
 
 

PROTOKÓŁ  

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami Osiedla  

 Zalesie, które odbyło się w dniu 5 października 2015 r.  

  

Uczestnicy spotkania:  
• Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc;   

• Przewodniczący Rady Osiedla Zalesie –  Dariusz Ferenc;  

• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa –Stanisław Sienko;  

• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński ; 

• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Andrzej Gutkowski; 

• Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. oświaty, opieki społecznej i osób 

niepełnosprawnych – Henryk Wolicki; 
• Sekretarz Miasta Rzeszowa – Marcin Stopa; 

• Zdzisław Gawlik – sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa; 

• Dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa i miejskich jednostek 

organizacyjnych;    

• Radni Rady Miasta Rzeszowa oraz członkowie Rady Osiedla Zalesie; 

• Mieszkańcy Osiedla Zalesie. 

 

Porządek spotkania:  
1. Prezentacja multimedialna Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisława 

Sienko.  

2. Dyskusja i pytania dotyczące problemów Osiedla Zalesie.  

    

Ad.1 Prezentacja multimedialna przedstawiająca:  
• STATYSTYKI  

• NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE MIEJSKIE 

• JAKOŚĆ ŻYCIA W MIEŚCIE  
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• RZESZÓW W RANKINGACH 

• NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

• INWESTYCJE NA OSIEDLU ZALESIE 

  

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 zł; 

• 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; 
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• 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 ul. Błogosławionej 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 Zalesie: 

 
 

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: 
Bardzo mi zależy na sprawie dostarczenia ciepła do osiedla Zimowit, które jest 
położone w takiej niecce i kiedy niejednokrotnie wyjeżdżam na ul. Spacerową widać 
jak te opary się unoszą. Dlatego też podjąłem decyzję, ale musi być na to Wasza 
zgoda, żebym mógł ciągnąć ciągi ciepłownicze i żebyście potem doprowadzili to do 
swoich domów, tak żeby ciepło było dostarczane ze źródeł zdalnych.  
Prezes Zarządu MPEC - Józef Wicher: 
Badania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wykazały, że osiedle 
Zimowit w okresie zimowym, zwłaszcza w okresie ostrzejszych zim jest jednym z 
najbardziej zanieczyszczonych osiedli w Rzeszowie. Są dwa takie miejsca centrum 
Rzeszowa i osiedle Zimowit. W centrum miasta działa Program „KAWKA”, którego 
beneficjentem jest Gmina Miasto Rzeszów i polega to na tym, że likwidujemy piece 
opalane na paliwo stałe w centrum Rzeszowa; „KAWKA I”, „KAWKA II”, „KAWKA III”, 
gdzie jest bardzo wysokie dofinansowanie z budżetu Państwa na likwidacje tych 
pieców; beneficjentem jest Gmina Miasto Rzeszów. Natomiast jeśli chodzi o osiedle 
Zimowit to tu jest troszkę inna sytuacja. W nowej perspektywie pozyskania środków 
unijnych na lata 2014-2020, nota bene to będzie działać z dwuletnim opóźnieniem, 
a więc 2016-2022 jest możliwość pozyskania środków unijnych na tą inwestycję. 
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Wracając do badań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wykazane 
jest, że najgroźniejsze dla zdrowia ludzkiego pyły PM 2,5 i PM 10 (ich stężenie) jest 
przekroczone kilkukrotnie właśnie na osiedlu Zimowit. Pył PM 2,5 jest bardzo groźny 
dla organizmów ludzkich, powoduje wzmożone zachorowania głównie na raka płuc 
i dlatego Prezydent podjął taką decyzję. Na osiedlu powstał Komitet Założycielski 
Uciepłownienia Miasta pod egidą inż. Dudka, Państwo zapewne w 90% dostaliście 
ankiety i z tych ankiet wynika, że bardzo pozytywnie nastawiacie się na to, żeby 
nastąpiło uciepłownienie całego osiedla. 
Mieszkaniec:  
Pierwszy raz słyszę o tym temacie. 
Prezes Zarządu MPEC - Józef Wicher: 
Mam dane ze Społecznego Komitetu Uciepłownienia Miasta, że te ankiety dotarły do 
większości mieszkańców, natomiast wróciło z powrotem około 35%. W tej chwili po 
przeanalizowaniu koncepcji uciepłownienia miasta wybraliśmy wersję i już jest 
w trakcie projektowania doprowadzenie z zewnątrz. Rozpatrywaliśmy również 
wykonanie lokalnego źródła ciepła tutaj na osiedlu i jego rozprowadzenie, ale wyszło 
na to, że taniej i bardziej ekologicznie będzie doprowadzenie z zewnątrz. Rzeszów 
posiada nadwyżkę mocy, która może być bardzo skutecznie zagospodarowana tutaj 
na tym osiedlu. Będzie to ciąg poprowadzony, jeśli ktoś jest zainteresowany to po 
spotkaniu mogę przedstawić, mamy założenia projektowe dokonane, mam nadzieje, 
że do końca pierwszego kwartału cykl projektowy zakończymy i będzie to 
poprowadzone od ul. Geodetów, (będzie poprowadzona magistrala fi 200) koło 
Leclerca, obrzeżami Parku Papieskiego do ul. Jaśminowej, połączenie z ul. 
Krokusową, a następnie wzdłuż ul. Krokusowej, ul. Rumiankową do ul. Sasanki. To 
będzie pierwszy etap uciepłownienia osiedla Zimowit. Następne etapy będziemy 
projektować po zakończeniu pierwszego. Jeszcze w tej chwili nie są do końca znane 
zasady, wiemy o ogólnych zarysach jeśli chodzi o możliwość dofinansowania tego 
całego przedsięwzięcia, zarówno dla MPEC, jak i dla indywidualnych odbiorców 
ciepła. Zależy nam bardzo na tym i tu będziemy się kłaniać do Rady Osiedla Zalesie, 
żeby namówić wszystkich mieszkańców głównie tych, którzy maja piece opalane na 
paliwo stałe, żeby przyłączyli się do miejskiej sieci ciepłowniczej. Na dzień dzisiejszy 
biorąc pod uwagę ceny gazu, spalania i biorąc pod uwagę ceny ciepła dostarczane 
z sieci miejskiej – jest ono najtańszym źródłem ogrzewania w porównaniu 
z ogrzewaniem gazowym, które jest również ekologiczne (wytwarza jednak pewne 
związki azotu). Nasze ciepło jest pod tym względem najlepsze i najbardziej 
ekologiczne i mam nadzieje, że w przyszłym roku jak będzie takie spotkanie, 
pierwszy etap uciepłownienia będzie zakończony – doprowadzenie do osiedla. 
Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy - Stanisława Bęben: 
Szanowni Państwo Pan Prezes powiedział o planach, możliwościach i zamiarach 
technicznych doprowadzenia ciepła do osiedla Zalesie. Do Państwa zapewne 
docierają informacje o tym, że perspektywa 2014-2020 to okres, gdzie środki z UE 
w Polsce i nie tylko, są kierowane na tzw. odnawialne źródła energii, na poprawę 
naszego środowiska, na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, na 
zrównoważony rozwój, generalnie na poprawę warunków życia ludności. Miasto 
Rzeszów chce do takich działań się przygotować i podejmuje już inicjatywy. Można 
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na to uzyskać dofinansowanie, w ramach którego są już zarezerwowane środki (w 
Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko). To program zarządzany z 
poziomu krajowego i tak jak już powiedziałam są to środki zarezerwowane na tzw. 
projekty strategiczne i nie musimy startować w konkursach, mamy zarezerwowane 
6,5 mln euro dofinansowania. W ramach tej kwoty planujemy sięgnąć po środki na 
doprowadzenie do Państwa sieci magistralnej, jak również na wykonanie przyłączy 
do Waszych budynków (wraz z wymianą już istniejących pieców na paliwo stałe). 
Może być dofinansowana nie tylko sieć magistralna, ale również budowa przyłącza 
wraz z wymianą węzła cieplnego. Wymiana węzła cieplnego to znaczy likwidacja 
dotychczasowego pieca i instalacja urządzeń, które są potrzebne do sterowania 
poborem ciepła. Dofinansowanie może być w wysokości od 45% do 55% i prawie 
wszystkie roboty mogą być tzw. kwalifikowane, czyli do wszystkich robót może być 
dopłata (dofinansowanie). Warunkiem jest to, że realizacja musi być zakończona do 
2017 r. Po 2017 r. trzeba już startować w konkursach, a to już gorzej, bo oznacza 
startowanie na szczeblu krajowym (łącznie z Warszawą, Poznaniem, Wrocławiem i 
innymi ośrodkami).  
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: 
Proszę Państwa, dopłata do pieniędzy unijnych – ciągi główne płaci Miasto, a więc 
z Waszych podatków. Natomiast dopłata, wkład własny do przyłącza – płacą 
Państwo w granicach 50% (na dzisiaj). 
Mieszkaniec:  
Ile wynosi to 50%. 
Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy - Stanisława Bęben: 
50% do faktycznie udowodnionych, potwierdzonych kosztów realizacji robót, czyli 
przyłącza i wymiany węzła. Szacujemy, że będzie to kwota około 18 tys. zł. Jest to 
szacunek proszę Państwa i nie można tego odnieść do każdego budynku, że takie 
będą koszty. To średni szacunek kwota 18 tys. zł, czyli około 9 tys. zł, może 9,5 tys. 
zł byłaby dopłata. Dofinansowanie otrzymamy, jeżeli rzeczywiście udowodnimy, że 
nastąpi redukcja tzw. niskiej emisji, czyli że obszarowo zmniejszymy emisję 
zanieczyszczeń. Dlatego, im większy procent tych, którzy podłączą się do sieci 
(chcielibyśmy, by to było 100%), to tym niższy będzie wskaźnik kosztów i tym większe 
możliwości dofinansowania. Każdy wniosek jest bowiem oceniany nie tylko pod 
względem techniczno-technologicznym, ale również pod względem tzw. 
efektywności kosztowej. 
Mieszkaniec:  
Czy damy radę udźwignąć te koszty? 
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: 
Będziecie mieli ciepło tak jak w bloku odkręcicie, albo zakręcicie. Na Nowym Mieście 
w tej chwili płaci się od metra 1,57 zł, to średnia cena oczywiście. Jak ktoś okna 
otwiera to te koszty są większe. Apeluje do Państwa o przemyślenie tematu jak 
najszybciej. Wyraźcie zgodę, a przystąpimy natychmiast do działania.  
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Mieszkaniec:  
Chciałbym pochwalić Władze Miasta za troskę o czystość powietrza na Zalesiu, ale 
plany zabudowy na osiedlu Zalesie spowodują znaczne zwiększenie się liczby 
samochodów, które też wydzielają dużą ilość złych gazów. 
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: 
Ma Pan bezwzględnie rację i policja oraz straż miejska to bada silniki samochodów.  
Zastępca Komendanta Straży Miejskiej - Jadwiga Jabłońska: 
Zostało zbadanych kilkadziesiąt samochodów i zostało zabranych 15 praw jazdy 
i dowodów rejestracyjnych (formalnie prawo jazdy zatrzymuje policja). 
 
Mieszkaniec:  
Jest to sprawa wdrożenia uchwały o zmianie studium zagospodarowania 
przestrzennego, szczególnie w tej części istniejącego już planu przyjętego w 1998 r., 
dotyczącego osiedla Zalesie. Podjęto działania zmierzające do wprowadzenia 
zabudowy wysokiej na osiedlu. W 1998 r. został przyjęty plan, który przewidywał 
zabudowę jednorodzinną na całym osiedlu i wszyscy mieszkańcy osiedla kupując 
działki, domy byli przygotowani na to, że w związku z tym planem nie można nic 
więcej zrobić, tylko niska zabudowa, bez żadnych wolnostojących garaży. W tym celu 
się tutaj sprowadzaliśmy, takie chcieliśmy mieć warunki życia. Teren objęty planem, 
o którym mówimy przy bardzo zagęszczonej budowie, chcemy jeszcze wprowadzić 
budownictwo wysokie. Powstanie również problem komunikacyjny. Ponadto w trakcie 
zmian w planie została wyłączona linia zielona pomiędzy ul. Robotniczą, ul. Sasanki, 
aż do ul. Łukasiewicza – tzw. pas przewietrzenia, który miał być zielony, miał 
przewietrzać nasze osiedle. Wprowadzenie wysokiej zabudowy blokowej na to 
osiedle zmieni jego charakter nie do poznania Będą temu towarzyszyły problemy 
kanalizacyjne, komunikacyjne i inne. W 2013 r. (w październiku) pojawił się 
developer, który zakupił jedną z działek, która stanowi 0,5% wielkości osiedla. Czy 
warto wybudowane wiele lat temu osiedle, które ma swój charakter, ma już swój 
wygląd – wdrażać tutaj tak wysokie budownictwo. Sprzeciwiliśmy się temu w piśmie 
złożonym do zmian studium, na dzień dzisiejszy cisza. Nie ma podjętej uchwały, 
decyzji, czy podejmujemy takie działania, że uznajemy wolę i prośbę mieszkańców, 
żeby wyłączyć ten teren z budownictwa wysokiego, a plan pozostawić takim jakim on 
jest. Serdeczna prośba do Pana Prezydenta, aby ten temat pozwolił nam w jakiś 
sposób zakończyć. Chcemy, by to osiedle wyglądało nadal tak jak ono wyglądało i by 
nie wprowadzać budownictwa wysokiego. Serdeczna prośba do Pana Prezydenta, 
aby pomógł nam w tym temacie i te niepokoje, które są na osiedlu zostały zażegnane. 
Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - Anna Raińczuk: 
Odpowiadając na Pana pytanie rzeczywiście teren, który objęliśmy początkowo 
zmianą studium obejmuje potężny obszar ponad 200 ha. Został on rozdzielony na 
część „A”, do której nie było generalnie uwag i w związku z tym przygotowujemy to 
do uchwalenia, żeby nie blokować możliwości zabudowy tamtych terenów. Osiedle  
Zalesie sięga aż do granicy z osiedlem Słocina. Natomiast część, o której Państwo 
mówicie – przeprojektowujemy, biorąc pod uwagę kolejny wniosek Inwestora złożony 
w okresie wakacyjnym wraz z zawartą propozycją zmniejszenia intensywności 
zabudowy dość znacznie (m.in. jej wysokości od dwóch do trzech kondygnacji), co 
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gabarytowo generalnie nie różniłoby się niczym od szeregówek. Rozważamy w tej 
chwili propozycje do uzgodnienia i do przedstawienia do wglądu dla Państwa. Takim 
rozwiązaniem umożliwiającym zabudowę na tym terenie tj. około 0,9 ha działka 
Inwestora i niecałe 0,5 ha działka sąsiednia – łącznie byłoby tam około 54 lokali 
mieszkalnych z miejscami parkingowymi na własnym terenie. Oczywiście będzie to 
propozycja zawierająca zasady obsługi komunikacyjnej i po przeprowadzeniu 
stosownych uzgodnień zostanie Państwu przedstawiona do wglądu. Ostatecznie 
rozstrzygnie to Pan Prezydent zarządzeniem i jeżeli nie będzie tu zadowolenia będzie 
to przedstawione na sesji Rady Miasta. Wydaje się, że zmniejszenie intensywności 
z czterech, pięciu a nawet sześciu kondygnacji do dwóch, trzech czyli zmniejszenie 
ilości lokali na tym 1,5 ha terenie jest propozycją wartą rozważenia. 
Mieszkaniec:  
Wyraziliśmy w piśmie do wniosku do zmiany studium nasze stanowisko,  
mieszkańców osiedla i na pewno kolejne pismo też złożymy. 
Mieszkaniec:  
Czy warto dla jednego developera, który ma 0,5% powierzchni osiedla robić sprzeciw 
społeczny tak potężnej ilości ludzi. 
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: 
Proszę Państwa mówiliśmy tutaj o 370 inwestycjach i w 95% są protesty. Bardzo 
mnie interesuje, żeby miasto się rozwijało. Co do wąskich ulic, zależy mi na tym, by 
były przekazywane tereny i zobowiązuje się, że będę te drogi poszerzał.  

  Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg - Piotr Magdoń:  
Tam, gdzie są przejęte nieruchomości pod poszerzenie dróg, tam wszędzie te drogi 
poszerzamy. W olbrzymiej części miasta to spotyka się z dużym zainteresowaniem 
mieszkańców, ponieważ w tych miejscach sami Państwo z tych dróg najczęściej 
korzystacie. Takie rozwiązanie Miasto stosuje wszędzie tam, gdzie jest problem z 
drogą. W tym momencie nawet na ul. Spacerowej, Miejski Zarząd Dróg przygotował 
koncepcję, rozesłaliśmy ją do mieszkańców i jeśli spotka się z  zainteresowaniem ze 
strony mieszkańców. 
Mieszkaniec:  
Każdy z nas musiał się dostosować, kupując tutaj, czy działkę, czy już dom – do planu 
zagospodarowania, który obowiązuje, również Inwestor, o którym mowa zakupił 
hektar terenów zielonych na osiedlu Zimowit. 12 marca 2015 r. u Pana Prezydenta 
zostały złożone nasze uwagi, później w maju 2015 r. zostało złożone pismo 
profesorów. Z jednej strony jest grupa kilku tysięcy mieszkańców, którzy nie chcą 
bloków na osiedlu Zimowit i jest jeden developer, który chce wybudować bloki. Czy 
Pan Prezydent stanie po stronie mieszkańców ? Proszę o odpowiedź. 
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: 
Zadaje Pan bardzo trudne pytanie. Powiem Panu tak, że jak mówiliśmy tutaj  
w prezentacji, budowaliśmy budynek między ul. Graniczną, ul. Zieloną i ul. Strażacką, 
a ul. Cichą i czy Pan wie, że też był protest. 
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Mieszkaniec:  
Panie Prezydencie tu nie ma problemu, że cześć mieszkańców jest za tym, a część 
jest przeciwko. Wszyscy jesteśmy za jednym, a wspomniany developer jest za czymś 
innym. Wszyscy nie chcemy tu bloków.  
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: 
Zdecydowanie jakieś wspólne stanowisko będzie. Będą kolejne konsultacje. 
Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - Anna Raińczuk: 
Tak, tak będziemy rozmawiać. 
Mieszkaniec:  
Tu nie ma możliwości budowania wysokich bloków. Nie chcemy tego, sprzeciwiamy 
się temu od dawna. Złożyliśmy do Pana Prezydenta podpisy w tej sprawie ponad 
tysiąca mieszkańców i od wielu miesięcy o to prosimy.  
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: 
Pani Dyrektor BRM proszę prowadzić sprawę i jeżeli to możliwe, zgodnie 
z oczekiwaniami mieszkańców, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów. 
Mieszkaniec:  
W imieniu Stowarzyszenia Obywatelski Rzeszów chcę przekazać Panu 
Prezydentowi petycję ww. sprawie, w której zwracamy się o niezmienianie planu 
zagospodarowania przestrzennego na tym obszarze. Została ona złożona w dniu 
dzisiejszym w Kancelarii Urzędu Miasta Rzeszowa. 
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: 
Jako Prezydent muszę podejmować zdecydowanie decyzje. Dobrze, Pani Dyrektor 
BRMR w tym temacie słyszymy Państwa i działamy zgodnie z przepisami. Muszę 
również podkreślić, że jako Prezydent muszę mieć jednak pogląd ze wszystkich 
stron. 
 
Mieszkaniec:  
Panie Prezydencie na początku pragnę podziękować za założenie oświetlenia 
przystanku przy pętli na ul. Łukasiewicza. Druga sprawa to regulacja potoku  
Matysówka, który biegnie koło ul. Siemaszkowej. Tracimy już cierpliwość. Czekamy 
na to, żeby coś było tu zrobione. Dodatkowo kwestia przystanku autobusowego koło 
Biedronki i rozwiązania komunikacyjnego dla pieszych, tak byśmy mieli blisko 
przystanek autobusowy i przejście dla pieszych. Chciałem poruszyć tematu 
Aquaparku, który pojawia się w mediach głównie elektronicznych.  
Dyrektor Wydziału Inwestycji - Urszula Kukulska: 
 Odnośnie regulacji potoku Matysówka, faktycznie trwa to już kilka lat. Uzyskaliśmy 
decyzję lokalizacji celu publicznego dla ww. potoku. W celu jego regulacji 
wystąpiliśmy o wykupy, które prowadzi obecnie BGM. Zostały jeszcze z tego co się 
orientuję 4 działki. W pierwszej kolejności będziemy chcieli wykonać odcinek od 
ul. Sikorskiego do granic Miasta Rzeszowa, a później w drugim kierunku, czyli do 
Strugu. Jeżeli trzeba jeszcze dokładnie coś wyjaśnić to zapraszam do siedziby 
Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszów, ul. Rynek 12. 
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Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem - Grzegorz Tarnowski:  
Tak jak Pani Dyrektor Kukulska powiedziała – kilkadziesiąt działek już zostało 
kupionych, pozostało jeszcze 4, które postaramy się kupić do końca bieżącego roku 
i wtedy będzie możliwe rozpoczęcie inwestycji w tym zakresie.  
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: 
Rozumiem, że drugie pytanie dotyczyło przejścia od Biedronki przy ul. Strażackiej.  
Są tam światła. W tej chwili wykonujemy roboty i chcemy je skończyć w tym roku i 
jeżeli dostaniemy pieniądze unijne w tym roku skończymy to, jeżeli nie – będziemy 
chcieli dodać to do kolejnej perspektywy.  
Odnośnie Aquaparku, proszę Państwa pieniędzmi w mieście rządzi się tak jak 
w rodzinie i jeżeli mam wybierać to zdecydowanie wybieram budowę szkoły, czy 
ciągu komunikacyjnego. Dodam również, że nigdzie w kraju Aquaparki się nie 
rentowne. Na dzisiaj powiem, że nie planujemy budowy. 
 
Mieszkaniec:  
Mam apel do Pani Dyrektor BRMR. Mieszkam na ul. Ćwiklińskiej (między Panem, 
który przed chwilą zajmował się tematem na ul. Zelwerowicza) między jego domem, 
a moim powinno stanąć 6 domków jednorodzinnych, a planowane jest osiedle na 
80 mieszkań. Nie pasuje to do reszty zabudowań. 
Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - Anna Raińczuk: 
Rozumiem, że potraktujemy to jako wniosek do opracowywanego obecnie studium, 
o opracowanie planu na ten teren. Tak zresztą jak tutaj Pan wnioskował 
przygotowujemy uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania planu na tereny 
ul. Zelwerowicza, ul. Ćwiklińskiej. W tej chwili przystąpiliśmy do planów na 
ul. Białogórskiej, która również jest na Państwa osiedlu. Rozumiem, że jest to 
wniosek o nowy plan.  

 
Mieszkaniec:  
Chciałem się upomnieć o remont nawierzchni ul. Zimowit, jednej z najstarszych ulic 
osiedla. 
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: 
Będziemy to robić. Daje polecenie w tej chwili, żeby to zrobić.  
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg - Piotr Magdoń:  
Tak jak Pan Prezydent powiedział, będzie to zrobione. Zostało to zaplanowane, jest 
w planie na 2016 r.  
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: 
Panie Dyrektorze, proszę o sięgnięcie z tych pieniędzy, które dało nam ostatnio 
Ministerstwo. 
 
Mieszkaniec:  
Jestem mieszkańcem osiedla, dokładnie ul. Forsycji. Był wspominany tutaj remont 
i modernizacja ul. Krokusowej. Jestem na spotkaniach z Pana udziałem od 2012 r., 
na których poruszałem sprawę budowy chodnika od ul. Sasanki do ul. Forsycji. Do 
tego czasu nie uzyskałem nic w tym względzie. Zebrałem podpisy, które w tej chwili 
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wręczę Panu Prezydentowi (64 podpisy mieszkańców z ul. Forsycji, ul. Magnolii, 
ul. Dunikowskiego) z żądaniem mieszkańców o wykonanie tego chodnika.  
Druga sprawa to nasadzenia dębów w Parku Papieskim, które uschły lub zostały 
zniszczone. Sprawę już zgłaszałem w 2014 r.  
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: 
Na ul. Forsycji, która rzeczywiście została przebudowana - tam się wszystko zmieniło 
w ostatnich latach. Z całą pewnością zależy mi bardzo na tym, żeby chodniki były. 
Natomiast odnośnie dębów dowiaduje się dzisiaj, że uschły.  
Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej - Aleksandra Wąsowicz-Duch: 
Obiecuje Panu, że jeszcze w tym roku te nasadzenia zostaną wykonane. 
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: 
Proszę Panią Dyrektor ZZM o załatwienie tego tematu. 
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg - Piotr Magdoń:  
Chciałem odpowiedzieć w sprawie chodnika przy ul. Krokusowej.. Ze względu na 
protest mieszkańców (oraz brak decyzji, po której miał on zostać wykonany) – 
odstąpiliśmy od tego wykonania. Jeżeli Państwo macie już decyzję to  z chęcią to 
zrealizujemy. Raz jeszcze podkreślam, dwa razy przymierzaliśmy się do tego 
chodnika i dwa razy niezdecydowanie i wręcz protest mieszkańców spowodował 
odstąpienie od realizacji. 
 
Mieszkaniec:  
Panie Prezydencie, reprezentuje ul. Pelargonii. Chciałem poruszyć kwestię sportu 
i rekreacji dla młodzieży na osiedlu. Nie ma miejsc, gdzie można by grać w piłkę i inne 
gry. Proszę, żeby stworzyć coś dla młodych ludzi, tak by mieli się gdzie podziać. 
Przewodniczący Rady Osiedla Zalesie - Dariusz Ferenc:  
Mamy place zabaw, gdzie uczęszcza bardzo dużo dzieci. Mamy plac zabaw przy 
ul. Zimowit oraz przy ul. Rumiankowej, ul. Wrzosowej. Żeby zrobić nowy plac zabaw, 
czy miejsce do rekreacji – trzeba porozmawiać z sąsiadami i wszystko uzgodnić, 
gdyż są protesty. Jeżeli ma być nowy plac zabaw spotkajmy się, znajdźmy przede 
wszystkim miejsce, gdzie jest zgoda mieszkańców. Proszę przyjść do Rady Osiedla, 
pojedziemy i zobaczymy te miejsca. W dalszej kolejności trzeba ustalić, czy działka 
jest własnością Miasta, czy trzeba ją kupić, czy są zachowane odległości. 
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: 
Oczywiście budujemy place zabaw. Są one bardzo potrzebne. W sumie wybudowano 
już 36 placów zabaw, na osiedlu Zimowit – 3. 
Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej - Aleksandra Wąsowicz-Duch: 
Na Państwa osiedlu jest w tej chwili 4 place zabaw, największy jest w Parku 
Papieskim. Ogólnie na Państwa osiedlu jest największy park, który ma 17 ha. Nie ma 
drugiego takiego parku na terenie Rzeszowa. Planujemy dalsze inwestycje 
w rekreacje na tym osiedlu, a mianowicie u zbiegu ul. Sikorskiego, ul. Robotniczej      
– jest bardzo duży teren o przepięknej rzeźbie, zalesiony, o wielkości około 40 ha. 
Na tym terenie Miasto przystąpiło już w tej chwili do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego i do utworzenia w tym miejscu strefy rekreacji 
z elementami ogrodu zoologicznego. Planujemy wiele atrakcji dla mieszkańców 
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przede wszystkim Waszego osiedla, ale również i dla mieszkańców całego miasta. 
Planowane są tam m.in. dwa wyciągi narciarskie, trasa saneczkowa, ogrody 
doświadczeń, również budynek, gdzie będziemy bazować na nauce i technice oraz 
oranżeria z motylarnią. Pytaliśmy Państwa jak przygotować ten teren na podstawie 
sondaży, które były przeprowadzone w ubiegłym roku. Tak więc będzie to wszystko 
na Państwa osiedlu i będzie to bardzo duża strefa rekreacji.  
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: 
Chcemy w ten sposób jeszcze bardziej uatrakcyjnić miasto, by było bardziej 
atrakcyjne turystycznie i zyskiwało w ten sposób dodatkowe środki. 
 
Mieszkaniec: 
Panie Prezydencie, mam pytanie dotyczące skrzyżowana (kwestia świateł) obok 
Szkoły Podstawowej nr 24 oraz miejsc parkingowych w tym miejscu. Było pismo 
skierowane do Pana Prezydenta; jest odpowiedź, że w tym roku to będzie 
zrealizowane – miejsca parkingowe koło parku. Pytanie o remont dachu ww. szkoły. 
Dyrektor SP nr 24 - Elżbieta Chodzińska: 
Szanowni Państwo, jeśli chodzi o skrzyżowanie, które jest przy szkole to na tą chwilę 
zostały przy pasach postawione barierki, przy przejściu dla pieszych. Zostały także 
postawione znaki „uwaga dzieci” z pulsującymi światłami. W szkole prowadzimy 
bardzo intensywną profilaktykę i dzięki temu wypadków nie ma. Uczymy dzieci i 
współpracujemy w tym względzie z policją. Ponadto na polecenie  
Pana Prezydenta został wykonany zewnętrzny audyt energetyczny. Szkoła jest na 
liście szkól do termomodernizacji. Myślę ze ta informacja plus kwestia poruszana 
przez Pana w piśmie sprawi, że szkoła znajdzie się na pierwszym miejscu do 
termomodernizacji. 
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: 
Proszę Państwa powiem tak, jak obejmowałem urząd wydawano na remonty 
w szkołach 840 tys. zł. W tej chwili wydajemy rocznie 40 mln zł na remonty 
i modernizacje szkół. Staramy się wszędzie robić modernizacje, tak by zużywać 
mniej ciepła. 
Dyrektor Wydziału Inwestycji - Urszula Kukulska: 
Tak jak powiedziała Pani Dyrektor Chodzińska, audyt mamy w przygotowaniu, jest 
w planie budżetu na przyszły rok. Będziemy to chcieli zrobić łącznie z parkingiem. 
 
Mieszkaniec:  
Chciałam wrócić jeszcze do Szkoły Podstawowej nr 24, a konkretnie do sprawy 
elewacji szkoły. Pisma w tej sprawie były wysyłane. W zeszłym roku nawet była 
mowa o elewacji, ale brak konkretnej odpowiedzi. Prośba o zapewnienie, że ww. 
sprawa będzie rozwiązana, w tym także kwestia parkingu. 
Kolejna sprawa dotyczy rzeki Młynówki, która była uregulowana od ul. Sikorskiego 
do uczelni. Została zaniedbana, wszystko zarosło. W zeszłym roku poruszyłam tę 
sprawę i została wykonana połowa prac, od ul. Sikorskiego do mojego domu. 
Pozostała część do uczelni jest nadal bez zmian. W razie powodzi stanowi to bardzo 
duży problem. Proszę odpowiedź na to pytanie. 

Strona 11 z 16 
 



Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: 
Szkoła na pewno będzie robiona, robimy po kolei wszystkie szkoły. W sumie jest 
93 jednostek edukacyjnych w Rzeszowie, 40 mln zł co roku jest przeznaczane na 
remonty szkół i ta szkoła też będzie robiona. W kwestii rzeki Młynówki, ten temat 
jest w gestii Marszałka. My natychmiast podejmiemy interwencje odnośnie 
wyczyszczenia tego cieku wodnego. 
Dyrektor Wydziału Inwestycji - Urszula Kukulska: 
Proszę Państwa przygotowujemy kompleksowy projekt dotyczący termomodernizacji 
budynków użyteczności publicznej. W pierwszej kolejności szkół i dlatego 
sporządziliśmy audyty ekologiczne i energetyczne. Szukamy pieniędzy 
zewnętrznych, w tym z UE. Ww. szkoła jest przewidziana do tego projektu, do 
termomodernizacji. 

 
Mieszkaniec:  
Mam pytanie o kładkę przylegająca do Parku Papieskiego (drewnianą, bez poręczy) 
– od ul. Jaśminowej, ul. Tulipanowej, ul. Krokusowej. Prośba o zrobienie tej kładki, 
tak by było bezpiecznie. Proszę o załatwienie tej sprawy. 
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: 
Proszę Pana Dyrektora MZD, żeby przyglądnąć się tej sprawie. Wniosek jest słuszny, 
ale trzeba tez pamiętać o pieniądzach. Proszę, żeby to zrobić. 
 
Mieszkaniec:  
Mieszkam przy ul. Daliowej, gdzie są piękne brzozy przy ul. Sasanki, które w okresie 
od kwietnia, maja do października pylą nasionami i przyczyniają się do problemów 
zdrowotnych mieszkańców. Prośba o pomoc w tej sprawie. 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Małgorzata Wojnowska:  
Skontaktuję się z Panią po spotkaniu. Musimy ustalić, kto jest właścicielem tego 
terenu, żeby ewentualnie ktoś mógł złożyć wniosek tej sprawie. Obiecuję, że 
zobaczymy te drzewa.  
 
Mieszkaniec:  
Chciałem przekazać opinię o jednomyślności w sprawie kwestii braku zgody 
mieszkańców na wybudowanie budownictwa wielorodzinnego na osiedlu. Raz 
jeszcze zwracam się do Pana Prezydenta z pytaniem o stanowisko w tej sprawie. 
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: 
Jesteście mieszkańcami miasta i musicie o tym wiedzieć, o licznych protestach przy 
realizacji nowych inwestycji m.in. na Baranówce IV. Wiele decyzji podejmuję po 
naradzeniu się ze specjalistami i nie wiem wszystkiego, dlatego też Panu nie 
odpowiem teraz. 
 
Mieszkaniec:  
Chciałam poruszyć problem miejskiej karty dla seniora. Jestem inicjatorką akcji Bilet 
dla Seniora w Rzeszowie (z dopłatą). Może by coś zrobić dla seniorów w naszym 
regionie. Prośba o zafundowanie takiego biletu dla seniora od Pana Prezydenta. 
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Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: 
Szanowni Państwo, z Waszych pieniędzy do MPK dopłacamy 55 mln zł co roku. 
Wniesiemy ten pomysł na posiedzenie Rady Miasta Rzeszowa.  
 
Mieszkaniec: 
Czy nie dałoby się zrobić buspasów z ul. Armii Krajowej na ul. Lwowską. Większość 
transportu idzie w tym kierunku i blokuje rondo na osiedlu Pobitno.  
Od ul. Sikorskiego jest dojazd do Parku Papieskiego, ale tam nie ma parkingu, a jest 
miejsce przynajmniej na kilka samochodów.  
Jest problem z parkowaniem w Rzeszowie i to co roku się powtarza. Parking na ul. 
Podpromie jest niewykorzystany. Podniesienie kwestii bezpłatnego autobusu od tego 
parkingu, który będzie rozwoził ludzi po osiedlu (tych, którzy zostawią tam 
samochód). 
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: 
Odnośnie buspasów, rozważymy tę propozycje. Odnośnie parkingów - wprowadzana 
jest strefa płatnego parkowania w Rzeszowie. Na wielu spotkaniach ten temat był 
podnoszony i były takie wnioski jak Pana.  
 
Mieszkaniec:  
Czy jeżeli będziecie robili nakładkę na ul. Zimowit to, czy do końca, czy tylko do ul. 
Sasanki. 
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg - Piotr Magdoń: 
Tak, wykonamy to do końca.  
 
Mieszkaniec:  
Chciałem zapytać o temat przystanku na ul. Sikorskiego niedaleko od Biedronki. 
Mieszkańcy chcą mieć blisko taki przystanek, z którego można by podejść 
z zakupami. 
Chciałem zapytać co w związku z tym murem u mnie na ulicy, postawionym przez 
developera. Mur jest brzydki, niepomalowany, proszę o odpowiedź.  
Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego - Anna Kowalska: 
Prosimy o adres na który prześlemy Panu informację o lokalizacji przystanku. 

 
Mieszkaniec:  
Czy będzie możliwość poszerzenia drogi na ul. Ćwiklińskiej i apel o potraktowanie 
instalacji przeciwdeszczowej priorytetowo (dotyczącej tej ulicy). 
Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem - Grzegorz Tarnowski:  
W takim przypadku poszerzenie drogi jest możliwe tylko wówczas, jeśli sami Państwo  
cześć swoich nieruchomości przekażecie na poszerzenie drogi. Więc jeżeli wszyscy 
zgodzą się na to, by część swoich nieruchomości oddać pod poszerzenie drogi, to 
my na własny koszt te nieruchomości możemy podzielić. 
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Dyrektor Wydziału Inwestycji - Urszula Kukulska: 
Ul. Ćwiklińska, ul. Herberta oraz ul. Smosarska objęte są dokumentacją projektową. 
Jesteśmy na etapie decyzji środowiskowej. Wielka prośba do mieszkańców tych ulic 
o wyrażenie zgody na wejście w teren. Z informacji, którą mam od projektantów – 
większość ludzi nie chce przepuścić jej przez swoje działki tak, żeby przeprowadzić 
tę kanalizacje. 

 
Mieszkaniec:  
Wracając do sprawy ul. Ćwiklińskiej, jest ona jest bardzo wąska. Został postawiony 
nowy budynek Uniwersytetu Rzeszowskiego przy tej ulicy, która została 
przebudowana. Został odcinek (20 m, 30 m), wąskie gardło, które jest na wprost 
mrowiska. Z tego co wiem Administrator naszego osiedla, bloku przy ul. Ćwiklińskiej 
składał już pismo z prośbą o poszerzenie tej ulicy, w tym miejscu. Wiemy również, że 
Uniwersytet Rzeszowski zobowiązał się do przekazania tego terenu pod 
modernizację tej ulicy za symboliczna złotówkę. Chciałem zapytać, czy są jakieś 
ustalenia w tym temacie, że ta ulica przynajmniej w tym początkowym swoim odcinku 
zostanie poszerzona.  
Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem - Grzegorz Tarnowski:  
Rozmawiałem z administratorem z firmy Lasko Nieruchomości i jesteśmy domówieni. 
Jeśli chodzi o Uniwersytet Rzeszowski to również zadeklarował, że tę nieruchomość 
przekaże. Tu również Pani pytała o miejsce pod parking. Na terenie ww. uniwersytetu 
wzdłuż parku, to ta działka już jest działką miejską i tam można zrealizować ten 
parking (przy szkole). Ponieważ z Uniwersytetem Rzeszowskim zawarliśmy akt 
notarialny i przejęliśmy tę działkę na rzecz Gminy Miasto Rzeszów i tam te miejsca 
postojowe będziemy mogli wykonać.  

 
 Mieszkaniec:  
Prośba o wyznaczenie trasy autobusów MPK przez ul. Sasanki, ul. Goździkową i 
rozgałęzić ją na lewą stronę. 
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: 
Szanowni Państwo ciągle zmieniają się trasy z uwagi na zasiedlanie ludzi przez 
kolejne osiedla. Jeżeli będą pasażerowie – zdecydowanie puścimy tam autobusy.  
 
Mieszkaniec:  
W tym momencie jadąc ul. Sikorskiego, zjeżdżając na ul. Łukasiewicza, mamy trzy 
pasy, które redukują się tak naprawdę w jeden. Żeby jechać z ul. Sikorskiego jest 
jakby lewoskręt, który jest na tej samej wysokości, gdzie są pasy; jest zablokowany 
– dla autobusów. Czy nie można tego lewoskrętu wydłużyć troszkę w stronę kościoła, 
tak żeby te samochody się nie blokowały i żeby wjechać na ul. Łukasiewicza w 
godzinach popołudniowych. Druga rzecz to, że światła działają tylko rano, w ciągu 
dnia wyjechanie z ul. Łukasiewicza w stronę ul. Sikorskiego a następnie na Tyczyn 
jest po prostu niemożliwe. Moje pytanie, czy ten lewoskręt można wydłużyć. 
Przedłużenie pasa o 100 m w stronę kościoła w dużej mierze odkorkowałoby zjazd 
na ul. Łukasiewicza. 
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Czy można nawiązać dialog z firmą Pratt & Whitney w kwestii zmiany godzin pracy 
firmy, tak aby odkorkować miasto w tej okolicy. Propozycja godzin pracy – od 6.00. 
do 14.00.  
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: 
Proszę Państwa wniosek odnośnie zmiany godzin pracy ww. firmy jest zasadny.  
Obiecuję tu Panu, że będę z Panem Dyrektorem Markiem Dareckim rozmawiał w tym 
temacie.  
W temacie ul. Łukasiewicza ma Pan zdecydowanie rację i ten temat prosiłbym Panie 
Dyrektorze, żeby to rozpatrzyć.  

 
Mieszkaniec:  
Kolejna prośba w imieniu mieszkańców osiedla o zachowanie „zielonej enklawy”. 
 
Mieszkaniec:  
W moim mieszkaniu opalam gazem w tej chwili. Za ile mi się taka inwestycja zwróci 
i czy będzie ciepła woda z tego. 
Prezes Zarządu MPEC - Józef Wicher: 
Średni czas zwrotu inwestycji to około 18 lat. 
 
Mieszkaniec: 
Prośba o przypilnowanie inwestycji na ul. Wieniawskiego. 
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: 
Ul. Wieniawskiego jest bardzo ważnym traktem, część jak Pan się orientuje już jest 
zrobiona i bezwzględnie też chcemy tę ulicę realizować. 
 
Mieszkaniec:  
Czy miasto nie mogłoby przez straż miejską, przez patrole wyeliminować ludzi, którzy 
są odpowiedzialni za największą emisję zanieczyszczeń na tym osiedlu. Apel 
o kontrolę.  
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: 
Chcemy dostarczyć ciepło i chcemy również wyeliminować zatrucie powietrza. 
Dodam, że chodzimy po mieszkaniach i kontrolujemy (straż miejska), ale to jest nie 
do upilnowania, nie czarujmy się. Jeśli ma Pan skuteczną receptę proszę o jej 
przedstawienie. 
 
Mieszkaniec:  
Pomysł budowy mieszkań wielorodzinnych na osiedlu domków jednorodzinnych to 
na prawdę nie jest dobry pomysł.  
Tereny wokół Zalewu Rzeszowskiego to są piękne tereny wypoczynkowe. Kiedyś był 
pomysł wyczyszczenia i pogłębienia całego zalewu. Chciałem zapytać, czy coś w tej 
sprawie się dzieje. 
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: 
Jest to moja porażka. Rozmowy toczą się od kilku lat, rozmowy z Panem Ministrem 
czy Wojewodą. Zarząd Gospodarki Wodnej nie ma pieniędzy. Nie jest to teren 
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miejski. Planuje przeznaczyć 5 mln zł, żeby oczyszczać ten zalew. Do tego dochodzi 
kwestia ekologów i protestów, które utrudniają znacznie prace. 

  
Mieszkaniec:  
Chciałem złożyć wniosek o zakup przyrządów, urządzeń mobilnych do pomiaru 
zanieczyszczenia powietrza. 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa -  Małgorzata Wojnowska:  
Tydzień temu miała miejsce konferencja podsumowująca „KAWKĘ I” i Pan był na tej 
konferencji. Dyskutowaliśmy z Panem bardzo długo na temat pomysłu zakupu tego 
typu urządzenia. Musimy to rozpatrzeć i będziemy rozmawiać na ten temat. Do tej 
pory mamy dwa punkty pomiarowe w mieście. To na dzień dzisiejszy jest 
wystarczające dla miasta. Musimy to rozważyć. 
 
Mieszkaniec:  
Ponawiam apel o pozostawienie starej zabudowy osiedla oraz zwrócenie uwagi na 
rekompensatę dla ludzi mało zamożnych, którzy „palą tym co mają” i nie posiadają 
pieniędzy. Oni do żadnej sieci ciepłowniczej się nie przyłączą, ponieważ nie będzie 
ich stać. Prośba, by pomyśleć o jakiejś możliwości dofinansowania dla tych osób. 
Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc: 
Szanowni Państwo to są Wasze pieniądze. 
 

 
           Protokołował: 

                                                                                                           Krzysztof Jarosz 
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