
 
 

PROTOKÓŁ  

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami Osiedli:  

 Franciszka Kotuli i Krakowska Południe, które odbyło się w dniu 4 września 2015 r.  

  

Uczestnicy spotkania:  

• Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc;   

• Przewodnicząca Rady Osiedla Franciszka Kotuli – Jolanta Kaźmierczak;  

• Przewodnicząca Rady Osiedla Krakowska Południe – Maria Warchoł;  

• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa –Stanisław Sienko;  

• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński ; 

• Sekretarz Miasta Rzeszowa – Marcin Stopa; 

• Dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa i miejskich jednostek 

organizacyjnych;    

• Radni Rady Miasta Rzeszowa oraz członkowie Rady Osiedli; 

• Mieszkańcy.  

  

Porządek spotkania:  

1. Prezentacja multimedialna Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa – Pana 

Stanisława Sienko.  

2. Dyskusja, pytania dotyczące problemów Osiedli: Franciszka Kotuli i Krakowska 

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: 

Pytania mieszkańców poprzedziły podziękowania następujących osób: 

- Prezes Spółdzielni Projektant: Pan Adam Węgrzyn, który w imieniu mieszkańców 

podziękował Prezydentowi za dotychczas zrealizowane inwestycje na terenie osiedla 

i wyraził prośbę wsparcia dla nowych.  

- Pani poseł Krystyna Skowrońska wyraziła swoje uznanie dla realizowanych na 

terenie miasta inwestycji i Rzeszowa jako lidera w wielu dziedzinach, podziękowała 

również za zaproszenie na spotkanie i przekazała na ręce Prezydenta najlepsze 

życzenia dla Rzeszowa.  

- Przewodnicząca Rady Osiedla Krakowska- Południe Pani Maria Warchoł wyraziła 

podziękowania za realizację remontów i inwestycji (budowa ronda), podziękowała 

Dyrektorom poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa i poprosiła  

o kolejne inwestycje (np. miejsca parkingowe). 

 

Dyskusja mieszkańców: 

Mieszkanka: 
1) Brakuje korzystnych połączeń PKP Rzeszowa z Krakowem i Przemyślem;  
2) Zaproponowała aby organizować akcje promocyjne dla nich (szkoły letnie, akcje 

kulturalne) po to, aby pokazać im walory Polski i aby wrócili oni kiedyś do swojej 

ojczyzny;  
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3) Prośba o umieszczenie znaku ostrzegawczego dla rowerzystów przy ul. Wiktora -

przy wyjeździe mieszkańców z garażów- jest to ważne z uwagi na wysokie ryzyko 

kolizji w tej części osiedla;  
4) Prośba oświetlenia siłowni w parku w rejonie Realu.  

Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: W połączeniu 

Rzeszowa z Krakowem  dużym ułatwieniem w komunikacji jest autostrada, która 

skróciła czas dojazdu do Krakowa, a także poinformował, że są plany zgodnie                              

z którymi pociągi do Przemyśla będą jeździć z prędkością 120km/h.  

 

Mieszkaniec: Wygląd Dworca PKS i PKP oraz okolic zalewu -  te okolice psują 
wizerunek miasta. Czy są jakieś plany, pomysły na poprawę wizerunku dla tych 
obszarów? 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Miały miejsce rozmowy  

z inwestorami na temat terenów w rejonie ul. Kochanowskiego. Co do zalewu to znalazł 

się inwestor gotowy podjąć zadanie odmulania zalewu, ale Sąd oddalił te pomysły. 

Problem z zalewem jest również taki, że wojewoda kwalifikuje zalew jako zbiornik 

przeciwpowodziowy.  

 

Mieszkanka:  
1) Co z inwestycjami typu aquapark, ponieważ nie ma tego typu miejsc zabaw dla 

mniejszych dzieci i rodziny muszą wyjeżdżać do innych miejscowości;  

2) Jakie są bonusy i ulgi dla rodzin wielodzietnych na trenie miasta Rzeszowa? 

Ad. 1  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Gmina dopłaca  do 

MPPK  ok. 55 mln zł. Ceny biletów są jednymi z najniższych w całej Polsce. Ponadto, 

zakupiono nowoczesne autobusy miejskie. Odnośnie miejsc zabaw dla dzieci to  

wybudowano na terenie miasta kilka Orlików, gdzie dzieci mogą grać w piłkę do 

późnych godzin wieczornych. Otworzony w najbliższym czasie zostanie również Park 

Papieski dla mieszkańców. Przy ul. Wiktora powstały również nowe place zabaw . 

Odpowiedź Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej  -  Aleksandra Wąsowicz-Duch: Na 

terenie miasta wybudowano i zmodernizowano parki, poszerzono ścieżkę rowerową 

na Lisiej Górze i rozbudowano wyspy wypoczynkowe wzdłuż tej trasy.  W bieżącym 
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roku  wybudowano 5 nowych placów zabaw. Wykonano nowe nasadzenia 

(szczególnie na ul. Cieplińskiego, gdzie powstał mini ogród botaniczny). Ma miejsce 

rewitalizacja parku Inwalidów Wojennych i parku przy ul. Jałowego, urządzono także 

Park Czynnego Wypoczynku. 

Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Jeśli chodzi                                

o aquapark, to należy wybierać to co będzie bardziej rozwojowe dla mieszkańców. 

Budowa aquaparku nie jest  przewidywana z budżetu mieszkańców. Bardziej celowym 

byłoby myśleć o budowie domu kultury i basenie na tutejszym osiedlu.  

Ad. 2 
Wicedyrektor MOPS w Rzeszowie - Irena Marszałek:  Trwają prace nad 

poszerzeniem ulg w ramach Karty 3+. Osoby o niskich dochodach mają  możliwości 

uzyskania zapomogi w wysokości 1500 zł z tytułu urodzenia dziecka. Dzieci                                  

i młodzieży mają ulgi  w przejazdach. Kwota wydawana  na pomoc społeczną  wynosi 

100 mln zł.  

  

Mieszkaniec: ul. Rataja – konflikt pomiędzy Spółdzielnią Krakowska – Południe,  a 

Spółdzielnią Inwalidów. 

Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Proponuję spotkanie                 

i rozmowę w tej sprawie. Miasto należy rozbudowywać i poszerzać jego zasięg. 

Wyraził także uznanie dla swoich poprzedników za zasługi w tej kwestii.  

 

Mieszkaniec:  ul. Kościelna - czy miasto zamierza budować parkingi na obrzeżach, 

które pozwoliłyby pozostawić auto, a potem kontynuować jazdę komunikacją miejską?   
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc:  W mieście jest bardzo 

dużo samochodów. Miasto montuje specjalne urządzenia, której monitorują ilość 

samochodów wjeżdżających do miasta. Decyzja w sprawie budowy parkingu zostanie 

podjęta w zależności od rozwoju sytuacji.  

 

Mieszkaniec: Zapytanie w sprawie usytuowania znaku zakazu wjazdu w rejonie ulicy 

Krajobrazowej i ul. Niemena oraz drogi jednokierunkowej.   

Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Decyzja w tej sprawie 

będzie wynikała z woli większości mieszkańców.  
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Mieszkanka w imieniu Przewodniczącej Rady Osiedla:  
1) Czy istnieje możliwość zmiany granic działania Osiedla? 

2) Czy będzie wykonywana przebudowa niektórych ulic na terenie Osiedla? 

3) Zgłaszamy potrzebę powstania kolejnego przedszkola na terenie Osiedla. 

4) Co z budową basenu na terenie Osiedla? 

5) Jakie są plany dotyczące budowy drogi łączącą Staroniwę z ul. Dębicką. 

Ad. 3 i 4 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc:  Będą  kolejne  

inwestycje i budowy.  

Dyrektor Wydziału Inwestycji - Urszula Kukulska: Został ogłoszony przetarg na 

rozbudowę Hali na Podpromiu (m.in. powiększenie liczby miejsc).  

Ad. 1 
Na chwilę obecną nie ma takich planów zmiany granic Osiedli.  

Ad. 2 
Zastępca Dyrektora Wydziału Pozyskiwania Funduszy - Paweł Potyrański: Urząd 

Miasta stale stara się pozyskiwać fundusze z różnych źródeł w różnych dziedzinach.  

 

Mieszkaniec: Wyraził podziękowanie za dotychczasowe inwestycje oraz poprosił  

o zabezpieczenie środków na dokończenie już rozpoczętych. 

1) Jakie są plany dotyczące planów wybudowania kolejki naziemnej.  

2) Kiedy odbędzie się odmulanie zalewu? I jak dokładnie będzie oczyszczeny tak aby 

był to akwen godny wędkowania. 

Ad. 2  
Odpowiedź Zastępca Prezydenta  -  Andrzej Gutkowski: Cały czas trwają działania, 

aby Zalew został odmulony i takie też są plany.  

Ad. 1  
Odpowiedź Prezydent  Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Temat jest ciągle 

poruszany. Natomiast są również inne projekty np. mostów w Budziwoju. Szefowa 

Komisji Finansów Publicznych zadeklarowała, że robi się wszystko, aby kolejka 

naziemna była zrealizowana, ale niektóre inwestycje wymagają więcej czasu.  
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Mieszkaniec z ulicy bocznej od ul. Ustrzyckiej:  
1) Jest  problem przedostania się z ul. Ustrzyckiej na ul. Krośnieńską  i w związku z 

tym prosimy o połączenie obu ulic. Z kolei ul. Słoneczny Stok nie ma połączenia z 

ul. Bł. Karoliny i np. żłobkiem tam znajdującym się.  

2) Następny problem to brak ścieżki rowerowej z ul. Krakowskiej do ul. Warszawskiej.  

3) Mostek na ul. Ustrzyckiej - woda się wylewa itd. 

4) Na osiedlu Przybyszówka brakuje placów zabaw. 

Ad. 3 i 4: 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Cała ul. Ustrzycka 

została przebudowana. Wybudowano również plac zabaw przy  

ul. Ustrzyckiej. Bardzo duże środki zostały przeznaczone na rozwój przyłączonych 

dzielnic, w tym Przybyszówki, i wiele się tam realizuje. 

Ad. 1 
Obecnie jest  realizowane połączenie ul. Pańskiej z ul. Iwonicką. Droga na Janiowym 

Wzgórzu miała zostać poszerzona. Ale mieszkańcy się na to nie zgodzili. Obecnie 

szuka się innych dróg dojazdu w tamtym rejonie.  

Ad. 3 
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant” – Adam Węgrzyn:  A propo 

wspomnianego mostku: dokumentacja w tym względzie jest przygotowana, ale nie ma 

obecnie możliwości porozumienia się jeśli chodzi o rów RP3.  

 
Mieszkaniec: Proszę, aby pomyśleć o drodze, która odciążyłaby okolice Ronda 

Pileckiego.  

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg - Piotr Magdoń: Stosowne propozycje w tej 

sprawie zostały już złożone.  

 
Mieszkaniec: Wniosek przedłużenia ulicy Bł. Karoliny ponieważ w przeciwnym 

wypadku nie ma możliwości realizacji tam różnych inwestycji tak jak jest w bardziej 

centralnych dzielnicach mieście.  

Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Wyraził aprobatę dla 

planów inwestora, zapowiedział, że będzie to realizowane, gdyż pieniądze wydane na 

inwestycje szybko się zwracają.  
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Mieszkaniec: Co dzieje się w kwestii budowy wiaduktu przy  

ul. Wyspiańskiego? 

Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc:  Pomysł ten mógłby już 

być zrealizowany, gdyby nie sprzeciw radnych. Takie sprzeciwy są też w sprawie 

rozszerzenia granic Rzeszowa. 

 

Mieszkaniec: Jakie są plany względem terenów w okolicy  

ul. Sanockiej.  

Odpowiedź  Dyrektor Biura Rozwoju Miasta -  Anna Raińczuk: Tereny na północ 

od  ul. Krośnieńskiej są przeznaczone  jako tereny zieleni. Jest opracowane studium i 

projekt planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

Mieszkaniec z ul. Kotuli: Czy jest możliwość  ustawienia ekranów dźwiękochłonnych 

w rejonie ul. Kotuli i CH „Nowy Świat”.   

Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: W tym rejonie nie ma 

planów powstania ekranów dźwiękochłonnych. Jest to droga inwestycja (ok 5 tys. zł 

za 1 metr), należy dobrze się zastanowić gdzie mają powstać. 

 

Mieszkaniec: Ulice: Sikorskiego, Lubelska i Okulickiego zostały zmodernizowane, a 

teraz się je przebudowywuje. 

Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: Buduje się dalszy ciąg 

ul. Sikorskiego. Rozbudowywana jest także ul. Lubelska (budowa mostu). Decyzje na 

te inwestycje zapadły dużo wcześniej. Skoro dotacje są ogromne to nie można 

zrezygnować z ważnych inwestycji (np. most zamkowy kosztował ok 34 mln). Są 

dążenia włączenia Trzebowniska  chociażby z uwagi na drogę.  

 

 

Protokołowała:  

Monika Grundas 
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