
PROTOKÓŁ 
ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami Osiedla Pułaskiego, 

które odbyło się w dniu 13 listopada 2015 r. 
 
 
 
Uczestnicy spotkania:  

• Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc;   

• Przewodniczący Rady Osiedla Pułaskiego – Józef Król 

• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński; 

• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisław Sienko; 

• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Andrzej Gutkowski; 

• Sekretarz Miasta Rzeszowa – Marcin Stopa; 

• Dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa i miejskich jednostek 

organizacyjnych;    

• Radni Rady Miasta Rzeszowa oraz członkowie Rady Osiedla Pułaskiego; 

• 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 

  

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.  
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• 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; 

• 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; 
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• Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w zakresie nowoczesnych 

technologii - wartość projektu – 11,7 mln zł, dofinansowanie – 8,5 mln zł. 

 
Ad. 2 Dyskusja i pytania dotyczące problemów Osiedla Pułaskiego. 
 
Mieszkanka: Zwróciła uwagę na: 

1) problem braku miejsc parkingowych,  
2) potrącania pieszych przez rowerzystów oraz potrzebę ograniczenia ruchu 

rowerowego, 
3) nieczystości w mieście, 
4) problemy z zatrudnieniem kobiet na wyższych stanowiskach kierowniczych. 

Odpowiedź:  
Ad. 4  
W odpowiedzi na zgłoszony problem z zatrudnianiem kobiet na wyższych 
stanowiskach kierowniczych podczas spotkania poproszono o wystąpienie Pań 
zajmujących stanowiska kierownicze w Urzędzie Miasta Rzeszowa i jednostkach 
organizacyjnych miasta. 
Ad. 2  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Jesteśmy za tym, aby 
jak najwięcej osób jeździło na rowerach, a nie samochodami. Oczywiście musi to być 
bezpieczna jazda.  
Ad. 3  
Walczymy z zabrudzeniem placów zabaw, parków. Właściciele sprzątają po swoich 
psach.    
 
Mieszkaniec: Jest problem odnowionego parkingu między Zelmerem, a Pułaskiego. 
Wnioskuję, aby włączyć chodnik w parking. Jeśli się to nie da w tym roku, to 
przynajmniej namalować pasy i urządzić trzy pasy parkingowe sugerując kierowcom 
żeby ustawiali się w trzy rzędy samochodów. Będziemy mieć o 1/3 miejsc 
parkingowych więcej.  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Bardzo słuszna 
uwaga. Proszę zrealizować pasy w przyszłym tygodniu.  
 
Mieszkanka:  

1) W planach Miasta Rzeszowa Ogrody Bernardyńskie nazywają się Włoskie. 
Dlaczego ? 

2) Mieszkanka zwróciła uwagę na problemy z zakupem widokówek 
przedstawiających pomnik płk  Łukasza Cieplińskiego i popiersia 
upamiętniające członków IV Zarządu WIN, Żołnierzy Wyklętych.  

3) Poruszyła także problem wypadków przy ul. Cieplińskiego.  
Ad. 1 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Będę rozmawiał z 
Ojcem Klimasem.  
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Dyrektor Miejskiego Zarządu Zieleni – Aleksandra Wąsowicz-Duch: Są to Ogrody 
Bernardyńskie, a w stylu włoskim. Być może jest to błąd na mapie. Postaramy się 
zwrócić uwagę i naprawić ten błąd.  
Ad. 2  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Proszę umieścić ten 
pomnik w prezentacji multimedialnej. Wydział Promocji proszę, żeby zrealizowała takie 
kartki.  
Ad.3 
Odnośnie świateł na ul. Cieplińskiego – wydaje mi się, że najbardziej byłyby zasadne 
jak się wchodzi na ulicę wyjeżdżając z ul. Pułaskiego. Proszę zastanowić się nad 
realizacją. Jest to dość długi odcinek między światłami przy rondzie, przy Hotelu 
Rzeszów i przy ul. Jagiellońskiej.  
 
Mieszkanka: W okresie letnim trzeba więcej koncertów oraz wydarzeń kulturalnych na 
osiedlu.  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Proszę bezwzględnie 
przygotować kolejne koncerty.  
Członkini Rady Osiedla: Na wakacjach 2016 r. będą prowadzone występy młodzieży 
utalentowanej. W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego wygraliśmy 
projekt „Rzeszów wytwórnią talentów.”    
 
Mieszkaniec: 

1) W momencie jak będzie strefa płatnego parkowania, nie będzie gdzie 
parkować. My płacimy czynsz, a parkują zupełnie inni ludzie. Wnioskowałem 
żeby zrobić bramki. Niech administracja osiedla coś zrobi.  

2) Mieszkaniec zgłosił także propozycję, aby w godzinach natężenia ruchu 
drogowego policjant pokierował ruchem na terenie skrzyżowania ulic 
Langiewicza i Hoffmanowej.  

3) Mamy garaże za uniwersytetem, czy jest zatwierdzona tam droga ?  
Ad. 1  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc:  Będę rozmawiał w 
poniedziałek odnośnie postawienia znaku, że parking jest tylko dla mieszkańców. To 
rzeczywiście są wasze tereny i powinniście z nich korzystać.  
Ad. 2  
Policja: Możemy wystosować pismo do Komendanta, aby tam został skierowany 
policjant do kierowania ruchem.  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Proszę zaplanować 
tam rondo na 2016 r. Proszę o rozeznanie czy jest taka możliwość.  
 
Mieszkaniec ul. Langiewicza: Poruszył problem funkcjonującego sklepu z 
dopalaczami. Teren jest zaśmiecany przez przyjezdnych przed meczami.  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Z dopalaczami 
walczymy od początku, jak się tylko pojawiły.  
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie – Jaromir Ślączka: 
Podejmowane są nieustanne próby dostosowywania prawa, aby ten proceder 
zakończyć, bądź maksymalnie utrudnić funkcjonowanie sklepów z dopalaczami.                                                  
W tym sklepie jesteśmy praktycznie cały czas prowadząc tam kontrole.  
 
Mieszkaniec:  

1) Ludzie będą korzystać z naszych miejsc parkingowych na osiedlu. Proponuję 
zainstalowanie  szlabanu na pilota.  

2) Czy park na Pułaskiego jest monitorowany? Po weekendach są zniszczenia.  
Ad. 2  
Dyrektor Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej – Lesław Bańdur: 
W parku zamontowana jest kamera. Na ul. Jagiellońskiej jest centrum monitoringu. 
Jest ponad 700 kamer na terenie miasta. Każdy autobus ma po kilka kamer. Kamery 
są dobrej jakości. Trzeba te zapisy analizować.  
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg – Piotr Magdoń: Miasto jest posiadaczem 
jednego z najnowocześniejszych systemów monitorowania skrzyżowań, śledzenia i 
obsługi ruchu drogowego. Na 54 skrzyżowaniach zostały zamontowane kamery 
śledzące. Widzimy gdzie są obciążenia ruchu drogowego. Jesteśmy w stanie 
interweniować. Monitorujemy całe miasto. 
 
Przewodniczący Rady Osiedla Pułaskiego – Józef Król:  

1) Niewielkie parkingi osiedlowe, na których strefa nie będzie obowiązywać, a 
które służą mieszkańcom osiedla, zajmowane będą przez osoby spoza osiedla. 
Mało kompleksowo zwrócono uwagę na tę sprawę. Te miejsca zostaną 
pozostawione same sobie. Problem ten się nasili. Mieszkańcy będą 
pokrzywdzeni.  

2) Problem pojawiających się lisów na osiedlu oraz na możliwe zagrożenia 
rozprzestrzeniania się choroby bąblowicy. Proszę Pana Prezydenta Sienkę o 
lepsze zagospodarowanie sceny w parku. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie – Jaromir Ślączka: 
Bąblowica jest chorobą pasożytniczą roznoszoną m.in. przez lisy. Największą 
zapadalność na tą jednostkę chorobową mieliśmy w latach 2006 – 2008. W tym roku, 
ani w poprzednich latach nie odnotowaliśmy w naszym powiecie przypadków 
bąblowicy. Należy zachować podstawowe zasady higieny. Jeżeli są lisy trzeba będzie 
powiadomić służby weterynaryjne.  
 
Mieszkaniec: Brak informacji o nabyciu identyfikatorów, gdzie mieszkańcy będą mogli 
parkować, na jakich zasadach, od kiedy można się starać o te identyfikatory?     
Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Andrzej Gutkowski: Mieszkańcy 
zamieszkujący strefę parkowania będą mieć abonamenty, których cena będzie bardzo 
niska. W gospodarstwie domowym: pierwszy samochód 10 zł, drugi samochód 20 zł, 
trzeci samochód 100 zł – to jest opłata miesięczna. Posiadając identyfikator można 
pozostawić samochód bez dodatkowych opłat. W najbliższy wtorek jest sesja Rady 
Miasta na której będzie głosowanie nad wejściem w życie strefy. Po tym terminie, w 
Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów będzie możliwość zakupienia 
abonamentów i otrzymania bloczków. Wszelkie informacje będą także w prasie, jak 
również pewnie i zostaną podane w radio odnośnie możliwości zdobycia tych 
abonamentów.           
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Mieszkaniec ul. Pułaskiego 7:  
1) Kilku mieszkańców w ogóle nie przestrzega przepisów ruchu drogowego. 

Jeżdżą „pod prąd”.  
2) Proszę Pana Prezydenta o zwrócenie uwagi urzędnikowi, który występuje do 

rady osiedla o wyrażenie stanowiska, gdzie lokalizować progi – nie mamy 
obowiązku zajmowania stanowiska na piśmie.  

3) Odnośnie lisów to mieszkańcy są odpowiedzialni za ich pojawienie się, gdyż 
będą się tam pojawiać, gdzie będą mieć pożywienie.  

Ad. 2 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Decyzje co do progów 
chcielibyśmy podejmować wspólnie – i przez urząd i przez radę osiedlową. Chcemy 
uszanować uprawnienia rady. Znacie najlepiej sytuację na osiedlu, w którym miejscu 
ma być próg.  
Ad. 3 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie – Jaromir Ślączka: 
Polityka w stosunku do dzikich zwierząt prowadzona jest przez służby weterynaryjne. 
W zbliżającym się tygodniu będę rozmawiał z Panią dr Domiszewską.        
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Dobrze. Proszę 
przygotować mi spotkanie na poniedziałek  z weterynarią.     
 
Mieszkanka:  

1) Jest problem z ptakami w parku przy ul. Pułaskiego. Zabrudzenie parku jest 
ogromne. Ponadto, w okolicach Pomnika Czynu Rewolucyjnego nie jest czysto. 
Gnieżdżą się tam ptaki. 

2) Niepokoi mnie sprawa zbyt szybkiej jazdy rowerzystów. Kilka razy byłam 
potrącona przez rowerzystę.  

Ad. 1 i 3 
Dyrektor Miejskiego Zarządu Zieleni – Aleksandra Wąsowicz-Duch: Prowadzimy 
walkę z gawronami metodą sokolniczą. Musielibyśmy wszystkie parki w mieście 
obstawić sokolnikami. Spróbujemy może i w tym parku przystąpić do wypłoszenia 
gawronów. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Dobrze. Proszę zrobić 
przetarg. Co do pomnika dzisiaj jeszcze rozmawiałem i myślę, że temat dopniemy 
żebyśmy mogli go czyścić. Ptaki nie powinny się tam gnieździć. Temat powinien być 
załatwiony w przyszłym tygodniu. Proszę Pana Prezydenta Gutkowskiego o spotkanie 
się z osobami decyzyjnymi o zabezpieczenie czystości i załatwić temat. 
Ad. 2 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Apelujemy do 
rowerzystów o bezpieczną jazdę. 
 
Mieszkaniec: Rok temu poruszyliśmy temat ciepłej wody dla mieszkańców bloków na 
osiedlu. Na jakim etapie to jest ? Bo nie wiem czy wymieniać mój piecyk gazowy?  
Prezes MPEC – Józef Wicher: Potrzebne są tylko dwie rzeczy: uchwała danej 
wspólnoty bądź administratora ażeby wykonać instalację wewnętrzną. Prace 
wykonywane są urządzeniami bezpyłowymi. Potrzebna jest decyzja administratora o 
przystąpieniu do przedsięwzięcia.  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: To znaczy decyzja 
mieszkańców. Administrator musi to wykonać. 
 

Strona 6 z 7 
 



Mieszkaniec: Jest bardzo wąski chodnik przy przystanku przy Lisa – Kuli na 
wysokości Plus Banku.  
ZTM – Piotr Kalita: Do poszerzenia przystanku wymagana jest zgoda właściciela 
gruntu.  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Proszę podjąć 
działania w poniedziałek i poinformować Pana czy możemy wejść w grunt.  
 
Mieszaniec: Czy są plany na wiadukt nad torami kolejowymi ? 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Stoję na stanowisku 
żeby zrobić tutaj kładkę. Teren pozelmerowski miał być sprzedany pod budownictwo 
mieszkaniowe. Ostatnie rozmowy z Zelmerem dotyczyły ich biur na tym terenie.  
 
Mieszkaniec: Czy auto musi być na rzeszowskich numerach przy karcie dla 
mieszkańca na samochód za 10 zł ?  
Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa – Eliza Tryczyńska – Wróbel: 
Możemy przerejestrować auto na rzeszowskie numery rejestracyjne. Koszt 180 zł 50 
gr. przy rejestrowaniu. Pierwszym właścicielem będzie ta osoba, która mieszka w 
mieście. I wtedy będzie na rzeszowskich numerach rejestracyjnych.  
 
Mieszkaniec: Powinien być system priorytetyzacji ruchu autobusowego.  
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg – Piotr Magdoń: Mamy teraz system 
akomodacyjny sygnalizacji świetlnej. Czas sygnalizatora jest dostosowywany do 
natężenia ruchu.  
 
Mieszkaniec: Co się stało z NoBorder Festival ?  
Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisław Sienko: Ten festiwal był w 
ramach Europejskiego Stadionu Kultury. Na każdy Wschód Kultury -  Europejski 
Stadion Kultury jest organizowany przetarg na projekty. W tym roku ten akuratnie 
koncert się nie zmieścił w przetargu.  
 
 
 

Protokołował: 
 

Jacek Wróbel  
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