
 
PROTOKÓŁ  

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami Osiedli  

Baranówka, Gen. Władysława Andersa i Miłocin, które odbyło się w dniu  

20 października 2015 r.  

  

Uczestnicy spotkania:  

• Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc;   

• Przewodniczący Rady Osiedla Baranówka  – Józef Wierzbicki; 

• Przewodnicząca Rady Osiedla Miłocin –Teresa Kurc;   

• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisław Sienko; 

• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Andrzej Gutkowski; 

• Pełnomocnik ds. Oświaty, Opieki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych – Henryk 

Wolicki; 

• 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.  

    

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: 
1)  W zeszłym roku rozmawialiśmy w kontekście zaprojektowania drogi wzdłuż torów 

i jesteśmy zaniepokojeni brakiem sygnałów, co się z tą inwestycją dzieje. Ma to 

związek z ustaleniami, że ta droga nie będzie przebiegała przez os. Baranówka 

wzdłuż ul. Kolbego. Co zostało zrobione w tej sprawie, jakie są plany? 

2) Budowa ul. Parkowej na os. Miłocin - czy jest ona przewidziana jest budżecie 

miasta?  

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa – Tadeusza Ferenca: Szanowni Państwo 

wybieramy takie inwestycje, na które mamy szanse zdobyć pieniądze. Obecnie za 

wszelka cenę będziemy budować połączenie ulicy Podkarpackiej z Kielanówką. Na 

dzisiaj budowany jest odcinek od węzła w Świlczy do Kielanówki, później dalej za 

Boguchwałę. Tutaj mamy szansę pozyskać pieniądze, zaś koszt tej inwestycji to 104 

mln zł. Z kolei budowa ul. Sikorskiego to ok.600 mln zł. Drugie przedłużenie ul. 

Krogulskiego, a więc mostu do ul. Warszawskiej i następnie do ul. Krakowskiej. 

Oczywiście także pomniejsze różne ulice. Szanowni Państwo, jeśli popatrzymy na 

środki pozyskane z tych osiedli to w sumie jest to 25 mln, a dołożyliśmy ok. 200 mln 

zł. 

Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - Anna Raińczuk: Na planszy wskaże 

przebiegi ulic, o których mówił Pan Prezydent. Nowy most, następnie kolejny pomysł 

to jest przedłużenie od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej i wiaduktem nad torami do 
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przedłużenia Okulickiego. Następnie z tego miejsca przy torach, wzdłuż torów z 

węzłem na S19 i kontynuacja do DK4, teraz 94. Prace nad drogą północną wzdłuż 

torów zostały uchwalone w tej części na żółtym tle (mowa o mapie z prezentacji), 

natomiast odcinek pomiędzy Okulickiego a węzłem na Dworzysku są w trakcie prac 

planistycznych. Równocześnie zostało tam już zmienione studium uwarunkowań, w tej 

chwili trwają prace projektowe nad planami na terenie całego Os. Miłocin. 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa – Tadeusza Ferenca: Droga jest 

skończona od ul. Krakowskiej.  

 

Mieszkaniec: Odnośnie zanieczyszczenia powietrza zdarzają się przypadki, 

zazwyczaj wieczorem, że nie można nawet otworzyć okna z powodu nieprzyjemnego 

zapachu. 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa – Tadeusza Ferenca: Polecę zbadać 

sprawę Wydziałowi Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Chciałbym aby mieszkańcy 

zgodzili się na dostarczanie ciepła ze źródeł zdalnych. Jest możliwość pozyskania 

środków unijnych w wysokości 50% zarówno na linie przesyłowe, jak i na przyłącza. 

Jeśli wyrażą Państwo zgodę na puszczenie ciągów i będą uczestniczyć w głównie 

przyłączach,  główne linie przesyłowe będą budowane z pieniędzy podatników. Bardzo 

mi zależy na czystym powietrzu. Obecnie zostały zakupione kolejne dwa urządzenia 

do badania spalin, szczególnie z tych starych autobusów.  

 

Pytanie: W związku z suchym rokiem miały miejsca ograniczenia w dostawie  prądu, 

a mało brakowało aby zaczęło brakować wody. W związku z tym chciałbym zapytać, 

czy władze Rzeszowa myślą o budowie zbiornika na wypadek gdyby miało tej wody 

zabraknąć? 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa – Tadeusza Ferenca:  Nie było momentu 

zagrożenia braku wody. Wybudowano fabrykę wody. Która ma produkować wodę dla 

300 tys. mieszkańców, w związku z tym jest znaczna nadwyżka i szukamy odbiorców. 

Jest to woda najlepsza w Polsce.  

Odpowiedź Dyr. ds. Technicznych MPWiK – Robert Nędza: Zapora trzyma stały 

poziom wody zarówno w stanach powodziowych jaki i „suchych”. Modernizacja, która 

Pan Prezydent nazywana fabryką wody spełniła swój zakładany cel, jakim była 

poprawa jakości wody. Dzięki filtracji opartej na złożach węgla aktywnego uzyskujemy 
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wodę niemalże o parametrach źródlanych. Dzięki zastosowaniu dwutlenku chloru 

poprawiły się walory smakowe i zapachowe wody. Cała inwestycja to ponad 160 mln 

zł. Wymieniono nie tylko infrastrukturę technologiczną, ale również dokonano wymiany 

węzłów cieplnych, instalacji centralnego ogrzewania. Drugi kontrakt  dotyczył 

zagospodarowania osadów, które są zatrzymywane z procesu technologicznego. 

Kolejna kwestia to zbiorniki wyrównawcze. Wykonano instalacje sieci wodociągowych, 

kanalizacje sanitarną z pompowniami współpracujących z elementem sieciowym. 

Następny etap to kontynuacja - mamy zakończony projekt w kierunku ul. Chmury, 

Słociny, aby zasilić te tereny w kierunku do granic miasta. Przed nami kolejna 

inwestycja związana z regeneracja rurociągów. Są środki unijne na sfinansowanie tego 

przedsięwzięcia, wybrany jest projektant i w niedalekiej przyszłości chcielibyśmy 

kontynuować pracę. 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa – Tadeusza Ferenca: Zapewniam, że nie 

było zagrożenia braku wody. 

 

Pytanie:  Mieszkam przy ul. Ciasnej - od Osmeckiego,  tam był kiedyś węzeł zamknięty 

od ul. Przy torze, zrobiono ulicę otwartą i do tej pory nie ma tam chodnika pomimo 

odbywających się prac remontowych. Jest to droga niebezpieczna, gdzie jeżdżą jak 

wariaci. Otworzyły się tam firmy, więc skoro maja pozwolenia to dlaczego nie mogą 

one zainwestować w budowę dróg skoro je niszczą? 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa – Tadeusza Ferenca: Jeśli możemy 

wejść w teren to bezwzględnie przyjmujemy do realizacji. 

Odpowiedź Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg - Piotr Magdoń: Jeżeli są tam 

faktycznie prowadzone inwestycje to postaramy się zmusić wykonawców do 

partycypowania w naprawie, a jeżeli nie to postaramy się wybudować. W przypadku 

ul. Ciasnej opracujemy koncepcje, gdyż ulica powinna mieć odpowiednią szerokość i 

jeżeli wyjdziemy poza teren zwrócimy się do właścicieli o przekazanie terenu pod 

budowę chodnika. 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa – Tadeusza Ferenca:  Zdecydowanie 

będziemy chcieli budować ten chodnik.  

Odpowiedź Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem - Grzegorz Tarnowski: Jeżeli 

teren pozwoli to wybudujemy chodnik. Jeśli braknie terenu wystąpimy do właścicieli 

terenów sąsiednich by pozyskać ten teren pod budowę chodnika. 
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Pytanie: Czy można wykorzystać wody termalne znajdujące się na terenie miasta? 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa – Tadeusza Ferenca: Prezesując na 

Nowym Mieście chciałem używać wód geotermalnych do ogrzewania osiedla. 

Mówiono o wodach geotermalnych na Załężu i na ul. Kwiatkowskiego w związku z tym 

postanowiliśmy wiercić. Na Załężu stwierdzono ogromne ilości gazu oraz śladowe 

ilości wody o niezbyt wysokiej temperaturze. W przypadku ul. Kwiatkowskiego 

stwierdzono ok. 6 mln m³ gazu, który obecnie jest eksploatowany. Natomiast ok. 80 lat 

temu szukając wody dla miasta stwierdzono obecność solanek w rejonie ulic 

Lubelskiej, Marszałkowskiej oraz przy murze szpitala na ul. Rycerskiej. Podjęliśmy 

decyzję o zbadaniu tych wód i okazało się, że nadają się do leczenia. W związku z tym 

otworzyliśmy Oddział Balneologii w szpitalu, gdzie leczy się wiele osób. 

Zapotrzebowanie jest duże, dlatego też będziemy budować kolejne baseny. Póki co 

wód geotermalnych w Rzeszowie nie stwierdzono, najbliżej znajdują się w Wiśniowej 

i Malawie. 

 

Pytanie: Obecnie przy ul. Kolbego trwa remont chodników, na ul. Raginisa kładziony 

jest nowy dywanik. Czy przy ul. Ślusarczyka przewidziany jest remont chodnika od 

strony ul. Kolbego, do kościoła, sklepu? A może taniej byłoby położyć na tych 

zniszczonych płytach dywanik? 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa – Tadeusza Ferenca: Proszę Dyrektora 

Miejskiego Zarządy Dróg o zajęcie się tą sprawą. 

 

Pytanie:  
1) Czy pomysł usprawnienia ruchu na osiedlu, tzn. prawoskręt na ul. Obrońców 

Poczty Gdańskiej został umieszczony w planie na następny rok?  

2) Pojawił się problem z budową bloków pomiędzy Kolbego a Tarnowskiej. 

Sygnalizowaliśmy, że tymczasowy łącznik zostanie zlikwidowany i tak się stało. 

Łącznikiem tym uczęszcza bardzo wiele osób. Obecnie deweloper wybudował przy 

styku budynek, chyba Kolbego 7, fragment ok. 30 m drogi z płyt drogowych i 

wystarczyłoby dobudować ok 30-50 m odcinek, co stworzyłoby połączenie 

komunikacyjne na czas budowy i usprawniło komunikację. 
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3) Kolejny problem to bezpieczny wyjazd z osiedla, głównie lewoskręt. W przypadku 

skrzyżowania Okulickiego z Wyzwolenia, gdzie obecnie jest dość ostry skręt, 

proponowaliśmy by pociągnąć drogę wzdłuż budynków mieszkalnych, a zakładem 

gazowniczym. Pozwoliłoby to mieszkańcom bezpiecznie włączać się do ruchu. Czy 

ta inwestycja jest planowana? 

Ad. 3 
Odpowiedź Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg - Piotr Magdoń: W przypadku                       

ul. Okulickiego od dawna są naciski na budowę drogi do ul. Miłocińskiej. Obecnie jest 

ul. Osmeckiego, w przyszłości będzie poszerzona. Przy zjeździe z ul. Okulickiego w 

lewo znajduje się słup stojący za światłami, który stwarza niebezpieczeństwo. Należy 

ten słup przesunąć. Nie przewiduje budowy nowej drogi w tym miejscu. Na dzień 

dzisiejszy musimy ułatwić mieszkańcom wjazd na ul. Osmeckiego.  

W przypadku drogi umożliwiającej dojście mieszkańcom do kościoła będziemy chcieli 

im to ułatwić. 

Ad. 2  
Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - Anna Raińczuk: Połączenie                                

ul. Kolbego i niejako przedłużenie jej na południe, w kierunku do połączenia jej z                      

ul. Tarnowską opracowany jest plan miejscowy, uchwalony, tereny są wydzielone pod 

ten układ i nie ma formalnych przeszkód do realizacji tego odcinka. 

Odpowiedź Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg - Piotr Magdoń: Opracowano dwie 

koncepcje przebiegu tej trasy. otrzymaliśmy zaopiniowany przez Państwa przebieg tej 

trasy. Częściowo tylko będą tam opóźnienia spowodowane tym, że jeżdżą tam 

samochody ciężarowe, natomiast zwrócimy się do ZZM o wykoszenie traw, krzaków i 

zrobimy te 30 m drogi. Mamy dwie koncepcje, opracowywany jest miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego i wobec powyższego będziemy się starali te 

ułatwienia dla Państwa wykonać. 

 
Ad. 1 
Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa – Tadeusza Ferenca:  W przypadku 

„kieszeni” na ul. Miłocińskiej i Obrońców Poczty Gdańskiej również należy podjąć 

działania, ponieważ jest tam ostry zakręt. 
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Pytanie: 
 1) Dlaczego z planów sytuacyjnych nadal nie wykreślono drogi – połączenia                                                

ul. Warszawskiej, przez Kolbego, Miłocińską do ul. Krakowskiej pomimo wielu 

uzgodnień, że tej drogi nie będzie? 

2) Jaki ma być przebieg połączenia ulic Miłocińskiej z Krakowską w związku ze slajdem 

dotyczącym inwestycji na 2016 rok, mówiącym o dokumentacji projektowej dla tej 

inwestycji? 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa – Tadeusza Ferenca:  Póki co ta droga 

nie będzie budowana. Natomiast jestem przekonany, że następne pokolenie tą drogę 

będzie budować. 

Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - Anna Raińczuk: Dodam, że ta ulica o 

której była mowa, będzie także ulica osiedlową, ponieważ po północnej stronie ulicy 

planowane jest duże, nowe osiedle zbliżone wielkością do Baranówki. Planowane są 

tutaj zespoły oświatowe, przedszkole, żłobek, jest miejsce na ośrodek kultury, kościół. 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa – Tadeusza Ferenca: Wzdłuż praktycznie 

całej strefy do ul. Ludwika Chmury będzie budowane osiedle. 

Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - Anna Raińczuk: Trwają prace 

projektowe, by osiedle miało pełną infrastrukturę. Obecnie administracyjnie jest to 

osiedle Przybyszówka, natomiast jaką będzie miało lokalna nazwę trudno powiedzieć, 

roboczo nazwaliśmy je Dworskie Ogrody. Wspomniana droga będzie znajdowała się 

pomiędzy os. Baranówka, a tym planowanym. 

 

Pytanie (Os. Miłocin): 
1) Prośba o dokończenie oświetlenia na ul. Migdałowej. 

2) Prośba o założenie progów zwalniających na ul. Migdałowej, ponieważ niektórzy 

mieszkańcy jeżdżą z nadmierną prędkością. 

3) Prośba o przejście dla pieszych na odcinku od Zespołu Szkół w Miłocinie do 

skrzyżowania z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. 

Ad. 2 
Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa – Tadeusza Ferenca: Proszę Radę 

Osiedla o wystąpienie z wnioskiem. 

 
 

Strona 8 z 16 
 



Ad. 1  
Odpowiedź Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg - Piotr Magdoń: Odnośnie 

oświetlenia była przygotowana dokumentacja, która  wymaga aktualizacji. W związku 

z tym złożyliśmy do budżetu o zmianę tej dokumentacji. Przewidziane są  środki na 

realizację zadania.  

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa – Tadeusza Ferenca: Jeśli przeszkód 

formalnych nie przyjmujemy wniosek do realizacji. 

 

Pytanie (os. Baranówka IV): 
1) Prosimy nakłady na sport, w tym także na piłkę ręczną. 

2) Problemem są parkujące na osiedlu większe samochody, np.: ciężarówki, 

furgonetki, które stwarzają zagrożenie wyjeżdzającym z parkingu mniejszym 

samochodom, ponieważ utrudniają widoczność. Czy można opracować koncepcje 

parkingów dla tych samochodów? Prośba o znalezienie rozwiązania dla tej sprawy. 

Ad. 1 
Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa – Tadeusza Ferenca: Na sport wydajemy 

ponad 20 mln zł. 

Ad. 2 
Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa – Tadeusza Ferenca: Parkingi budujemy. 

Na osiedlach miasto nie buduje, ponieważ leży to w gestii mieszkańców, spółdzielni, 

czy innych zarządców budynków. Należy pomyśleć, aby te ciężarówki stawały na 

parkingach, a nie wjeżdżały w te wąskie uliczki. W związku z tym przyglądniemy się 

tematowi. 

 

Pytanie (os. Miłocin): Czy kanalizacja deszczowa, poprzedzająca budowę drogi -                 

ul. Parkowej będzie zrobiona w przyszłym roku? – na ręce Pana Prezydenta została 

złożona dokumentacja 

Dyrektor Wydziału Inwestycji - Urszula Kukulska: Dotyczy to kanalizacji 

deszczowej, której dokumentację przygotował komitet, wiec dokumentacja jest 

zrobiona, pozwolenia także. W tej chwili będzie podpisywana umowa darowizny. 

Inwestorem będzie Komitet, ponieważ tam jest praktycznie ponad 100 osób. W 

przyszłym roku chcemy rozpocząć tą inwestycję. Jej koszt to ponad 2 mln zł, więc 

będziemy to chcieli jak najszybciej zrealizować. 
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Pytanie: Padają obietnice, ale czy możemy to zadanie wpisać jako wydatek 

budżetowy na przyszły rok? 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa – Tadeusza Ferenca: Z całą pewnością 

będzie w budżecie i będziemy chcieli to zrobić w przyszłym roku. 

Dyrektor Wydziału Inwestycji - Urszula Kukulska: Kanalizacje, uzbrojenia, które są 

przygotowywane przez Komitety one mają priorytet i są „od ręki” wprowadzane do 

budżetu i realizowane. 

 

Pytanie: Rozumiemy, że bez kanalizacji nie mamy co myśleć o nowej drodze. 

Natomiast, gdy dokumenty odnośnie kanalizacji są już uzgodnione, projekty 

budowlane są zaakceptowane, to czy istnieje możliwość uwzględnienia w budżecie 

kwestii związanych z projektowaniem tej ulicy? 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa – Tadeusza Ferenca: Oczywiście nowe 

drogi będą budowane. 

Odpowiedź Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg - Piotr Magdoń:  Wpłynął wniosek 

od Pani Radnej, będziemy się starali ten wniosek wprowadzić do budżetu. Został 

opracowany wniosek i złożony do planu budżetu na przyszły rok. 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa – Tadeusza Ferenca: Zdecydowanie 

będziemy chcieli spełnić Państwa oczekiwania. 

 

Pytanie:  Co Pan zrobi dla Rzeszowa, jeśli zostanie senatorem? 

Prezydent: W Warszawie udaje się więcej załatwić.. Z takich super pilnych spraw to 

nowe budowanie nowych nitek w Bieszczadach, dojazd do lotniska, którym obecnie 

wstyd jeździć. Wicemarszałek chce by Rzeszów z pieniędzy podatników budował 

połączenie ul. Warszawskiej do autostrady, a gdy chcemy ich włączyć do inwestycji to 

nie chcą, ponieważ nie mają środków. Myślę, że w Warszawie mógłbym załatwić wiele 

spraw, przede wszystkim Zalew, następnie rozszerzenie miasta. 

 

Pytanie (Os. Miłocin): Czy można przenieść końcowy przystanek dla linii N1 na pętlę 

Miłocińską? 

Odpowiedź Zarząd Transportu Miejskiego - Andrzej Bieda: Nie widzę problemu, 

żeby jak najszybciej wydłużyć tymi dwoma kursami linię N1 do pętli Miłocińskiej. 
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Pytanie: Czy przewidujecie przebudowę ul. Tarnowskiej i  kiedy będą środki, ponieważ 

jest tam wąskie gardło, szczególnie w godzinach szczytu? 

Odpowiedź Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg - Piotr Magdoń:   Jeśli chodzi o                  

ul. Tarnowską, to mamy opracowany projekt realizacyjny i będzie ona realizowana. 

Równocześnie zaplanowane są połączenia od ul. Tarnowskiej na wschód w kierunku 

ul. Mikołajczyka i w lewo ul. Furtaka i dalej wzdłuż drogi. A co do ul. Tarnowskiej 

zabezpieczyliśmy planistycznie teren w liniach drogi dojazdowej, czyli  10 m, które 

pozwala na prawidłową 6-metrową jezdnię. Droga jest w wąwozie, więc wymaga 

pewnych zabiegów, m.in. podniesienia terenu. Dokumentacja projektowa na zakres   

ul. Tarnowskiej od końcówki domków jednorodzinnych aż do ul. Miłocińskiej. Niestety 

nie udało nam się przeforsować tematu związanego z tym odcinkiem z powodu 

licznych protestów mieszkańców. Rada osiedla zaproponowała, żeby nie realizować 

tego odcinka. 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa – Tadeusza Ferenca: Proszę 

zorganizować u mnie spotkanie i to przemyśleć. 

 

Pytanie: Prośba o ujęcie w budżecie na następny rok funduszy na upiększenie starego 

parku na Os. Miłocin (np. ławeczki, staw). 

Odpowiedź Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg - Piotr Magdoń: W przypadku parku 

zależy nam, aby ludzie mieli gdzie wypoczywać. 

Odpowiedź Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej  - Aleksandra Wąsowicz - Duch: 
W przypadku parku na Miłocinie w tym roku został doposażony w plac zabaw, gdzie 

będą jeszcze dodatkowo zamontowane dwa urządzenia. Prace projektowe związane 

z nawierzchnią, oświetleniem zaplanowane są na lata przyszłe.  

 

Radna Os. Miłocin: Co do kanalizacji deszczowej - to jest ona przewidziana, mamy 

obecnie warunki na dokończenie projektu. Dlatego zwracamy się z prośbą o 

zabezpieczenie w przyszłym roku środków na budowę kanalizacji, gdyż mamy wysoki 

poziom wód gruntowych, mieliśmy nawet małą powódź.         

 

Pytanie (Os. Miłocin): Czy byłaby możliwość dokonania dodatkowych nasadzeń na 

strefie buforowej Dworzysko od strony Rzeszowa? Obecne są bardzo ładne, ale maja 
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jedynie charakter ozdobny, zaś mieszkańcom zależałoby bardziej na  zwartej formie, 

mającej charakter bardziej ochronny. 

Odpowiedź Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej  - Aleksandra Wąsowicz - Duch: 
Zaplanujemy na przyszły rok projekt i realizację nasadzeń zieleni zwartej.  

 

Przewodniczący Rady Osiedla Baranówka  – Józef Wierzbicki: Prosimy o poprawę 

nawierzchni dwóch ulic: ul. Brydaka wzdłuż szeregówek nr 1,2,4,6 i ul. Prymasa 

Tysiąclecia i te boczne wokół kościoła.  

 

Pytanie: ul. Przy Torze – odcinek od Al. Wyzwolenia do ul. Ciasnej – jest bez 

oświetlenia, połamane chodniki, a to jest taka nasza uliczka spacerowa. Jest tam także 

skwer przy Al. Wyzwolenia i ul. Przy Torze – jakby go można było zagospodarować, 

dołożyć kilka ławeczek – bardzo byśmy prosili Pana prezydenta o środki na ten cel. 

Odpowiedź Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej  - Aleksandra Wąsowicz - Duch:  
Jak najbardziej, opracujemy także projekt nasadzeń 

 

Pytanie: 
1) W przypadku ul. Ofiar Katynia przy wjeździe od Al. Wyzwolenia z bloków 19, 21 

stoi lustro, które oddala, nie pokazuje faktycznej odległości. 

2) Parking po prawej stronie od Al. Wyzwolenia – parkują tam duże samochody, które 

utrudniają wyjazd mniejszym, a jest tam spory ruch – prośba o interwencję. 

3) Na placu zabaw w godzinach nocnych przesiadują osoby spożywające alkohol -  

prośba o interwencję odpowiednich służb. 

Ad. 1  
Odpowiedź Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg - Piotr Magdoń: Znajduje się tam 

lustro sferyczne, które obejmuje szeroki zakres. Możemy zamontować tam zwykłe 

lustro, wówczas widok będzie jednak ograniczony. Jeśli są uwagi, to przyglądniemy 

się i sprawdzimy czy produkowane są inne lustra. 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa – Tadeusza Ferenca: Proszę sprawdzić, 

bo może z lustrem cos się stało. 

Odpowiedź Zastępca Komendanta Straży Miejskiej – Jadwiga Jabłońska: 
Odnośnie bezpieczeństwa wzmożymy patrole w godzinach wieczorowo – nocnych, 

szczególnie w piątki, soboty i niedziele. 
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Pytanie:  
1) Wąwóz na ul. Tarnowskiej jest niebezpieczny – przy okazji łącznika ulic Kolbego i 

Tarnowskiej – wystarczyłoby poprawić teren koparką i problem się rozwiąże. 

2) Obecna rada osiedla nie zgłasza sprzeciwu do poszerzenia drogi od zjazdu od                   

ul. Furtaka do połączenia z poprzednim łącznikiem. 

3) Od ul. Tarnowskiej, w kierunku ul. Furtaka prośba o oświetlenie, dosłownie 2-3 

lampy.  

4) Poprawa bezpieczeństwa Prymasa Tysiąclecia 9 – znajduje się tam ostry zakręt i 

stoi tam śmietnik, który ogranicza widoczność. Otrzymaliśmy pismo z MZD, które 

mówi, że jeśli przesuniemy śmietnik, wówczas zostanie poszerzona ulica. Mamy 

rozumieć, że jeśli rzeczywiście śmietnik zostanie przesunięty, to dojdzie do szybkiej 

realizacji. 

Przewodniczący Rady Osiedla Baranówka : Jest uzgodnienie, że administracja 

osiedla przesunie śmietnik, zaś MZD dokona poszerzenia ulicy. Sprawa jest 

monitorowana. 

   

Pytanie: Pan Prezydent powiedział, że nie będzie inwestował w parkingi, ponieważ 

jest to sprawa spółdzielni. Oczywiście tak, tyle że spółdzielnia robi to na swoim terenie, 

ale mamy także parkingi, które są na terenie miasta: Obrońców Poczty Gdańskiej 34, 

Miłocińska 25, 27 – to są tereny miejskie. My już od dwóch kadencji prosimy o 

poszerzenie tego parkingu o tereny zielone, ponieważ spółdzielnia nie może 

inwestować na obcych terenach. Proszę o przyglądnięcie się tematowi, tym bardziej, 

że Rada Osiedla już od dłuższego czasu kieruje pisma w tej sprawie. 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa – Tadeusza Ferenca: Miasto użyczy 

terenu pod parking, wydzierżawi, natomiast kwestie związane z budową leżą w gestii 

spółdzielni. 

 

Pytanie:  
1) Na Os. Krakowska Południe, w ciągu ulic zostały wykonane parkingi tworząc 

miejsca parkingowe. Teraz trwa remont na ul. Kolbego, po drugiej stronie znajduje 

się trawa i tutaj tanim kosztem można ten teren zagospodarować na parkingi.  

2) W zeszłym roku był poruszany temat zagospodarowania terenu wokół parku na 

Os. Miłocin i wówczas było mówione, że jest problem z przejęciem terenów od 
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starosty. Chcielibyśmy się dowiedzieć, co w tej kwestii udało się zrobić w związku z 

próba przejęcia od starostwa? Jakie są plany na zagospodarowanie terenu 

począwszy od parku, aż do znajdującego się tam stawu? 

Ad.1 
Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa – Tadeusza Ferenca: W przypadku 

parkingów, tak jak mówiłem, ich budowa leży w gestii  administracji.  

Ad. 2  
Odpowiedź Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem - Grzegorz Tarnowski: Jeżeli 

chodzi o park, to został on przejęty od starosty w całości i w całości stanowi własność 

miasta. Dobiega końca proces o salę gimnastyczną położoną niedaleko parku, 

Ministerstwo w piśmie przesłanym do nas niedawno wzywa nas do zawarcia ugody w 

tej sprawie. Jeśli nie dojdzie do ugody dobrowolnie, wówczas Minister wyda decyzję. 

Pytanie: Co z terenami wokół parku? Jakie kroki zostały poczynione w celu przejęcia 

tych terenów? Jakie przewidziane jest przeznaczenie tych terenów w palnie 

zagospodarowania miasta? 

Odpowiedź Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem - Grzegorz Tarnowski: 
Wspomniane tereny są własnością starosty rzeszowskiego. My czynimy starania o 

przejęcie sali gimnastycznej, ponieważ istnieją dokumenty mówiące o tym, iż to nie 

starosta budował salę gimnastyczną. Natomiast jeśli chodzi o tereny, które były i są 

własnością starostwa, to one nadal pozostają w gestii starosty. Pomimo, że tereny 

zostały administracyjnie włączone w granice miasta, to z automatu tych terenów nie 

można staroście zabrać. Starosta jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku na tych 

terenach, które są jego własnością. Nie ma podstaw prawnych, by siłowo tereny te 

odebrać staroście. 

 

Pytanie: Miasto deklarowało chęć, wolę przejęcia ul. Szafranowej. Ulica nie ma ani 

nawierzchni, ani odwodnień, ani oświetlenia. Czy udało się coś w tej sprawie miastu 

dokonać? 

Odpowiedź Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem - Grzegorz Tarnowski: Część 

gruntów pozostaje w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Działkowców, 

dokładnie Ogrodu Działkowego „Kabaczek”. Ogród Działkowy „Kabaczek” po 

wykonaniu koncepcji przez Miejski Zarząd Dróg i zapoznaniu się z nią podjął decyzję, 

iż tereny stanowiące część tej drogi przekaże miastu. W tym momencie trwa procedura 
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wyłonienia geodety, który dokona podziału działek. Jedynym warunkiem jest 

pozostawienie placu na końcu ulicy, który stanowi parking przy ogródkach 

działkowych. Polski Związek Działkowców zażyczył sobie, by go pozostawić dla 

działkowców dojeżdżających do ogrodu działkowego. Natomiast pas drogowy, który 

do tej pory był pasem spornym został przekazany miastu. W związku z tym 

przygotowana przez MZD koncepcja będzie możliwa do realizacji. 

Pytanie: Czy można określić horyzont czasowy, kiedy to nastąpi? 

Odpowiedź Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem - Grzegorz Tarnowski:  W ciągu 

6 tygodni zostanie skończony podział, następnie zostanie spisany akt notarialny 

darowizny pomiędzy Polskim Związkiem Działkowców a miastem. W następnej 

kolejności MZD wykona nakładkę. 

Odpowiedź Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg - Piotr Magdoń: W marcu wykonano 

koncepcję przekazaną do ogródków działkowych. We wrześniu wykonano przekazano 

opinię działkowców. MZD wykonało koncepcje wykonania 5-metrowej drogi, czyli 

minimalnej jaka może być z częściowymi poboczami. Natomiast jest ostry sprzeciw 

mieszkanki, która zgłasza kategoryczny sprzeciw na przebudowę tej ulicy. 

Pytanie: Czy miasto ma jakieś narzędzia, aby przy takim kategorycznym sprzeciwie 

sprostać temu zadaniu? 

Odpowiedź Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg - Piotr Magdoń: Narzędzi nie ma. 

Będziemy negocjować. Alternatywą jest specustawa drogowa, która zakłada 

wykonanie pasa drogowego o szerokości 10-12 metrów, jednak wiązałoby się to z 

koniecznością wyburzenia wszystkich domów znajdujących się w pasie drogowym ulic 

Szafranowej i Laurowej. Także w tym przypadku jest tylko możliwość negocjacji i 

będziemy starali się, żeby przeprowadzić tą inwestycję. Tutaj dodatkowo ogrody 

działkowego zażyczyły sobie dodatkowego pasa komunikacyjnego o szerokości 1 

metra. 

 

Pytanie: Swego czasu była mowa o budowie centrum rekreacyjnego w Parku 

Sybiraków. Czy to miejsce jest w dalszym ciągu w kręgu zainteresowań i czy możemy 

coś uzyskać na tym terenie dla mieszkańców osiedla? 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa – Tadeusza Ferenca:  Jeśli będzie zgoda 

mieszkańców, to będziemy prowadzić rozmowy na temat budowy wspomnianych 

obiektów. 
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Pytanie: Jak Pan Prezydent widzi dofinansowanie środków komunikacji dla osób 

trwale bezrobotnych? 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa – Tadeusza Ferenca:  Dla bezrobotnych 

są przejazdy bez opłaty. 

 

Pytanie: Czy przewidziany jest na końcowym przystanku przy Miłocińskiej na pętli 

biletomat? 

Odpowiedź Zarząd Transportu Miejskiego - Andrzej Bieda: W tym momencie nie 

jest tam przewidziany biletomat, ale oprócz tego mamy 80 autobusów wyposażonych 

w biletomaty. Jeżeli będą dodatkowe fundusze i będzie możliwość montowania 

biletomatów na terenie miasta zostanie to uwzględnione. 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa – Tadeusza Ferenca:  Proszę ZTM o  

przemyślenie sprawy. 

 

Pytanie:  
1) Pół roku temu na ul. Miłocińskiej i na ul. Parkowej miało miejsce 10 włamań na tzw. 

„śpiocha”. Od tamtej pory nic się w tym kierunku nie dzieje i chciałbym się zapytać czy 

jest przewidziane oświetlenie ul. Tarnowskiej? 

2) Jadąc ul. Miłocińską, skręcając przed parkiem w lewo i jadać ok. 300 metrów jest 

druga ul. Miłocińska, tzw. ślepa. Tutaj gubią się pracownicy pogotowia ratunkowego. 

Czy tutaj także będzie przewidziane oświetlenie? 

Ad.1 
Odpowiedź Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji - Zygmunt Pysz: Zapraszam 

Pana do Wydziału Geodezji, ponieważ nie wiem dokładnie o którą uliczkę chodzi. 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa – Tadeusza Ferenca: Proszę Wydział 

Geodezji, żeby podjechać z Panem na miejsce. 

Ad. 2 
Odpowiedź Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg - Piotr Magdoń: Ulica Tarnowska 

przewidziana jest z oświetleniem. Natomiast ul. Miłocińska ma taki przebieg jak Pan 

mówi. Żeby usprawnić komunikację postawimy tabliczki oznaczeniowe. 

 

Protokołowała: 

Anna Kalandyk 

Strona 16 z 16 
 


