
 
 

PROTOKÓŁ  

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami Osiedli  

Gen. Grota Roweckiego, Piastów i Dąbrowskiego, 

które odbyło się w dniu 22 października 2015 r. 

  

Uczestnicy spotkania:  

• Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc;   

• Sekretarz stanu w ministerstwie Skarbu Państwa – Zdzisław Gawlik; 

• Przewodniczący Rady Osiedla Gen. Grota Roweckiego – Łukasz Dziągwa; 

• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński; 

• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisław Sienko; 

• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Andrzej Gutkowski; 

• Sekretarz Miasta Rzeszowa – Marcin Stopa; 

• Dyrektor ZSO nr 2 – Wojciech Wilk; 

• Dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa i miejskich jednostek 

organizacyjnych;    

• Radni Rady Miasta Rzeszowa oraz członkowie Rady Osiedla; 

• Mieszkańcy.  

  

Porządek spotkania:  

1. Wystąpienie dyrektora ZSO nr 2 – prezentacja szkoły. 

2. Występ uczniów. 

3. Wystąpienie Prezydenta Miasta Rzeszowa – Pana Tadeusza Ferenca. 

4. Zwiedzanie nowej części szkoły – przejście do nowej hali sportowej. 

5. Prezentacja multimedialna Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa – Pana 

Stanisława Sienko.  

6. Dyskusja, pytania dotyczące problemów Osiedli.  
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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; 

• 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; 
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• 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. 

 
  

Ad. 2 Dyskusja, pytania dotyczące problemów Osiedli: 

 

Pytanie:  
1) Jaka jest przyczyna, że w kilku blokach na os. Piastów  

z kranów leci brudna ciepła woda. Jak długo to będzie trwało? 

2)  Co dalej z  rzeszowskimi  żużlem? 

Ad. 1  
Odpowiedź - Dyrektora MPEC: Dokładna przyczyna tej sytuacji nie jest znana. 

Spółka nie będzie pobierać opłat za wodę zużytą w czasie, gdy  

z kranu leciała brudna woda. 

Ad. 2  
Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: W bieżącym roku 

miasto dofinansowało sporą kwotą rzeszowskich żużlowców. 
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Pytanie: W jaki sposób miasto rozwiąże problem dotyczący parkowania aut na 

obrzeżach stref parkowania po ich wprowadzeniu ? 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Stawki za 

parkowanie mają być jak najmniej uciążliwe zarówno dla ludzi przyjeżdżających do 

miasta w celu załatwienia swoich spraw, jak i dla ludzi pracujących w Rzeszowie, 

którzy muszą pozostawiać auta na parkingach na 8-9 godzin dzienni. Dodatkowo 

zachęcenie ludzi do korzystania z komunikacji zbiorowej oraz do parkowania na 

bezpłatnych parkingach strategicznych, np. przy Hali Podpromie. 

 

Pytanie: Prośba o przebudowę dojazdu do garaży przy ul. Staszica oraz o 

blokowanie dojazdu do bloku SM Projektant (Dąbrowskiego 31A). 

Odpowiedź Dyrektor BGM - Grzegorz Tarnowski: W porozumieniu z MZD –

zostanie poprawiony dojazd do garaży, natomiast droga do bloku SM Projektant 

(Dąbrowskiego 31A) znajduje się na gruntach miejskich i nie może być on blokowany 

przez kogokolwiek. 

 

Pytanie: Dotyczy budowy parkingu przy Bohaterów Westerplatte 6 oraz dalszej 

rozbudowy stadionu miejskiego. 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Budowa parkingów 

na terenach osiedli musi się odbywać z funduszy oraz inicjatywy spółdzielni 

mieszkaniowych a nie z budżetu gminy. Ewentualna dalsza rozbudowa stadionu jest 

uzależniona od potrzeb. Wraz ze wzrostem frekwencji na imprezach sportowych 

zostanie podjęta decyzja o rozbudowie stadionu. 

 

Pytanie: Budowa miejsc postojowych przy budynku RSM – równolegle do budynku 

Dąbrowskiego 33A od strony ulicy. 

Odpowiedź Dyrektor BGM - Grzegorz Tarnowski:  Najpierw należy sprawdzić do 

kogo należy grunt na którym miały by być zbudowane miejsca parkingowe, jeśli będą 

należały do Gminy Miasta Rzeszów to zostanie rozpatrzona możliwość zbudowania 

parkingu. 

 

Pytanie:  
1) Dokąd będzie prowadzić droga do nowego targowiska przy Wisłoku? 

2)  Co dzieje się w sprawie budowy aquaparku? 
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Ad. 1 
Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Planowane jest 

przedłużenie wybudowanego już odcinka drogi do ul. Ciepłowniczej. 

Ad. 2  
Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Ze względów 

finansowych budową aquaparku powinien zająć się inwestor prywatny, gdyż po 

dokonanych analizach okazało się, że inne tego typu obiekty w Polsce są 

nierentowne,  wobec czego miasto musiało by dopłacać duże kwoty do jego 

funkcjonowania. 

 

Pytanie:  
1) Prosimy o poprawę nawierzchni w okolicy skrzyżowania 

Lenartowicza/Podpromie? 

2) W jaki sposób funkcjonowała będzie strefa parkowania oraz jakie będą zasady 

wydawania zezwoleń na wjazd do strefy A dla ludzi z poza Rzeszowa. 

Ad. 1  
Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Proszę dyrektora 

MZD do sprawdzenia i ewentualnego naprawienia nawierzchni ul. Lenartowicza. 

Ad. 2 
Odpowiedź - Dyrektora MATiP: 
Na chwilę obecną nie została wydana zgoda na wjazd do strefy A dla pojazdu z poza 

Rzeszowa. 

 

Pytanie: Prosimy o wykonanie oświetlenia od ul. Hetmańskiej do Lenartowicza. 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: O budowę 

oświetlenia należy zwracać się do zarządcy terenu, w tym przypadku do RSM. 

 

Pytanie: Jak miasto rozwiąże problem młodzieży spędzającej całe dnie pod blokiem 

(chodzi o budynek przy ul. Lenartowicza 15), w którym znajduje się sklep  

z dopalaczami. 

Odpowiedź przedstawiciel Policji: Policja stale wysyła w ten teren umundurowane i 

cywilne patrole. W podobny sposób działa straż miejska. 
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Odpowiedź przedstawiciela sanepidu: Sklepy z dopalaczami są regularnie 

kontrolowane przez inspekcję sanitarną. Kontrole często kończą się rekwirowaniem 

towarów, natomiast nie wszystkie produkty będące w obrocie znajdują się na 

aktualnej liście produktów niebezpiecznych i niedozwolonych.  

 
Pytanie:  
1) Dlaczego nie ma wybranej Rady Osiedla? Jakie są terminy oraz zasad jej 

wyboru?  

2) Czy będzie budowany Dom Kultury na os. Dąbrowskiego i Piastów? 

Ad. 1  
Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Prezydent udzielił 

informacji o zasadach i prawdopodobnym terminie przeprowadzenia wyborów do 

Rady Osiedla. 

Ad. 2  
Odpowiedź Dyrektor BGM - Grzegorz Tarnowski:  Trwają rozmowy z Rejonowym 

Zarządem Infrastruktury w Lublinie dotyczące przekazania budynku wojskowego na 

Rzecz Gminy Miasta Rzeszowa z przeznaczeniem na urządzenie osiedlowego Domu 

Kultury. 

 

 
Protokołował: 

Andrzej Komosa 
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