeby wszystko wszystkim się podobało, każdy ma mieć 

swoje zdanie.  

 

Wypowiedź mieszkańca: 
Po wybudowaniu hotelu nie mamy przewiewu. Budowane są tam balkony, jest tam  

browar, ludzie się schodzą, palą papierosy i  krzyczą. Z budynku przy ul. Kopernika 

18 wylewa się szambo, panuje smród. Na ul. Kopernika tworzą się kałuże, jeżdżą 

samochody, chlapią.  

Wypowiedź Przewodniczącego Rady Osiedla Śródmieście Północ – Pana 
Kazimierza Rocheckiego:  

Rada Osiedla wydawała opinię na temat prowadzeni działalności po  godzinie 22.                  

W uchwale wyraziliśmy zgodę na prowadzenie kasyna (pozwolenie działa po 22 - 

całodobowo). Taras w budynku po 22 można zamykać. Mam się spotkać                                      

z dyrektorem kasyna (bo pracownicy wychodzą na papierosa nad ranem, a każdy 

głos idzie do góry, jest słyszalny, uprzedziłem o konsekwencjach). Obiecuję, że 

przyjdę po spotkaniu z Panem do mieszkańców. Życie musi kwitnąć, ale skupmy je 

na Rynku. Spokój dla mieszkańców też musi być. 

Wypowiedź mieszkańca: 

Podzielam nastawienie prezesa wspólnoty. Mówi się tylko o kasynie, ale problem jest 

dookoła rynku. W czasie ciszy nocnej prosimy o wymaganie od lokali przestrzegania 

prawa. Ponadto, obserwujemy wojny, gdzie pracownicy mają wynosić resztki po 

pracy lokali. Podrzucanie resztek, upychanie śmieci między ul. Kopernika. a tyłem 

Rynku. W studni na rynku jest śmietnisko. Na zapleczu lokalu przy ul. Rynek 17 

występuje zagrożenie sanitarne i przeciwpożarowe. Proszę uruchomić służby, które 

rozwiążą problem śmieciowy. 
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Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa Pana Tadeusza Ferenca: 
Głośne rozmowy, papierosy, wypowiedzi – będziemy rozmawiać z właścicielami 

lokali. 

 

Pytanie mieszkańca:  
Jak wygląda sytuacja klubu go-go działającego bez akcyzy? Z Pub’u Soda ludzie 

wychodzą rano po imprezie, czy nie należy wystąpić z wnioskiem o skrócenie godzin? 

 
Przewodniczący Rady Osiedla Śródmieście Południe Pan Mateusz Hanf:  

Mieszkańcy często pytają o parking na Mikośce, kto nim włada? Miał być 

publiczny, ale teraz jest płatny. 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa Pana Tadeusza Ferenca: 
Teren został sprzedany za 420 tys. Po pokryciu kanału za 6 mln zł został nabyty 

w użytkowanie wieczyste za 420 tys. I jest prywatny. 

 

Odpowiedź mieszkańca: 
1) Miasto zapłaciło 6 mln na pokrycie kanału, z tyłu za blokiem nr 2 teren stoi pusty, 

po 16 też całość stoi pusta, w ciągu dnia zajęte jest do 60% powierzchni, wszyscy 

parkują na ul. Orzeszkowej, ul. Siemiradzkiego, ul. Styki, nie ma miejsca na 

chodniku żeby przejść. Na ul. Mieszka zdarto stary asfalt, który był w dobrym 

stanie, żeby odprowadzić deszczówkę, na ul. Śniadeckich zbieramy głosy, 

mieliśmy już obiecane, że nowa nawierzchnia będzie zrobiona i czekamy. 

Zrobiono asfalt do przedszkola ponieważ powstawał nowy blok. Należy wziąć pod 

uwagę, że żyje ulica, żyje przychodnia a nie ma miejsc parkingowych. Kto wydał 

zezwolenie bez miejsc parkingowych dla budynku? W okolicy są budynki 

prowadzące działalność  gospodarczą bez miejsc parkingowych. 

2) Czysta woda w mieście jest tylko na wejściu, cała infrastruktura woda nie działa 

jak należy,  filtr jest cały czarny po miesiącu. Na ul. Śniadeckich było dużo awarii,  

MPWiK nie przyjął interwencji. 

Ad.1 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa Pana Tadeusza Ferenca: 
Staramy się przykrywać rzeki, np. Mikośkę. Natomiast woda z ujęcia w Zwięczycy 

jest doskonała, zabrudzenie następuje na przesyle.  
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Odpowiedź Pan Adam Tunia - Prezesa Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie:  
Miasto odpowiada za instalacje zewnętrzne. Instalacje wewnętrzne                                  

w budynkach trzeba konserwować we własnym zakresie. Jest dużo kilometrów sieci 

w mieście. Należy zauważyć, że już prawie nie ma sieci azbestowych. Woda jest 

bardzo dobra, sieci są płukane, dlatego woda jest w porządku aż do wodomierza, 

dalej ulega zabrudzeniu, i stąd kolor ciemny filtra. Cały czas rozwijamy sieci                              

w mieście. Raz na kwartał wykonujemy konserwację sieci. 

 

Pytanie mieszkańca: 
Co z likwidacją pieców w starych kamienicach i z doprowadzeniem do budynków 

centralnego ogrzewania? 

Odpowiedź Pan Adama Tunia - Prezesa Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie:  
Program ‘kawka’ ma na celu likwidację pieców kaflowych z budżetu państwa, 

aktualnie z tego programu wykonujemy modernizację 19 budynków. 

 

Przewodniczący Rady Osiedla Śródmieście Południe Pan Mateusz Hanf:  
Czy jest możliwość zmiany przyłącza wody  w trakcie prac modernizacyjnych, 

ponieważ woda ma kolor piwa zawsze kiedy jest odkopany ciepłociąg? 

Odpowiedź Pan Adam Tunia - Prezesa Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie:  
To zależy od stanu instalacji zewnętrznej. 

 

Pytanie mieszkańca ul. Śniadeckich: 
Czy planowana jest wymiana całej instalacji wodno-kanalizacyjnej? 

Odpowiedź - Pan Adam Tunia Prezesa Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie:  
Wykonany jest projekt wraz z przyłączami. 

Wypowiedź Przewodniczącego Rady Osiedla Śródmieście Północ – Pana 
Kazimierza Rocheckiego: 

Na kiedy jest ul. Śniadeckich? Czy to projekt czy dopiero zamysł? 

Odpowiedź Zastępcy Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg – Pani Krystyny 
Koniuch:  

Po wykonaniu kanalizacji, przekopów, ok. 2016 r. w porozumieniu z MPWiK,  po 

przekopach będą nakładane chodniki i krawężniki. 
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Przewodniczący Rady Osiedla Śródmieście Południe Pan Mateusz Hanf:  
Rozbudował się nam szpital na Szopena, jedno z największych centrów 

onkologii, ale gdzie są miejsca parkingowe? Straż Miejska musi karać na 

ul. Baldachówka. Obecny parking zajmują pracownicy szpitala. Mamy problem                              

z powodu braku miejsc parkingowych. Pacjenci są karani mandatami. Ile miejsc 

przypada na szpital? Inwestycja rozgłoszona, chwalona, ale gdzie jest parking?  

Odpowiedź Dyrektora Wydziału Architektury Urzędu Miasta – Pan Andrzej 
Skotnicki: 

Każdy nowy obiekt przed wydaniem pozwolenia na budowę ma 

udokumentowane miejsca parkingowe. 2 lata temu można było je przedstawić 

poprzez wynajęcie. Teraz miejsca parkingowe mają znaleźć się w granicy działki 

obsługi inwestycji. 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa Pana Tadeusza Ferenca: 
Na ul. Naruszewicza 14 samochody mogą jednym kołem wjechać na chodnik, 

cała ul. Wierzynek tak ma. 

Kontynuacja tematu przez Dyrektora Wydziału Architektury Urzędu Miasta – 
Pan Andrzej Skotnicki: 

Rozbudowany szpital ma zbilansowane miejsca parkingowe w granicach 

szpitala, ale nie zajmuje się tym prawo budowlane.  

 

Wypowiedź mieszkańca: 
Przy ul. Kopernika 1 parkują pracownicy urzędu. 

 

Pytanie mieszkańca:  
Jakie są aktualne plany inwestycyjne bloku socjalnego przy ul. Jana Styki 5? Czy ten 

budynek będzie remontowany? Zostanie przeznaczony pod wynajem, czy są inne 

plany związane z jego funkcjonalnością?  

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa Pana Tadeusza Ferenca: 
Odnośnie budynków socjalnych to budujemy je z naszych pieniędzy. Musimy 

prowadzić odpowiednią politykę, ponieważ przybywa osób oczekujących mieszkań. 

Między ul. Zieloną, a ul. Graniczną będzie 10 mieszkań dla profesorów, 3 dla lekarzy, 

a reszta dla osób mieszkających przy ul. Wierzynek 1. 

Kontynuacja odpowiedzi na pytanie przez Dyrektora Biura Gospodarki Mieniem 
Miasta Rzeszowa – Pan Grzegorz Tarnowski:  
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Budynek został zgłoszony na mieszkania socjalne. 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa Pana Tadeusza Ferenca: 
Buduje się budynki w technologii pasywnej. Budynki przy ul. Granicznej są  

budowane w tej technologii. 

 

Wypowiedź mieszkańca:  
Proszę o zagospodarowanie podwórka przy ul. Matejki, ul. Chopina, ul. Św. Mikołaja 

4, ponieważ aktualny ich stan szpeci okolicę. Jest to miejsce schadzek, na których 

obecne są narkotyki. To częste miejsce interwencji policji. Trzeba coś z tym zrobić.  

Odpowiedź prezesa  MZBM - Pan Roman Szczepanek: 
Aktualnie wykonywalne są tam prace budowlane. Wykonywana jest elewacja. 

Odbędzie się spotkanie z mieszkańcami, co do sposobu zagospodarowania terenu 

na przełomie sierpnia i września, gdzie zostanie ustalony porządek prac. 

 

Wypowiedź mieszkańca: 
Wjazd koło dawnego „weritasu” - aktualnie jest to ośrodek dla młodzieży trudnej.  

Budynek w tragicznym stanie. 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa Pana Tadeusza Ferenca: 
Chwilę temu takich budynków było wiele. Teraz ludzie dbają o budynki i ich 

wygląd.   

Kontynuacja odpowiedzi przez Dyrektora Biura Gospodarki Mieniem Miasta 
Rzeszowa – Pan Grzegorz Tarnowski:  

Budynek ma kilkunastu właścicieli, a do terenu wiele osób rości sobie prawa. 

 
Przewodniczący Rady Osiedla Śródmieście Południe Pan Mateusz Hanf:  

Mieszkańcy zgłosili prośby dotyczące lokali gastronomicznych i lokali Pana  

Podkulskiego. Problemem jest też segregacja śmieci i podwyżek za ich 

odprowadzanie. Mimo, że śmieci są segregowane, to i  tak trafiają do jednej 

śmieciarki. Prośba jest również o zwiększenie patroli służb mundurowych na                         

ul. Słowackiego.                     
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Wiceprezes Zarządu MPGK w Rzeszowie - Pani Leokadia Siupik: 
Segregacja śmieci polega na tym, że mamy frakcje mokrą i suchą plus gniazda 

do recyklingu. Odpady zbierane są jako suche i mokre + szkło. Jeśli zauważą 

Państwo nieprawidłowości w wywozie śmieci prosimy o przeslanie dowodów do 

wydziału gospodarki komunalnej, tak by móc wyciągnąć względem firmy  

konsekwencje. 

 

 

  

Protokołowała: 

Anna Lekowska 
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