
 
 

PROTOKÓŁ  

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami Osiedla Nowe Miasto, 

które odbyło się w dniu 21 października 2015 r. 

  

Uczestnicy spotkania:  

• Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc;   

• Przewodniczący Rady Osiedla Nowe Miasto – Mariusz Głazowski; 

• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński; 

• 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 Osiedla; 

• Mieszkańcy.  

  

Porządek spotkania:  

1. Prezentacja multimedialna Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa – Pana 

Stanisława Sienko.  

2. Dyskusja, pytania dotyczące problemów Osiedla.  

    

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 Osiedla: 

 

Pytanie: 
Czy w najbliższym czasie jest planowana inwestycja związana z organizacją zajęć 

dodatkowych dla małych dzieci w wieku 1-3 latka? W chwili obecnej w żadnym domu 

kultury na terenie miasta nie ma zajęć przewidzianych dla dzieci w tej grupie wiekowej. 

Odpowiedź: 
Prezydent Tadeusz Ferenc: Oceniam, że Pani propozycja jest dobra i polecę swoim 

służbom żeby wymyśliły jak to wszystko ma funkcjonować. Bardzo dziękuję za 

propozycję. Dodam jeszcze, że w mojej ocenie mamy w Rzeszowie wspaniałą 

młodzież, co jest Państwa zasługą.  

 

Pytanie: 
1) Mieszkam w bloku nr 26 przy ulicy Rejtana. Nowe Miasto to dzielnica gdzie jest 

mało miejsca do parkowania. To jest temat odwieczny, a samochodów coraz 

więcej. Co można z tym zrobić? Jest Przedszkole nr 38, które w tym roku było 

wyremontowane, jest tam droga dojazdowa. Jest to droga wewnętrzna osiedlowa, 

ale ona jest bardzo wąska. Tam dwa samochody się nie wyminą. Notorycznie 

samochody zjeżdżają na pobocze, dobrze by było tę drogę poszerzyć.  

2) Problem braku odwodnienia - na przykład przy takim deszczu jak wczoraj, są 

miejsca gdzie jest po 10 cm wody i nie da się przejść np. w kierunku Zespołu Szkół 
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Ponadgimnazjalnych. To jest problem. Musi przyjeżdżać straż odpompowywać tę 

wodę. 

3) Mieszkańcy bloków przy Millenium Hall - codziennie w okolicach godziny 15:00 do 

godziny 19:00, klienci Millenium Hall parkują na parkingach osiedlowych. Co byśmy 

mogli zrobić w tym temacie? Można na przykład wzdłuż drogi dojazdowej 

przedłużyć parking do przedszkola, lub przedłużyć drogę wzdłuż bloku nr 26 do 

Millenium Hall, tam jest wolna przestrzeń. Odnalezienie miejsca dla 30 

samochodów w okolicach tych bloków rozwiązałoby problem z parkowaniem. 

4) Skrzyżowanie drogi która biegnie wzdłuż Millenium Hall i drogi która biegnie 

równolegle do Rejtana, naprzeciw Fraca, tam jest problem z wyjazdem. Jedna 

strona drogi biegnącej wzdłuż Millenium Hall jest zajęta samochodami. Jest 

postawiona bariera dźwiękochłonna, i tam z lewej strony nie widać czy samochód 

jedzie czy nie. Czy można tam na przykład postawić lustro, które pomoże 

kierowcom wyjechać w kierunku Rejtana, w prawą stronę. Takie problemy widzę 

wśród mieszkańców bloków 22, 24 i 26 przy ul. Rejtana. 

Odpowiedź: 
Ad. 4  

Prezydent Tadeusz Ferenc: Jeśli chodzi o lustro, to dziś mamy środę, czy jest to 

możliwe w tym tygodniu. 

Dyrektor Zarządu Dróg Piotr Magdoń: Da się to zrobić w przyszłym tygodniu. 

Prezydent Tadeusz Ferenc: Dobrze, zatem lustro postawimy w przyszłym tygodniu. 

Ad. 3 

Prezydent Tadeusz Ferenc: budynek nr 26 – Poszerzyliśmy tam wszystkie drogi i 

budowaliśmy parkingi. Dodam również, że przy bloku nr 22 Millenium Hall chciało 

budować parking do góry, ponadto z przodu przed blokiem 24 chciałem budować 

parkingi, ale były protesty. Politykę prowadzimy taką, że budujemy parkingi w mieście, 

w sumie zbudowaliśmy 8000 miejsc parkingowych. Natomiast przy budynkach 

mieszkalnych, tylko dla jednego budynku, nie budujemy. Inaczej musiałbym 

wybudować około 40 000 miejsc parkingowych na osiedlach. A na to nie starczyłoby 

nam pieniędzy. Budowa takich parkingów jest w gestii zarządców konkretnych osiedli. 
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Ad. 2   

Urszula Kukulska Dyrektor Wydziału Inwestycji: Szanowni Państwo, odnośnie 

odwodnienia - to kanalizacja deszczowa była zrobiona w ul. Rejtana. Sprawdzimy to 

Panie Prezydencie, zlecimy kontrole drożności tej kanalizacji. 

 
Pytanie: 
1) Chciałem się dowiedzieć co dalej z ulicą Sikorskiego, czy będzie 

przebudowywana?  

2) Zostało rozebrane przedszkole nr 34, co powstanie w jego miejscu? 

3) Co dalej z działkami w „Naszym gaju”? 

Odpowiedź: 
Ad. 1 Prezydent Tadeusz Ferenc: Ulica Sikorskiego jest w tej chwili wykonywana za 

kwotę 9 600 000 zł, potrzebujemy pieniędzy unijnych . Jeśli nie otrzymamy pieniędzy, 

które mamy obiecane w Urzędzie Marszałkowskim, ale pojawiają się problemy, to 

przedłużymy inwestycje do 15 stycznia, po to żeby skorzystać z „nowej perspektywy”. 

Obecnie przygotowujemy dokumenty do „nowej perspektywy”. 

Stanisława Bęben Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy: Odnośnie Sikorskiego, 

trzy dni temu Pan Prezydent podpisał tzw. pre-umowę, czyli umowę wstępną, która 

daje szansę do osiągnięcia dofinansowania nawet do 95% wartości całej inwestycji, 

oczywiście pod warunkiem, że Pan Marszałek będzie jeszcze miał na to środki. Jest 

plan „b”, gdybyśmy nie otrzymali tych pieniędzy ze środków na poziomie regionu, to 

przygotowujemy już wnioski o dofinansowanie na szczeblu kraju. Termin na składanie 

tych wniosków wyznaczony jest na pierwszy kwartał roku 2016. 

Prezydent Tadeusz Ferenc: Ja jeszcze dodam, że nie są to łatwe pieniądze. Na 

komitecie stanowiącym przedstawiciele miast są mocno przepytywani. Trzeba mieć 

odpowiednie dokumenty, aby te pieniądze spływały.  

Ad. 2  

Dyrektor Grzegorz Tarnowski Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta: Odnośnie 

placu po Przedszkolu nr 3. Przedszkole zostało zlikwidowane i tam będzie teren 

zielony dostępny dla wszystkich Państwa. Rada osiedla wnioskowała o taki teren, jest 

on potrzebny, a to przedszkole było w złym, stanie technicznym, zostało rozebrane, 

natomiast teren będzie dla Państwa przygotowany, jako teren zielony.  
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Ad. 3  

Prezydent Tadeusz Ferenc: Odnośnie działek w „naszym gaju”, to są zwroty terenu dla 

byłych właścicieli.  

Grzegorz Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta: Jeżeli ktoś 

występuje o zwrot nieruchomości, składa wniosek do Pana Prezydenta, natomiast my, 

po skompletowaniu wszystkich dokumentów, występujemy do Wojewody 

Podkarpackiego, który wyznacza innego Starostę do załatwienia konkretnego 

postępowania. Natomiast jeśli chodzi o postępowanie na ogrodach działkowych „Nasz 

gaj” to tam Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast unieważnił wywłaszczenie 

z lat sześćdziesiątych i przedmiotowe nieruchomości trafiły do osób które zostały 

wywłaszczone, ci z kolei prowadzili postępowania – często sądowe – z każdym z 

działkowców, które miały na celu rozliczenie wszelkich nakładów, a w szczególności 

usuniecie działkowców z zajmowanego terenu. Tak więc jeśli chodzi o „Nasz gaj” to 

tam stwierdzono nieważność decyzji wywłaszczeniowej. 

 

Pytanie: 
Widzieliśmy piękną prezentację, wspaniałe sukcesy ratusza. Mam natomiast takie 

pytanie, czy jest jakiś trudny temat, którego nie udało się Panu Prezydentowi 

rozwiązać? Wiemy, że szykuje się Pan do odejścia z Rzeszowa, czy zostało coś 

ważnego do załatwienia, czy ewentualny przyszły prezydent Pan Minister Gawlik 

podoła temu zadaniu. 

Odpowiedź: 
Prezydent Tadeusz Ferenc: Powiem Państwu, że w realizacjach naszych planów jest 

wiele fuksów. O moście to się marzyło po cichu. Te nowe drogi, jak obwodnica 

Lubelska czy Podkarpacka, budowa szkół, rozszerzenie granic – o którym osobiście 

marzyłem, takimi ważnymi sprawami na skalę województwa będę zajmował się dalej 

po wyborach, będę walczył. 

W kwestii przyłączenia Zwięczycy to cztery razy zapadała decyzja, i było w końcu 

zaakceptowane, jednak została decyzja zmieniona w ostatniej chwili. Pojechaliśmy 

interweniować w Warszawie. I sprawy nie udałoby się załatwić z prozaicznego powodu 

- problemu z wejściem do budynku ministerstwa. Koniec końców, udało się. Tak więc 

czasem decydują takie niuanse. 
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Pytanie: 
1) Wizytówką miasta jest dworzec autobusowy i  kolejowy. Czytałem wielokrotnie o 

przygotowanych przez studentów wizualizacjach przebudowy dworca, i chciałem 

spytać jak przebiegają prace w tym temacie?  

2) Ulica Powstańców Listopadowych, która łączy się z ulicą Wieniawskiego. Tam jest 

położony kawałek asfaltu, a reszta to błoto. Nie przystoi coś takiego na terenie 

miasta.  

Odpowiedź: 
Ad. 1  

Prezydent Tadeusz Ferenc: Proszę Państwa, jeśli chodzi o dworzec, to mamy dwóch 

inwestorów, którzy planują dworzec przebudować i zrobić w jego rejonie centrum 

handlowe. Aktualnie trwają rozmowy z PKP odnośnie przetargu.  

Dyrektor Zarządu Dróg Piotr Magdoń: PKP ma już wszelkie zgody. Przetarg 

najprawdopodobniej będzie ogłoszony w przyszłym tygodniu. Tak jak mówiono, jest 

dwóch kontrahentów, którzy maja gotowy pomysł na zagospodarowanie dość dużego 

terenu, bo około 3 arowego. 

Prezydent Tadeusz Ferenc: Należy dodać, że trwają rozmowy z mieszkańcami 

ul. Kochanowskiego, są tam małe protesty, ale myślę, że jakoś przez to przebrniemy.  

Ad. 2  

Co do ulicy Powstańców Listopadowych, to proszę Pana Dyrektora Magdonia, żeby tę 

ulice poprawić. 

 

Pytanie: 
Ja jeszcze wrócę do przeszkolą nr 34. Czy istnieje możliwość poszerzenia drogi 

dojazdowej? 

Odpowiedź: 
Dyrektor Zarządu Dróg Piotr Magdoń: Samo poszerzenie nie stanowi problemu. 

Natomiast kluczową kwestią jest tutaj sprawa odwodnienia. Kiedy Pani dyrektor 

Kukulska zbada sprawę kanalizacji deszczowej, ja nie widzę problemu w poszerzeniu 

tej drogi. 
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Pytanie: 
Panie Prezydencie, wspominał Pan coś o Matysówce. Moje dzieci się tam 

wybudowały. Oni wszyscy chcą tam do Rzeszowa. Proszę nie ustawać w staraniach 

o przyłączenie. 

Odpowiedź: 
Prezydent Tadeusz Ferenc: Szanowni Państwo, w kwestii Matysówki, to było tam 

głosowanie i 84% ludzi wypowiedziało się za włączeniem. Była decyzja Rady o 

włączeniu. My nadal chcemy włączyć i nie zaprzestaniemy starań. 

 

Protokołował 

Filip Kopyć 
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