
 
PROTOKÓŁ  

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami Osiedli:  
Pobitno i Wilkowyja, które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2015 r.  

  
Uczestnicy spotkania:  
    
• Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc;   
• Przewodniczący Rady Osiedla Pobitno – Adam Napiórkowski;  
• Przewodniczący Rady Osiedla Wilkowyja – Waldemar Ostrowski;  
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa –Stanisław Sienko;  
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński; 
• Dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa i miejskich jednostek 

organizacyjnych;    
• Radni Rady Miasta Rzeszowa oraz członkowie Rady Osiedli; 
• Mieszkańcy Osiedli.  

  
Porządek spotkania:  
  

1. Prezentacja multimedialna Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa –  
Pana Stanisława Sienko.  

2. Dyskusja, pytania dotyczące problemów Osiedli: Pobitno i Wilkowyja.  
    
Ad.1 Prezentacja multimedialna przedstawiająca:  
  

• STATYSTYKI  
• NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE 
• JAKOŚĆ ŻYCIA W MIEŚCIE  
• RZESZÓW W RANKINGACH 
  

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; 
Strona 1 z 11 

 



• 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; 
• 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. 
 

Pytanie: Bardzo się cieszę, że w budżecie miasta na rok 2016 znalazły się środki na 
rozpoczęcie projektu i budowy szkoły na osiedlu Wilkowyja. Dziękujemy bardzo za 
realizację dotychczasowych inwestycji na naszym osiedlu takich jak: budowa 
sygnalizacji świetlnej, ciągu chodnika, które w wyraźny sposób przyczyniły się do 
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Prosimy wziąć pod rozwagę budowę 
łącznika ulic Bohaterów X Sudeckiej Dywizji Piechoty z ulica Lwowską, co 
pozwoliłoby odciążyć wąskie drogi osiedlowe.  
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa - Będziemy realizować kolejne 
inwestycje na osiedlu Wilkowyja. 
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Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Sygnalizacja 
świetlna na newralgicznym skrzyżowaniu Alei Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego                   
z ulicami Morgową i Konfederatów Barskich jest zlecona. Prawdopodobnym 
terminem realizacji jest wrzesień. Podczas budowy czteropasmowej drogi w tym 
miejscu została przygotowana infrastruktura. Pozostaje postawienie sygnalizatorów                         
i sterownika. Według moich najnowszych informacji sygnalizacja świetlna będzie 
oddana do końca września. 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa - Dysponujemy dużymi 
pieniędzmi na kolejne inwestycje. Wydajemy poważne pieniądze na poprawę 
infrastruktury drogowej.  

 

Pytanie: Prośba do Prezydenta Miasta Rzeszowa o interwencję w sprawie 
notorycznego upominania na skutek skarg jednej z sąsiadek przez Straż Miejską                  
i Policję za parkowanie w obrębie skrzyżowania.  Zwracam uwagę, że samochody 
stoją zaparkowane zgodnie z przepisami ruchu drogowego – odległość od 
skrzyżowania wynosi ok. 18 metrów. Mimo tego jestem karany mandatami.  
Pani Jadwiga Jabłońska – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej - Zgodnie                  
z mapą, którą otrzymaliśmy od Miejskiego Zarządu Dróg i interpretacji Miejskiego 
Zarządu Dróg jest to tzw. „tarcza skrzyżowania”, na której nie można parkować 
pojazdów. W związku z tym jesteśmy zobowiązani do podejmowania interwencji. 
Dostajemy wiele sygnałów ze strony Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej, że ich pojazdy nie mogą opróżnić kontenerów na śmieci, a w zimie mają 
problemy z odśnieżaniem. Nadmieniam, że w tej sprawie nie tylko Straż Miejska 
podejmowała decyzje. Sprawy toczyły się również przed sądem, który przychylał się 
do naszych interpretacji.   
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa - Proszę Pana 
Przewodniczącego Rady i Pana, który zgłosił problem o spotkanie – jeśli jest taka 
możliwość -  w poniedziałek o godzinie 10:00 w Ratuszu. Być może znajdziemy 
jakieś rozwiązanie. Czy zgadza się Pan na taką propozycję? 
Mieszkaniec: Tak, oczywiście. Chciałbym jeszcze dodać, że pierwsze wezwanie do 
sądu dostałem za parkowanie w obrębie skrzyżowania i zostałem za to ukarany. 
Później wezwanie otrzymała moja córka za parkowanie w obrębie skrzyżowania, a to 
się wiele różni od „tarczy skrzyżowania”. 
Mieszkanka: Panie Prezydencie, mieszkanką o której mówił mój poprzednik – 
jestem ja. Moja posesja „graniczy” bezpośrednio ze skrzyżowaniem. W jego pobliżu 
parkują często trzy, czasami cztery samochody.  zgadzam się aby ktoś na osiedlu 
robił nieporządek. Proszę o rozstrzygnięcie tego problemu.  
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa - Będziemy chcieli znaleźć 
rozwiązanie tego problemu. Dziękuję bardzo Pani za informację, która rozjaśnia 
sprawę i pozwoli na podjęcie właściwej decyzji. 
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Pan Adam Napiórkowski – Przewodniczący Rady Osiedla Pobitno - Do                        
31 sierpnia każda Rada Osiedla, jak również mieszkańcy mogą zgłaszać wnioski do 
budżetu miasta Rzeszowa na rok 2016. Jednym z punktów, który został zawarty                  
w naszym wniosku jest wykup działki w pobliżu Rzeszowskiego Domu Kultury 
Pobitno i urządzenie na niej parkingu. Panie Prezydencie – jest osoba, która chce 
sprzedać działkę, co pozwoliłoby na rozwiązanie problemu parkowania w pobliżu 
Rzeszowskiego Domu Kultury. 

Przedstawiono wnioski, jakie zostały złożone do budżetu miasta Rzeszowa na rok 
2016.   

  

Pytanie: Chodzi mi o plac zabaw i boisko sportowe, które budowaliśmy własnymi 
siłami. Byłem u Pana Prezydenta, żeby podpisał Pan zgodę, że przekazuje Pan plac 
na poczet Domu Kultury. Teraz okazuje się, że ktoś chce nas go pozbawić. Pytam - 
dlaczego tak się dzieje?1` Robię również starania, żeby przyjść do Pana Prezydenta                         
z podpisami o zlikwidowanie Straży Miejskiej. Według mnie Straż Miejska jest 
niepotrzebna. Oni nas zastraszają zamiast pomagać. Zgłaszam również ciągnący się 
problem składowania śmieci na mojej posesji.  
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa - Straż Miejska przysyła mi 
meldunki o tym, co się dzieje w mieście. Dzięki temu wysyłamy odpowiednie służby 
do działania. Jeśli przyszłoby nam zlikwidować Straż Miejską to opowiemy się za 
bałaganem w Rzeszowie. Likwidacja to pozbawienie mnie ręki, która pilnuje 
porządku. Moje zdecydowane stanowisko jest takie żeby Straż Miejską utrzymać                   
i oświadczam, że nie będziemy likwidować Straży – zdecydowane nie. 
Jeśli chodzi o tereny, które kupił „Hartbex” to miasto nie może czynić bezprawia. 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem - Jest to teren, 
który otrzymali właściciele w związku z niezrealizowaniem budowy szkoły. Ci, którym 
kiedyś ten teren zabrano wystąpili o niego. Powodem było niezrealizowanie 
inwestycji w okresie ustawowym. Miasto musi działać w ramach obowiązującego 
prawa.   
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa - To, że zwraca się działki 
osobom, które kiedyś były właścicielami i miały jakiś teren to mnie to cieszy. My nie 
sprzeciwiamy się zwrotom i chcemy, aby mieszkańcy te tereny zagospodarowali. 
Taką staram się prowadzić politykę.  

 

Pytanie: 

1)  Chciałbym wrócić do sprawy nowej inwestycji, która dzisiaj została oddana do 
użytku. Proszę o informacje odnośnie dalszego harmonogramu budowy. 
Związane to jest z osuwiskiem, przez które ma przebiegać w przyszłości ulica     
i problemami tamtejszych mieszkańców. 
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2) Na osiedlu Pobitno znajdują się wąskie drogi dojazdowe - np. ulica Traugutta. 
Oznakowane to jest strefą zamieszkania, co wiąże się z określonymi 
przepisami drogowymi. Przepisy nie są respektowane przez kierowców, a ruch 
na tych ulicach jest duży. Proszę władze miasta o wprowadzenie oznakowania 
poziomego, żeby uzmysłowić kierowcom, z jaką prędkością można po tym 
terenie się poruszać i kto ma na nim pierwszeństwo. 

Ad. 2  
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa - Dziękuję za propozycję.  
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Bardzo 
słuszna uwaga. Strefa zamieszkania to znak, który daje pierwszeństwo pieszym 
przed pojazdami i ogranicza prędkość. We wspólnej przestrzeni poruszają się piesi, 
rowerzyści i samochody. Jest to stosowane w miejscach gdzie są wąskie ulice, po 
których poruszają się różni użytkownicy. Wniosek odnośnie namalowania znaków 
poziomych i przypomnienie kierowcom o obowiązujących tam przepisach jest istotne 
ze względu na małą popularność i znajomość tych znaków przez kierowców. 
Postaramy się to szybko wykonać. 
Ad. 1  
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Pierwotnie 
zakładaliśmy, że przedłużenie ulicy Rejtana do ulicy Ciepłowniczej będzie 
obejmowało lata 2014-2017. Mamy przygotowaną koncepcję, w której 
zrealizowaliśmy I etap, który dzisiaj został otwarty. Przewidziane jest zabezpieczenie 
tego osuwiska, które znajduje się na tym terenie. W związku z tym, że projekty unijne 
w perspektywie finansowej 2014-2020 opóźniają się, to jeszcze nie rozpoczęliśmy 
realizacji II etapu. Zakończony I etap może być uznany, jako wkład własny do 
inwestycji. Nasze środki są zabezpieczone w formie wykonania tego pierwszego 
odcinka. 

 

Pytanie: Panie Prezydencie nie ma wątpliwości, że działki trzeba zwracać 
właścicielom. Jestem zdziwiony, że na tym małym osiedlu pozbawia się młodzieży 
terenu do wszelkiego rodzaju aktywności fizycznej. Trudno nam zrozumieć jak 
można pozwolić na budowę czegoś tak wielkiego na tak małym terenie. Dojazd 
istnieje tylko od ulicy Kurpiowskiej. W razie niebezpieczeństwa np. pożaru – jest tam 
wąsko, a służby ratunkowe będą miały problem z dojazdem.  
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa - Gdybyśmy zaczęli budować 
wiaty dla targowiska to niestety byłby problem z dojazdem do nich. Budowanie dróg 
prowizorycznych to generowanie dodatkowych kosztów, dlatego zdecydowaliśmy się 
zrobić coś raz ale porządnie. 
Odnośnie boiska to bardzo zależy mi na tym, żeby młodzież miała gdzie aktywnie 
spędzać czas. Trzeba szukać miejsc na nowe place zabaw i boiska sportowe.  
Mieszkaniec: Kiedyś teren został przejęty przez miasto od osób prywatnych pod 
budowę szkoły i obiekty sportowe. Na realizację inwestycji jest określony termin 
ustawowy. W związku z tym, że termin nie został dotrzymany to właścicielom oraz ich 
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spadkobiercom przysługuje prawo do odzyskania. Każdy z nas gdyby miał możliwość 
ich odzyskania na pewno by z tego skorzystał. Nie można również dziwić się 
osobom, które odzyskały swoje nieruchomości i je sprzedały. (Mieszkaniec 
przypomina losy terenu w poprzednich latach). Nasi radni z naszego osiedla nie 
zajęli się sprawą i konsekwencje są dziś doskonale widoczne. Hartbex nabył tereny 
od mieszkańców, którzy te tereny nabyli zgodnie z literą prawa. 

 

Pytanie: Chcemy, żeby Hartbex wrócił do swojej pierwszej propozycji. Miały to być 
budynki pięciopiętrowe i siedmiopiętrowe wraz z ogólnodostępnymi parkingami                     
i boiskiem sportowym. Bylibyśmy wdzięczni, jeśli można jakoś wpłynąć na ich 
decyzję. 
Pan Adam Napiórkowski – Przewodniczący Rady Osiedla Pobitno - Tym 
tematem Rada Osiedla zajmuje się od dłuższego czasu. Teren należy do Hartbexu             
i protesty, uwagi mieszkańców dotyczą sytuacji, która jest w tym momencie. Wyjazd 
z tej inwestycji planowany jest do ulicy Małopolskiej, która jest ulicą ślepą, a na jej 
końcu znajduje się przedszkole. Już dzisiaj są problemy komunikacyjne, a gdy 
dojdzie do tego wyjazd z parkingu podziemnego to sytuacja zrobi się bardzo trudna. 
Drugim naszym postulatem jest to, że ten wysoki blok będzie sąsiadował z zabudową 
jednorodzinną. Postulujemy, żeby dopasować architekturę tak, aby się nie kłóciła                 
z sąsiednimi budynkami. Zachowajmy zasadę dobrego sąsiedztwa. Prosimy także               
o teren miejski pod budowę placu zabaw i boiska. Zachęcamy o podjęcie działań 
mających na celu znalezienie takiego miejsca. 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa - Musimy wybrać albo rozwój 
miasta albo jego zastój. Ludzie w dzisiejszych czasach ciągną do dużych miast. 
Pan Andrzej Skotnicki – Dyrektor Wydziału Architektury - Na dzień dzisiejszy 
mamy wstępne propozycje Hartbexu w celu uzyskania decyzji o warunkach 
zabudowy. Poinformowane zostały wszystkie strony postępowania i według tej 
propozycji wysokość obiektu od strony ulicy Małopolskiej ma wynosić siedem 
kondygnacji mieszkalnych, natomiast obiekt od strony północnej ma osiągnąć 
wysokość pięciu kondygnacji mieszkalnych. Środkowa część inwestycji ma mieć 
osiemnaście kondygnacji mieszkalnych.  

 

Pytanie:. Chcę zapytać, jaki będzie status działki, na której swoje inwestycje planuje 
Hartbex, a jest ona własnością miasta? 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem - Jedna                       
z działek, która była w warunkach zabudowy już jest działką prywatną. Inne także 
zostaną zwrócone.  
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa) - Osobom, które były 
właścicielami i starają się o zwrot życzę, aby działki wróciły do Was. 

Strona 6 z 11 

 



Pytanie: Reprezentuję mieszkańców ulic Marcina Filipa i Lwowskiej. Protestujemy 
przeciw budowie wysokich budynków pomiędzy domkami jednorodzinnymi. Jeśli 
zostaną one wybudowane to przyszli sąsiedzi będą nam zaglądać w okna. 
Proponujemy zabudowę szeregówek, niskiej zabudowy jednorodzinnej. Nie ma 
miejsca na parking i zieleń. Uważamy, że nie jest rozsądnym budowanie wieżowca 
wraz z parkingiem podziemnym. Tyle ziemi wybranej pod parking podziemny może 
przecież zagrozić sąsiednim  budynkom. 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - W tym rejonie 
nie ma planów miejscowych. W tej chwili realizacja odbywa się na mocy decyzji 
administracyjnych. Są to decyzje o warunkach zabudowy. 
Pan Andrzej Skotnicki – Dyrektor Wydziału Architektury - Wszystkie decyzje  
o warunkach zabudowy są oparte o bardzo ogólne kalkulacje. Nie ma szczegółów 
pozwalających na zapoznanie się z cechami charakterystycznymi poszczególnych 
budynków. Strach Pani jest niczym nieuzasadniony. Jeśli są wnioski lub 
zastrzeżenia, co do sposobu prowadzonej sprawy proszę je składać na Kancelarię 
Ogólną lub do Wydziału Architektury z racji tego, że chcemy by wszelkie uwagi 
znalazły się w aktach sprawy. Wszystkie budynki w Pani okolicy są budynkami 
mieszkalnymi. Warunki zabudowy i funkcja nie są sprzeczne z tym, jakie 
zabudowanie znajduje się w pobliżu. Jesteście Państwo stroną postępowania i jeśli 
nie będziecie się zgadzać z wydaną decyzją administracyjną to macie Państwo 
prawo wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 
 
 
Pytanie: Czy jest możliwość wylania asfaltu na wysokości sklepu przy ulicy 
Konfederatów Barskich? Jest to dojazd do posesji. Zgłaszam również problem                     
z oświetleniem drogi, jak i z chodnikiem przy przystanku na ulicy Załęskiej. 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa - Proszę o telefon w ciągu                 
2 tygodni w sprawie drogi. Natomiast w kwestii oświetlenia - proszę pracowników                  
o rozeznanie sytuacji. 

 

Pytanie: Odnośnie zgłaszanego problemu chodnika to chodzi nam o zamknięcie 
ciągu pieszego od Asseco do ulicy Konfederatów Barskich. 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa - Dziękujemy za zgłoszenie. 
Będziemy się starać, aby zrealizować inwestycję. 

 

Pytanie:  
1) Miasto nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 

teren całego miasta. Jeśli Pan Prezydent i większość Rady, która od Pana 
zależy będzie chciała żeby na tych działkach Hartbexu powstały budynki np. 
pięciopiętrowe to takie powstaną. To tylko zależy od Pana Prezydenta i jego 
Radnych. Miasto Rzeszów ma to do siebie, że posiada osiedla z wysoką 
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zabudową, a niektóre mają zabudowę jednopiętrową. Nie ma co tego 
zmieniać. 

2) Proszę o przejście dla pieszych przez ulicę Mazurską do przedszkola od 
strony ulicy Kijowskiej. 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa - Decyzja o wybudowaniu 
szkoły została podjęta. Chciałbym także wybudować biurowiec, żeby mieszkańcy 
mogli w jednym miejscu załatwiać swoje sprawy.  

 

Pytanie: Mieszkam na ulicy Wesołej. Czy będą prowadzone prace celem 
polepszenia sytuacji komunikacyjnej na tej ulicy? Z powodu wysokich traw czujemy 
się zagrożeni pożarem. 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa - Straż Miejska jest proszona  
o zainteresowanie się tą sprawą. 

 

Pytanie: Problem z dojazdem do Szkoły Podstawowej nr 12. Prośba o zawrotkę na 
wysokości muru cmentarnego.  
Pani Krystyna Koniuch – Kierownik w dziale eksploatacji Miejskiego Zarządu 
Dróg: Przygotowana została koncepcja na wjazd i wyjazd. Zostały przydzielone 
środki w wysokości 200.000 zł na realizacje tej inwestycji wraz z miejscami 
postojowymi po obu stronach ulicy. 

 

Pytanie: Autorski pomysł dotyczący procesu spalania drewna w piecach centralnego 
ogrzewania w wysokich temperaturach. Realizacja tego pomysłu przyczyni się do 
poprawy czystości powietrza  i ochrony środowiska. 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa - Proszę Panią Dyrektor 
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa o kontakt z Panem celem 
przedyskutowania zgłaszanej propozycji. Problem czystego powietrza jest dla mnie 
sprawa priorytetową. Zakupiliśmy w ostatnim czasie urządzenie do badania emisji 
spalin w samochodach. 
Pan Józef Wicher – Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  
Miejską Siecią Ciepłowniczą jest objęte 67% powierzchni miasta. Ogrzewamy 3,6 
mln metrów kwadratowych powierzchni. Czynimy starania, aby powiększyć zakres 
działania sieci miejskich, żeby była dostępna dla coraz większej liczby mieszkańców. 
Przedstawiono plany kolejnych inwestycji. 

 

Pytanie: Na długości 80 metrów na ulicy Morgowej nie ma chodnika, co zagraża 
bezpieczeństwu pieszych i przejeżdżających pojazdów. Wszyscy mieszkańcy są 
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zgodni, co do potrzeby jego budowy, tylko jeden mieszkaniec zgłasza protesty.                    
W jakim terminie zostaną wykonane prace?    
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa - Nie mamy prawa wejść na 
teren prywatny. Zgadzam się z Panem, że chodniki są potrzebne – to oczywiste. Jeśli 
właściciele wpuszczą nas na swoje posesje to będziemy wykonywać prace. 
Mieszkaniec: Istnieje możliwość, żeby drogę tak poprowadzić, aby nie naruszała 
własności protestującego mieszkańca. 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa - To dobra propozycja                      
i weźmiemy ją pod uwagę. 
 

Pytanie: Prośba o rozszerzenie  i przebudowę placu zabaw na ulicy Mazowieckiej. 
Czy jest możliwość budowy oświetlenia na ulicy Tatrzańskiej? 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa - Wydam polecenie, aby 
zapoznać się z sytuacją, co można zrobić w sprawie oświetlenia i placu zabaw. 

 

Pytanie: Ostatnio spotkaliśmy się jako delegacja ulicy Warneńczyka z Panem 
Prezydentem. Chodzi o przedłużenie ulicy Bohaterów X Sudeckiej Dywizji Piechoty. 
Czy Miejski Zarząd Dróg podejmie jakieś działania? Prosiłabym Pana Prezydenta                 
o monitorowanie tej sprawy. 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa - Oczywiście Pani zgłoszenie 
zostało przyjęte. Natomiast nie posiadam możliwości monitorowania. 

 

Pytanie: Straż Miejska ciągnie po sądach osoby, które parkują w prawidłowy sposób, 
nie blokując przy tym przejazdu. Straż powinna być dla ludzi, a nie przeciwko. 
Podobnie ma się rzecz z problemem wysokich traw – nie reagują, przez co może 
dojść do tragedii.   
Pan Adam Napiórkowski – Przewodniczący Rady Osiedla Pobitno   
W sprawie parkowania przy Rzeszowskim Domu Kultury to znaleźliśmy działkę                                
i złożyliśmy stosowny wniosek. Właściciel chce ją sprzedać i chcemy, aby powstał tu 
parking. Będą mogli z niego skorzystać mieszkańcy, a w czasie zajęć w Domu 
Kultury także osoby przyjeżdżające. 

 

Pytanie: Nie widzę działań Straży Miejskiej na osiedlu Pobitno, a takie powinny 
zostać podjęte. Można przecież upomnieć prywatnych właścicieli i w jakiś sposób 
zareagować. 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa - Zagrożenie pożarowe jest 
ogromne. Zlecimy, aby ktoś te trawy wykosił. 
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Pytanie: Jest opracowana koncepcja II etapu przedłużenia ulicy Rejtana. Czy będzie 
wykonane zabezpieczenie osuwiska, żeby nie runęło przy budowie drogi? Czy domy 
znajdujące się w pobliżu powstającej drogi będą wykupione? 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa - Po wybudowaniu tej drogi do 
ulicy Ciepłowniczej będzie ona wałem zabezpieczającym. Nie ma mowy o wykupie. 
Mieszkaniec: Czy podczas budowy tej drogi ta „górka” wytrzyma? Jak po wjechaniu 
ciężkiego sprzętu będzie się zachowywał teren? 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa - Nie ma powodów do obaw. 
Przy budowie drogi na pewno nie powstaną żadne szkody. 

 

Pytanie: Czy są problemy przy remoncie ulicy Traugutta ? Dostajemy obietnice, że 
niedługo problem zostanie rozwiązany. 
Podziękowanie za prowadzenie konsultacji z mieszkańcami poszczególnych osiedli. 
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Musi zostać 
przygotowana dokumentacja na tą inwestycję, wtedy będziemy wnioskować                        
i wpisanie jej do budżetu i gdy ta inwestycja się w nim znajdzie, będziemy ją 
realizować.    
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa -  Potężne inwestycje 
pochłaniają wielkie pieniądze. Staram się traktować miasto jako firmę, w związku               
z tym robimy to, co jest najbardziej potrzebne. Moją intencją jest rozwój miasta. 

 

Pytanie: Problem z wyświetlaniem opóźnionych kursów autobusów na tablicach 
świetlnych przy przystankach.  
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa - Bardzo dużo osób jest 
zadowolonych z systemu. Cieszą się z informacji wyświetlanych w autobusach i na 
przystankach. Prośba do informatyków, aby zapoznać się z problemem i spróbować 
go rozwiązać. 
Pani Anna Kowalska – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego - Opóźnione 
kursy powinny być wyświetlane na tablicach przy przystankach. Nasi pracownicy 
postarają się dopracować system  aby te informacje były wyświetlane.  
 

Pytanie: Podziękowania za budowę i zachęcenie do budowy kolejnych ścieżek 
rowerowych. 
Czy inwestycja budowy oświetlenia na ulicy Morgowej będzie realizowana po 
wybudowaniu okolicznych bloków, czy możliwy jest szybszy termin jej zakończenia? 
Pan Henryk Wolicki – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. oświaty, 
opieki społecznej i osób niepełnosprawnych - Inwestycja będzie realizowana. 
Przewidywany początek prac to wiosna 2016 r. 
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Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa - Planowana jest dalsza 
rozbudowa sieci ścieżek rowerowych. Bardzo mnie cieszy, że mieszkańcy w coraz 
większej liczbie spędzają aktywnie swój wolny czas w rejonie Wisłoka. 

Bardzo dziękuję wszystkim za przybycie na spotkanie ze mną. Będziemy chcieli 
realizować kolejne inwestycje poprawiające jakość życia mieszkańców Rzeszowa.  
W dalszym ciągu prowadzimy działania pod kątem przyłączenia w granice miasta 
kolejnych miejscowości. Zapewniam, że wnioski przez Państwa złożone będziemy 
chcieli w miarę możliwości realizować.      

 

Protokołował: 

Bartłomiej Szymanek 
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