
 
 

PROTOKÓŁ  
ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami  
Osiedla Słocina, które odbyło się w dniu 16 listopada 2015 r. 

  
Uczestnicy spotkania:  
• Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc;   
• Przewodniczący Rady Osiedla Słocina – Kinga Warchoł; 
• 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; 
• Mieszkańcy.  

  
Porządek spotkania:  

1. Prezentacja multimedialna Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa – Pana 
Stanisława Sienko.  

2. Dyskusja, pytania dotyczące problemów Osiedla.  
    
Ad.1 Prezentacja multimedialna przedstawiająca:  

• STATYSTYKI  
• NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE 
• JAKOŚĆ ŻYCIA W MIEŚCIE  
• RZESZÓW W RANKINGACH 
  

 
 
NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH:  
Zgodnie z danymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w Rzeszowie 
zrealizowano inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej na kwotę 3,7 mld 
zł,  w tym dofinansowanie projektów z UE wyniosło 2,4 mld zł. 

• Oddanie do użytku autostradowej obwodnicy miasta Rzeszowa - wartość 
inwestycji: ponad 90,7 mln zł, w tym dofinansowanie UE: 68,1 mln zł.  

• Budowa okrągłej  kładki nad Al. Piłsudskiego - wartość inwestycji: 12 mln zł,  
w tym dofinansowanie z budżetu państwa: 5 mln zł; 
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• 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; 
• 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 Słocina. 

Pytanie: Mieszkaniec Osiedla Słocina powiedział, że jest dumny z tego jak Miasto 
pięknie się rozwija, budowane są drogi. Wyraził nadzieję, że wszystkie obietnice 
złożone w ubiegłym roku zostaną zrealizowane. 
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa:  Gospodarka nie 
będzie się rozwijać, jeśli nie będzie dróg. Otwarcie autostrady, modernizacja lotniska 
stworzyły olbrzymie możliwości i ściągnęły wiele firm do miasta. 
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Pytanie: Na Słocinie do wielu działek nie ma dróg dojazdowych. Właściciele działek 
sąsiednich zagradzają je uniemożliwiając przejazd do nieruchomości. 
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: W księgach 
wieczystych w takich wypadkach są zazwyczaj zapisy o drodze koniecznej - 
służebności gwarantującej możliwość przejazdu. Zapraszam do Biura Gospodarki 
Mieniem w celu rozpatrzenia konkretnej sytuacji. 
Odpowiedź Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem: Jeżeli 
Państwo będą potrzebowali pomocy to BGM postara się wyjaśnić jak konkretna 
sprawa została uregulowana i ewentualnie pomóc  w uregulowania prawa przejazdu.  
 
Pytanie: Czy istnieje możliwość budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Św. Rocha? 
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Bezwzględnie dążę do 
tego, aby wszystkie ulice miały wybudowane kanalizacje sanitarne  
i deszczowe oraz chodniki. Od przyłączenia Słociny do Rzeszowa  
na inwestycje na osiedlu przeznaczono 70 mln zł. 
Odpowiedź Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: W 
ubiegłym roku podjęto uchwałę, aby kontynuować budowę chodników na ul. Św. 
Rocha aż do granic miasta z Chmielnikiem. Trwają prace dotyczące dokumentacji 
projektowej, która ma być gotowa do końca roku. Prowadzone są też rozmowy z 
właścicielami działek w sprawie wykupienia części nieruchomości, aby dokończyć 
budowę chodników i wybudować kanalizację deszczową. Rozpoczęcie inwestycji 
planowane jest na wiosnę 2016 r. 
Odpowiedź Adam Tunia - Prezes Zarządu MPWIK:  Na ul. Św. Rocha budowane 
jest 700 m kanalizacji sanitarnej. Na inwestycje na Osiedlu Słocina na 2016 r. MPWIK 
ma przeznaczone ponad 7 mln zł. Miejskie Przedsiębiorstwo otrzymało 21 zgłoszeń 
dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągów. Wszystkie planuje 
zrealizować. 
Odpowiedź Urszula Kukulska – Dyrektor Wydziału Inwestycji: Dokumentacja 
projektowa na kanalizację sanitarną została wykonana. W lipcu wydano pozwolenie 
na budowę. Decyzja nie jest jeszcze ostateczna. Projekt zakłada budowę 3 km 
kanalizacji sanitarnej od ul. Słocińskiej do ul. Św. Marcina. Pozwoli to na 
odprowadzenie ścieków z ul. Św. Faustyny i ul. Rodziny Kąkolów. Na ten odcinek 
przeznaczono ponad 7 ml zł. Następny odcinek będzie wynosił około1,5 km. W tej 
sprawie prowadzone jest postępowanie. Do tej kanalizacji będą mogły przyłączyć się 
następne domostwa. 
Odpowiedź Andrzej Skotnicki - Dyrektor Wydziału Architektury: Potwierdził, że 
postępowanie prowadzone jest bardzo sprawnie. 

 

Pytanie: W ubiegłym roku otrzymaliśmy obietnicę modernizacji ul. Góreckiego. Miały 
zostać wysłane pisma do właścicieli w sprawie uzyskania zgody na przekazanie 
nieruchomości na rzecz miasta i do tej pory nie otrzymaliśmy takich pism. Na jakim 
etapie jest prowadzona sprawa? 
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Odpowiedź Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem: Osobiście 
dopilnuje, aby w tym tygodniu zostały wysłane pisma do właścicieli ul. Góreckiego. 

 

Pytanie: Czy istnieje możliwość zwiększenia ilości kursów autobusów na Słocinę 
 i zmiany rozkładu jazdy? Zdarza się, że dwa, trzy autobusy jadą o tej samej godzinie, 
a później przez godzinę nie ma żadnego autobusu. 
Odpowiedź Adam Bochański - Zarząd Transportu Miejskiego:  W tym roku 
zwiększyła się liczba kursów na Słocinę. ZTM przeanalizuje rozkład jazdy autobusów  
i za pośrednictwem Przewodniczącej Rady Osiedla poinformuje mieszkańców  
o ewentualnych zmianach. 
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Gmina  dokłada                     
55 mln zł do komunikacji miejskiej. Na zakup nowych autobusów zostało przeznaczone 
80 mln zł. Sprawdzimy czy będzie dużo osób zainteresowanych nowymi liniami. Jeżeli 
tak ilość kursów zostanie zwiększona. 

 

Pytanie: Czy byłaby możliwość doprowadzenia ocieplenia z miejskiej linii na Słocinę? 
Odpowiedź Krzysztof Głód- Dział Eksploatacji MPEC w Rzeszowie: Do tej pory 
MPEC nie otrzymał żadnych zgłoszeń dotyczących potrzeby ogrzewania budynków na 
Słocinie. Jeżeli mieszkańcy będą zainteresowani to Miejskie Przedsiębiorstwo postara 
się podciągnąć instalację cieplną. 

 

Pytanie: Kiedy rozpocznie się budowa drogi publicznej z Zalesia do ul. Św. Rocha? 
Odpowiedź Piotr Magdoń – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: Budowa drogi jest 
w planach. 
Odpowiedź Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa: Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego jest uchwalany fragmentarycznie. Na całą linię 
będzie uchwalony w przeciągu 2 lat. 

 

Pytanie: Czy ul. Sulikowskiego zostanie zmodernizowana? 
Odpowiedź Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki: Ulica 
Sulikowskiego jest bardzo wąska. BGM wystąpiło do wszystkich właścicieli działek o 
zgodę na podział nieruchomości, jednak jest dużo protestów. Jeżeli wszystkie rodziny 
wyrażą zgodę, to Miasto przystąpi do realizacji inwestycji. 
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: 90% inwestycji wiąże 
się z protestami właścicieli działek. 

 

Pytanie: Czy istnieje możliwość wybudowania ronda i wyłączenia świateł  
na skrzyżowaniu ul. Paderewskiego i Św. Rocha? 
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Odpowiedź Piotr Magdoń – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: Światła na tym 
skrzyżowaniu zostały zamontowane na wniosek mieszkańców. Jeżeli mieszkańcy 
zadecydują o budowie ronda, to oczywiście zostanie ono zrobione, ale światła są 
bardziej zasadne z punktu widzenia bezpieczeństwa. 

 

Pytanie: Czy byłaby możliwość namalowania pasów rozgraniczających  
na ul. Słocińskiej na odcinku od szkoły do cmentarza i pasów przejścia dla pieszych 
na ul. Św. Faustyny?  
Odpowiedź Piotr Magdoń – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: Pasy przejścia dla 
pieszych na ul. Św. Faustyny zostaną namalowane, natomiast ul. Słocińska jest  za 
wąska i nie ma możliwości namalowania linii rozgraniczających pasy, ponieważ 
autobusy wjeżdżają na drugi pas. 

 

Pytanie: Czy istnieje możliwość wybudowania chodników na ul. Św. Marcina  
oraz w jaki sposób można zwiększyć bezpieczeństwo przy ul. Św. Rocha, szczególnie 
przy przystanku autobusowym? 
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Jeżeli Rada Osiedla 
podejmie taką decyzję to istnieje możliwość zamontowania progów zwalniających. 
Odpowiedź Piotr Magdoń – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: Z budową 
chodnika przy tej ulicy jest problem, ponieważ w tym miejscu jest wąski pas drogowy. 
W 2014 r. zamontowana została tam nakładkę i jeden z mieszkańców wniósł odwołanie 
i w tej chwili trwa postepowanie wyjaśniające. 

 

Pytanie: Czy istnieje możliwość wybudowania chodników na ul. Powstańców 
Śląskich? 
Odpowiedź Piotr Magdoń – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie: Na 
ul. Powstańców Śląskich jest bardzo wąski pas drogowy. MZD wystąpi do właścicieli 
działek o udostepnienie terenów prywatnych na budowę chodnika. 
Odpowiedź Kinga Warchoł – Przewodnicząca Rady Osiedla Słocina: Ulica 
Powstańców Śląskich jest faktycznie bardzo wąska. Na ulicy tej nie ma możliwości 
zrobić odwodnienia, natomiast mieszkańcy nie wyrazili zgody na budowę chodnika bez 
odwodnienia.  

 

Pytanie: Czy na skrzyżowaniach można zsynchronizować zielone strzałki 
warunkowego skrętu w prawo dla samochodów z zielonym światłem dla pieszych, tak 
aby najpierw zapalało się zielone światło dla pieszych, a później zielona strzałka  
dla samochodów? 
Odpowiedź Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: Każda 
sygnalizacja jest opiniowana przez Komendę Miejską i Komisję do Spraw 
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Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Specjaliści przyjrzą się sygnalizacji i jeżeli będzie 
taka potrzeby to synchronizacja świateł zostanie zmieniona. 

 

Pytanie: Czy jest planowana budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu na Osiedlu 
Słocina? 
Odpowiedź Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: Pan 
Prezydent podjął decyzję o współpracy z  RZGW w kwestii odprowadzania wód 
opadowych i rozwiązania problemu Młynówki, która wylewa. Został opracowany 
projekt w porozumieniu z RZGW, który zakłada budowę zabezpieczeń 
przeciwpowodziowych już przed Miastem Rzeszów. Ten projekt został zgłoszony  
do funduszy unijnych. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2016-2020. 

 

Pytanie: Czy jest możliwe wybudowanie zatoczki dla autobusów na skrzyżowaniu przy 
ul. Wieniawskiego w stronę Chmielnika? 
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Budowa zatoczek była 
planowana przy każdym przystanku, jednak bardzo wielu mieszkańców protestowało. 
Prezydent zobowiązał dyrektora do rozeznania tej sprawy i jeżeli będzie taka 
możliwość to zapewnił, że zatoczka zostanie wybudowana. 

 

Pytanie: Czy można zsynchronizować strzałki skrętu na ul. Wieniawskiego  
i Kombatantów? 
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Specjaliści sprawdzą 
światła i jeżeli zajdzie konieczność to synchronizacja świateł zostanie zmieniona. 

 

Pytanie: W jaki sposób można zwiększyć bezpieczeństwo na drodze prowadzącej  
od Chmielnika w stronę Rzeszowa, a szczególnie na znajdującym się tam łuku, na 
którym dochodzi do wielu wypadków? 
Odpowiedź Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa:                         
W terenie zabudowanym obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Zostanie 
sprawdzony ten odcinek drogi i być może przy przebudowie ulicy uda się go poprawić. 

 

Pytanie: Studzienki kanalizacyjne od cmentarza do szkoły są usytuowane wyżej  
i woda deszczowa nie spływa prawidłowo. Czy można jakoś ten problem rozwiązać? 
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Pracownicy MPDiM 
sprawdzą studzienki. 

 

Pytanie: Dlaczego są tak duże dysproporcje w kosztach wywozu nieczystości? 
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Odpowiedź Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: 
Dysproporcje są faktycznie dość duże, bo koszty wywozu nieczystości wiążą się z 
wieloma czynnikami np. z transportem. Można korzystać z usług innej firmy niż MPGK. 
Jeżeli mieszkańcy znajdą tańszego odbiorcę, to nie ma przeszkód, aby go zmienić. 
Odpowiedź Sławomir Progorowicz - Główny księgowy MPGK Rzeszów: MPGK 
rozeznało rynek i firmy prywatne oferują wyższe stawki. 

 

Pytanie: Na jakim etapie jest budowa ul. Szajerów? 
Odpowiedź Piotr Magdoń – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: Inwestycja jest na 
etapie projektowania. W planach jest budowa drogi o szerokości 5,5 m z 1,5 m 
chodnikiem,  oświetleniem i kanalizacją deszczową. Ul. Szajerów jest w większości 
własnością osób prywatnych. Została opracowana już koncepcja przebudowy. 
Obecnie Miasto stara się pozyskać te terenu, jak najszybciej uzyskać zgody od 
mieszkańców i ustalić spadkobierców. 

 

Pytanie: Czy ul. Kułakowskich i ul. Jaklińskiej zostaną zmodernizowane? 
Odpowiedź Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem: Miejski 
Zarząd Dróg jest na etapie dokumentacji projektowej ul. Jaklińskiej. 
Odpowiedź Piotr Magdoń – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: Na razie 
opracowywana jest dokumentacja projektowa ul. Jaklińskiej, której przygotowana do 
końca roku.  

 

Pytanie: Na jakim etapie jest budowa wodociągu?  
Odpowiedź Adam Tunia - Prezes Zarządu MPWIK: W najbliższych dniach MPWiK 
otrzyma dokumentację i rozpocznie realizację inwestycji. 

 

Pytanie: Niedawno była kładziona nakładka asfaltowa na ul. Paderewskiego  
i na obrzeżach trochę się wykruszyła. Czy istnieje możliwość nadbudowania 
wykruszonego grysu. 
Odpowiedź Piotr Magdoń – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: Grys zostanie 
nadbudowany. 

 

Pytanie: Czy byłaby możliwość wycięcia krzewów przy ul. Armii Krajowej? 
Odpowiedź Aleksandra Wąsowicz - Duch - Dyrektor Miejskiego Zarządu Zieleni: 
W tym tygodniu pracownicy Miejskiego Zarządu Zieleni sprawdzą  zakrzewienie przy 
ul. Armii Krajowej i jeżeli będzie to konieczne to krzewy zostaną usunięte. 

Pytanie: Na jakim etapie jest budowa ul. Szajerów? 
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Odpowiedź Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem: Planuje, 
żeby wszystkie udziały w I etapie inwestycji zostały wykupione do końca roku. 

 

Pytanie: Na jakim etapie są prace przy Św. Faustyny, Słocińskiej  
i Pileckich? 
Odpowiedź Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa: Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego opracowywany jest na obszarze obejmującym 
500 ha. Teren pomiędzy ul. Św. Faustyny i Pileckich jest w trakcie projektowania.  

 

Pytanie: Kiedy można się spodziewać rozpoczęcia przebudowy ul. Wieniawskiego? 
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Podjęto decyzję o 
poszerzeniu ulicy.  Na poszerzenie Wieniawskiego planowane jest 6 mln zł. 
Odpowiedź Piotr Magdoń – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: Podpisana jest 
umowa dotycząca dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie: Czy ul. Zofii Wallis zostanie zmodernizowana? 
Odpowiedź Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem: Na ul. 
Zofii Wallis jest nieuregulowany stan prawny, gdyż właścicielami są osoby nieżyjące. 
Miasto stara się przejąć te działki, jednak napotyka na trudności  
z ustaleniem spadkobierców. 

 

Pytanie: Czy ul. Św. Marcina zostanie zmodernizowana? 
Odpowiedź Piotr Magdoń – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: W 2014 r. na                           
ul. Św. Marcina została położona nakładka asfaltowa. Jedna osoba odwołała się i trwa 
postepowanie dotyczące legalności położenia nakładki. Jeżeli będzie Taka wola 
mieszkańców i zgoda na przekazanie części działek to chodniki zostaną zrobione. 

 

Pytanie: Czy ul. Św. Walentego zostanie zmodernizowana. Czy istnieje możliwość 
zamontowania progów zwalniających? 
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: W porozumieniu z 
Radą Osiedla progi zwalniające zostaną postawione. Dodał, że w przyszłości ul. Św. 
Walentego zostanie zmodernizowana, jednak na wszystkie inwestycje potrzebne są 
środki.  

 

Pytanie: Na skrzyżowaniu ul. Krzyżanowskiego z ul. Kopisto jest nierówność. Czy 
byłaby możliwość usunięcia tej nierówności? 
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Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Miejski Zarząd Dróg 
przyjrzy się tej sprawie. Jeżeli będzie taka potrzeba to nierówność zostanie 
sfrezowana. 

 

Kończąc spotkanie Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa podziękował 
za spotkanie i zapewnił, że Urząd Miasta jest po to, aby służyć mieszkańcom  
i zapewnił, że postara się w miarę możliwości sukcesywnie realizować wszystkie 
prośby mieszkańców. 

 
Protokołował: 

Joanna Witkowska 
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