
 
 

PROTOKÓŁ  

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami  

Osiedla Zwięczyca, które odbyło się w dniu 9 listopada 2015 r. 

 

Uczestnicy spotkania:  

• Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc;   

• Przewodniczący Rady Osiedla Zwięczyca – Janusz Micał; 

• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński; 

• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Andrzej Gutkowski; 

• 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 Marka 

Ustrobińskiego.  

2. Dyskusja, pytania dotyczące problemów Osiedla.  

  

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 Osiedla: 

Pytanie: Jestem mieszkańcem ul. Karkonoskiej - połączenie węzła obwodnicy  
pójdzie od ul. Przemysłowej do S-19. Ja tam mieszkam i w tej chwili nie wiem co 
dalej, czy remontować dom czy nie remontować, bo prawdopodobnie pójdzie do 
wyburzenia.  
Odpowiedź Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem: Jeżeli 
chodzi o wyburzane domy, to jest tam 15 domów. Wszystkie domy, które są w pasie 
drogowym pod przebudowę S-19 będą przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i 
Autostrad wyburzane. Generalna Dyrekcja zapewnia, że sama, bądź przy naszej 
pomocy zapewni mieszkania dla osób, które będą musiały opuścić dom. Natomiast 
trzeba się liczyć, że z odszkodowania, które jest wypłacane z tytułu przejęcia 
nieruchomości pod budowę drogi należy sobie zapewnić inne lokum. Mieszkania są 
przydzielane na czas, w którym Państwo jeszcze nie macie odszkodowania.  
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: To znaczy, 
dostaniecie Państwo mieszkanie na okres dokąd nie będziecie mogli wybudować 
nowego domu. Te mieszkania przydziela miasto. 
 
Pytanie: Panie Prezydencie dopóki ja pieniędzy do ręki nie dostanę to nie ma mowy 
o budowie drogi. Ja pieniądze powinienem dostać i kupić dom, bo do bloku mnie nikt 
nie włoży. Na wsi byłem nauczony, na wsi mieszkałem, odrobinę tego pola miałem, 
wstaję rano robię, pracuję. 
Odpowiedź Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem:                      
W związku z wydaną decyzją o realizacji inwestycji drogowej Wojewoda Podkarpacki 
wycenia nieruchomości i ustala wysokość odszkodowania. Być może, bo nie każdy 
dom będzie burzony od razu, gyż budowa drogi jest podzielona na etapy, jest taka 
szansa, że Pan otrzyma pieniądze niczym maszyny budowlane będą u granic Pana 
działki. Wówczas te pieniądze otrzyma Pan przed opuszczeniem domu. Fakt, że w 
przypadku wydania nieruchomości na żądanie Generalnej Dyrekcji Panu 
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odszkodowanie powiększa się o 5%. W takim przypadku jest to tylko nieruchomość 
wyceniona tak jak wycenił rzeczoznawca majątkowy. 
Odpowiedź Piotr Magdoń – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: Odpowiadając 
Panu na kwestie wypłaty odszkodowania to istnieje taka możliwość, że w przypadku 
wystąpienia z pismem, istnieje możliwość zaliczkowania Panu do 70% wartości tej 
nieruchomości, która zostanie wydana. Wobec powyższego swobodnie może Pan 
nabyć nową nieruchomość, bądź mieszkanie w innym miejscu. Natomiast jest Pan 
jedyną faktycznie osobą, która będzie narażona tam na wywłaszczenie. W tej chwili 
akuratnie jest procedowane wydawanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. 
Oczywiście nie przeszkadza to temu, żeby można było kiedy ten wniosek jeszcze nie 
stanie się prawomocny uzyskać możliwość częściowego zaliczkowania. 
 
Pytanie: Panie Prezydencie już prawie rok temu został nam przedstawiony plan 
zagospodarowania przestrzennego naszego osiedla. Był on oprotestowany gdyż były 
do niego zastrzeżenia. Chciałbym się dowiedzieć co jest z tym planem 
zagospodarowania przestrzennego?  Na jakim on jest etapie? Czy on jest 
realizowany, bądź poprawiany? 
Odpowiedź Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa: Na 
terenie osiedla Zwięczyca opracowujemy 4 plany miejscowe. Łącznie jest to obszar 
około 900 ha. Plan, o który Pan pytał był złożony do wglądu publicznego. Mieszkańcy 
generalnie protestowali przeciwko wskazaniu terenu pod zabudowę wielorodzinną 
pomiędzy ulicą Beskidzką, a ulicą Podkarpacką i Nalepy. Drugim problemem, który 
nie uzyskał akceptacji była propozycja zbiornika retencyjnego w rejonie potoku 
płynącego przez Zwięczycę. Po przeanalizowaniu wszystkich uwag opracowaliśmy 
korektę tego projektu i zabudowa wielorodzinna pozostała tylko na terenach, które są 
własnością Agencji Nieruchomości Rolnych na samym południu Zwięczycy w pobliżu 
już potoku Lubcza. Pozostałe tereny zostały wskazane pod zabudowę 
jednorodzinną. Zbiornik został zlikwidowany, a  problem wody deszczowej 
rozwiązano w inny sposób. W tej chwili ten projekt jest przygotowywany do 
ponownego wyłożenia. Oczywiście związane to jest również z takim projektem 
studium, czyli ogólnym projektem zagospodarowania na całe osiedle. Jesteśmy już 
po konsultacjach z Agencją Nieruchomości Rolnej. Projekt jest przygotowywany. W 
przyszłym roku po uzgodnieniach, zostanie Państwu wyłożony z powrotem do 
pokazania. 
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Odnośnie ulicy 
Nalepy - jest to ulica prywatna. Przekażcie tą ulicę miastu. Doprowadzimy ją do stanu 
takiego jak potrzeba. Oświetlimy, będziemy odśnieżać.  
 
Pytanie: Mieszkam na ulicy Saletyńskiej - nie mamy tam ani jednej lampy, ani 
żadnego oświetlenia. Dokumentacja była przygotowana przez gminę Boguchwała. 
Po trzech latach od  Miejskiego Zarządu Dróg okazuje się, że w międzyczasie 
dokumentacja się zdezaktualizowała. W związku z tym chcemy prosić w imieniu 
mieszkańców (jest tam około 30 posesji), żeby wprowadzić to do przyszłego roku do 
budżetu. Samochody przejeżdżają z ogromną prędkością i powodują, że ta ulica 
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staje się bardzo niebezpieczna. Oprócz tego, że nie mamy tam światła, które było 
nam obiecane to również nie ma żadnego chodnika.  
Odpowiedź Piotr Magdoń – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: Jeżeli chodzi o 
ulicę Saletyńską to Przewodniczący Rady Osiedla zgłosił tą inwestycję. 
Zaproponowaliśmy ją do propozycji budżetu na rok przyszły. Natomiast jeżeli chodzi 
o chodnik to rozeznamy możliwości terenowe i opracujemy koncepcję. 
 
Pytanie: Mieszkańcy bocznej ulicy Beskidzkiej spod nr 34, 36, 38 złożyli taki wniosek 
o położenie nakładki bitumicznej o wielkości w granicach 250 m 2. Wielkie było nasze 
zdziwienie jak otrzymaliśmy odpowiedź na ten temat z Miejskiego Zarządu Dróg 
informujące, że ulica boczna Beskidzkiej znajdująca się na działce 671 nie posiada 
uporządkowanego statusu prawnego i pozostaje we władaniu Urzędu Gminy w 
Boguchwale. My tu mówimy o inwestycjach wielomilionowych, a ja wyliczyłem, że ta 
nasza inwestycja kosztowałaby w granicach 10 tysięcy złotych. Do tej pory nie 
zostało to zrealizowane. Mała rzecz, a tych kilka domów cieszyłoby, bo po równej 
nawierzchni by się jeździło. Chciałbym usłyszeć Panie Prezydencie czy jest szansa, 
bo jesteśmy już przyłączeni do Rzeszowa już 8 lat. 
Odpowiedź Piotr Magdoń – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: Wykonaliśmy na 
bocznej Karkonoskiej utwardzenie tłuczniem i jesteśmy już drugi rok w prokuraturze. 
Odpowiedź Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem:  Jeżeli 
chodzi o nasze rozliczenia z Gminą Boguchwała to wszystkie sprawy zostały 
załatwione. Będę w kontakcie z panem Dyrektorem Magdoniem i wyjaśnię sprawę. 
Zawarliśmy stosowne porozumienia na temat wszystkich dróg w Zwięczycy i już nie 
ma tych przeszkód. 
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Proszę w tym roku 
położyć te 250 m 2. Jest to zerowa robota. 
 
Pytanie: Jestem mieszkańcem ulicy Leśnej. Ulica ta miała być remontowana już od 8 
lat.   Czy będzie coś robione, czy będzie tylko znak stał zakaz ruchu? 
Odpowiedź Piotr Magdoń – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: Jesteśmy w 
stałym kontakcie z Przewodniczącym Rady Osiedla. Odbyło się spotkanie z jedną z 
mieszkanek, która skutecznie oprotestowała wydaną decyzję ZRiD. Sprawa toczy się 
już od roku. Od roku jest dokumentacja gotowa, środki w mieście są zabezpieczone, 
od roku nie możemy przystąpić do realizacji z przyczyn formalno-prawnych. 
Pytanie: Czy na jedną osobę nie ma rady? 
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Jest tylko droga 
zgodnie z prawem. W realizacji jest ponad 300 inwestycji. Oprotestowanych jest 95 
% wszelkich budów. Musimy przejść całą procedurę prawną.  
 
Pytanie: Bocznej ulicy od Beskidzkiej - w dół koło szkoły, gdzie było ostatnio robione 
odwodnienie. Ta ulica miała mieć robioną nakładkę asfaltową od 4 lat. Obiecywano 
nam, ostatnio dostaliśmy pismo, że  jest odmowa. Możecie Państwo wchodzić kiedy 
chcecie i ją remontować, ale nikt się nie kwapi żeby to zrobić. Pod mostem jest tak 
ciemno, że bez latarki nie da rady przejść. Droga pod mostem załamana jest w drugą 
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stronę do barierki, że można wpaść do rzeki. Od kilku lat zgłaszamy, prosimy i nikt z 
tym nic nie robi. 
Odpowiedź Piotr Magdoń – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg:  Jesteśmy w 
stałym kontakcie z przedstawicielami Rady Osiedla i kierowaliśmy już informację, że 
sprawa po wykonaniu tych remontów i kanalizacji deszczowej zostanie wykonana 
przez Wydział Inwestycji. Natomiast my w ramach możliwości w tym roku  
przewidzimy tą inwestycje do wykonania nakładki. Także tam gdzie jest wykonany 
wodociąg czy kanalizacja nakładka ma być wykonana. Natomiast my w ramach 
możliwości w tym roku lub następnym będziemy wykonywać. 
 
Pytanie: Mieszkańcy ulicy bocznej Beskidzkiej zwrócili się z prośbą do Biura 
Gospodarki Mieniem, które z kolei zleciło Miejskiemu Zarządowi Dróg opracowanie 
koncepcji dojazdu tj. odcinek około 70 metrów, szerokość 10 metrów. Mieszkańcy 
zwrócili się z prośbą, żeby mniejszym nakładem kosztów i wykonania ograniczyć tą 
drogę do 5 metrów szerokości. Prośba do Pana Prezydenta, ponieważ tam wystąpiły 
pewne problemy, żeby ten temat urealnić. Ta droga jest istotna, ponieważ ten 
odcinek stanowi wjazd ze znacznie mniejszym nachyleniem, a w warunkach 
zimowych jest to bardzo znaczące. 
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Panie Dyrektorze 
myślę już o drodze przyszłościowej, ale jeżeli jest taka wola mieszkańców proszę 
Dyrektora Magdonia wykonanie drogi  5 metrowej. 
 
Pytanie: W tamtym roku prosiłem o odprowadzenie wód opadowych na ulicy 
Brzegowej. Nie widzę tam żadnego ruchu w tym roku, dlatego bardzo prosimy aby 
zainteresować się tym tematem. 
Odpowiedź Ryszard Jaworski – Zastępca Dyrektora  Wydziału Inwestycji: 
Przyjmujemy Pana propozycję, zgłosimy ją do propozycji budżetowych na 2016 r. 
 
Pytanie:  Prośbą żeby drogę cmentarną, która jest wąska droga i ludzie jak jadą do 
pracy to zajeżdżają na pobocza. Tam już są dziury porobione. To jest taka pilna 
sprawa, bo  bardzo dużo domów tam powstaje, dzięki temu, że kanalizacja i woda 
tam powstaje.  
Druga sprawa to droga dojazdowa do lotniska od granicy Rzeszowa przez 
Trzebownisko, Nową Wieś do Jasionki, nie ma ani pobocza. Panie Prezydencie 
proszę przyłączyć Trzebownisko do Rzeszowa.  
Odpowiedź Adam Tunia - Prezes MPWiK: MPWiK przystępuje do realizacji 
wodociągu i kanalizacji na ulicy: Zawiszy, Beskidzkiej, Karkonoskiej. Jeżeli będzie 
pogoda to w tym roku możemy zakończyć.  
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Odnośnie wypowiedzi 
na temat dołączenia tych miejscowości. Na dzisiaj są oczekiwania wójtów np. 
Głogowa, Trzebowniska, Powiatu i Pana Marszałka żebyśmy budowali z naszych 
pieniędzy np. przedłużenie ulicy Warszawskiej do węzła centralnego bo oni nie mają 
pieniędzy. Chcą żebyśmy to oświetlali, utrzymywali, odśnieżali w zimie, jeżeli 
potrzeba kosili. Jest więc zasadność żeby włączać kolejne miejscowości. Budżety 
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tych gmin są bardzo minimalne, nie mają pieniędzy na wkład własny do środków 
unijnych. Jest konieczność bezwzględnie włączania kolejnych miejscowości. 
 
Pytanie: Ulica Połonińska - tam jest tabor, dom diecezjalny, tam dużo się dzieje. 
Przyjeżdżają ludzie z całej diecezji, organizowane są spotkania. Robione jest tam 
oświetlenie, ale chodnik jest zdewastowany. Chodzi o to, że ulicą nie można za 
bardzo przejść. Ponadto, Inżynieria zagrodziła chodnik.  
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Poprosimy ich, aby 
natychmiast otworzyli chodnik. 
 
Pytanie: Droga  za cmentarzem - ta droga jest cały czas zablokowana. On jednak ze 
swojej posesji do drogi cmentarnej dojeżdża. To zamknijcie i Wy tą drogę, bo to jest 
Wasza droga. 
Odpowiedź Piotr Magdoń – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: Z tego co akurat 
wiem, to nie stanowi ona własności miasta, tylko własność prywatną. My to 
sprawdzimy oczywiście i podamy informację Państwu bezpośrednio. 
Pytanie: Chciałem zapytać odnośnie dokończenia kawałka chodnika.  
Odpowiedź Piotr Magdoń – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg:  17 listopada jest 
sesja i zostanie zatwierdzony budżet i w tym roku zostanie ogłoszone postępowanie 
przetargowe. 
 
Pytanie: Następna sprawa do Pana Dyrektora Tarnowskiego – co słychać w tej 
sprawie sądowej, chodzi o Pana B.  
Odpowiedź Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem:  Jeżeli 
chodzi o tą drogę to mamy wyrok pozytywny pierwszej instancji. Została po naszej 
myśli wydana decyzja przez sąd czyli jest ochrona służebności. Natomiast Pan B.  
odwołał się od tego i złożył apelację. Czekamy na wyznaczenie terminu rozprawy 
przez sąd okręgowy. Pierwsza decyzja sądu jest z lipca, teraz mamy listopad, więc 
powinna być szybko wyznaczona rozprawa w sądzie apelacyjnym. Jeżeli teraz 
wygramy to będzie to już będzie to ostateczne rozstrzygnięcie. Mamy nadzieję, że 
sąd podtrzyma decyzję wcześniejszą. 
 
Pytanie: Od 4 lat na ulicy Karkonoskiej jest fatalny stan rowów. O naprawę 4 
mostków proszę już 4 lata. Mój dom został zniszczony już kilkukrotnie przez ścieki 
miejskie. W tej chwili po 5 latach to się wszystko osusza i naprawdę jest to malutki 
problem. Bardzo proszę żeby to uwzględnić, gdyż mosty nie mają przepustowości. 
Czy byłaby możliwa naprawa 4 mostków? 
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Proszę Dyrektora 
Magonia, żeby w tym roku to zostało zrobione.  
Odpowiedź Piotr Magdoń – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: My nie 
wykonujemy rowów, ale Panie mamy opracowaną dokumentację przebudowy ulicy 
Karkonoskiej, gdzie wszystkie te elementy są uwzględnione.  
Odpowiedź Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: 
Obowiązkiem Wydziału Gospodarki Komunalnej jest utrzymanie mostków i rowów. 
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Skontaktuje się z panią i ktoś z Wydziału Gospodarki Komunalnej podjedzie na 
miejsce i zlecimy wykonanie tych mostków. 
 
Pytanie: Rok temu na takim samym spotkaniu zgłosiłem wniosek o wykonanie około 
100 - 150 metrów chodnika wzdłuż głównej drogi wjazdowej do Miasta Rzeszowa. 
Kilkakrotnie spotkałem się w tej sprawie z Dyrektorem Magdoniem. Poprosiłem też o 
pomoc Przewodniczącego Rady Osiedla. Pan Dyrektor Magdoń skierował sprawę do 
Komisji ds. Bezpieczeństwa z zapytaniem co zrobić, ponieważ analizowaliśmy co 
można jeszcze zrobić żeby trochę zmniejszyć koszty, a potrzeba wstawić wzdłuż   
drogi metalowe zabezpieczenia. Jednak Komisja ds. Bezpieczeństwa odpowiedziała, 
że proponuje wykonać chodnik do momentu przebudowy Podkarpackiej. Ja mam 
nadzieję, że przebudowa ulicy Podkarpackie będzie w przeciągu 2 – 3 lat. Jest to 
bardzo niebezpieczny odcinek, ja pokazywałem Panu Przewodniczącemu jak tam 
samochody skręcają, ścinają zakręty. Około 20 tysięcy samochodów przejeżdża 
przez ulicę Podkarpacką dziennie, są to auta osobowe, tiry, duże samochody z 
betonem. Ja proszę o poprawienie bezpieczeństwa dla mieszkańców chodzących, 
dla dzieci, dla dorosłych. Mam całą korespondencję i liczę na to, że ta sprawa będzie 
jak najszybciej wykonana. Nie są to jakieś bardzo duże koszty.  
Odpowiedź Piotr Magdoń – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg:  Potwierdzam, że 
się spotykaliśmy wielokrotnie. Zleciliśmy opracowanie dokumentacji projektowej 
przebudowy ulicy Podkarpackiej. Jesteśmy na etapie wstępnych koncepcji. Chcemy 
żeby w przyszłym roku ruszyła ta inwestycja. 
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Na pewno w 
przyszłym roku ta inwestycja nie ruszy. Proszę zrobić kawałek tego chodnika. 
Szanowni Państwo, kolejność będzie jak wszystko pójdzie zgodnie z naszymi 
planami przede wszystkim w przyszłym roku: Podkarpacka i Kielanówka, dalszy 
odcinek S19, ulica Sikorskiego, później dalszy odcinek do mostu i ulica Podkarpacka 
do Boguchwały do rzeki Lubczy. To są plany, pochłonie to ogromne pieniądze, ten 
odcinek od Kielanówki do Sikorskiego będzie kosztował około 500 – 600 mln złotych. 
Jeżeli będą dobre układy z rządem i jeżeli te pieniądze zdobędziemy, bo z całą 
pewnością nie będzie stać nas na to, żeby z pieniędzy podatników budować takie 
potężne inwestycje. Dodam, że sam most na zaporze będzie długości 800 -1000 
metrów, z dwoma podporami.  
 
Pytanie: Nie mamy placu zabaw ani boiska dla dzieci. 
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Znajdźcie dobre 
miejsce i wybudujemy kolejny plac zabaw.  
Odpowiedź Aleksandra Wąsowicz - Duch – Zarząd Zieleni Miejskiej: Na Państwa 
osiedlu wybudowaliśmy w pierwszym roku po przyłączeniu tuż przy szkole plac 
zabaw. Natomiast, tak jak Pan Prezydent mówił, będziemy budować kolejny, tylko 
proszę wskazać dogodne miejsce. 
 
Pytanie: Jestem z ulicy Starowiejskiej. Ulica Starowiejska to ulica ślepa. Jest 
problem z dowożeniem wody dla staży pożarnej. Jeżeli przebudowuje się ulicę 
Podkarpacką to chcąc, żeby ta ulica Starowiejska nie była ślepa to trzeba jakoś ją 
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połączyć. Druga sprawa, którą chciałem poruszyć to jest sprawa wysokich drzew na 
posesjach prywatnych.  
Odpowiedź Piotr Magdoń – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: Nie mamy w 
planach połączenia tej ulicy Starowiejskiej, ale na Pana wniosek opracujemy 
koncepcję. Ten łącznik Starowiejskiej z Przemysłową będzie położony na terenach 
prywatnych. Poprosimy Państwa o ewentualne przekazanie tego terenu i wtedy 
miasto wykona tą inwestycję. 
Odpowiedź Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem: Jeżeli 
jest u Państwa taka potrzeba, to po uzyskaniu koncepcji Zarządu Dróg przygotujemy 
wszystkie dokumenty, które będą potrzebne do ewentualnej budowy drogi i 
wydzielenia nowego pasa drogowego oraz przejęcia gruntu.  
 
Pytanie: W tej chwili robi się koncepcje terenu od ul. Beskidzkiej do Kaczernego. 
Tereny odłogami leżą, zainwestować nie można. Nie ma takiej możliwości, bo miasto 
robi koncepcję. I co dalej z tym będzie. Dalej trzeba będzie czekać rok i z tego nie 
ma nic. 
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Odnośnie 
Kaczernego jest to teren Agencji Rynku Rolnego. Będziemy starać się, żeby 
zaplanować tam instytucje publiczne, żeby ten teren przejąć. Możemy od Agencji 
przejąć tereny za darmo, jeżeli będzie przeznaczone pod cele publiczne.  
Odpowiedź Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa: Jest to 
około 44 ha terenu położonego w dolinie rzeki Lubczy i dalej na północ. 
Opracowujemy w tej chwili studium dla tego terenu. Jest już po pierwszym wyłożeniu. 
Robimy korekty w uzgodnieniu z Agencją. Chcemy przekazać studium na obrady 
Rady Miasta  w pierwszym kwartale 2016 r. 
 
Pytanie: Mam dwa krótkie pytania odnośnie łącznika od ulicy Podkarpackiej do S-19 
Kielanówka. Czy miasto planuje nowe inwestycje w okolicy ronda Przemysłowej i 9 
Dywizji. Były kiedyś takie plany parkingu miejskiego. Drugie pytanie do Pana 
Dyrektora w jaki sposób będzie skomunikowana ulica Zawiszy. Czy tam będą 
światła. Czy to będzie drogami serwisowymi.  
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Jeżeli chodzi o 
parkingi typu park and ride to nie planujemy. 
Odpowiedź Piotr Magdoń – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg:  Planowane jest 
skrzyżowanie ulicy Zawiszy z ulicą 9 Dywizji i tam zostaje ono bez zmian. Natomiast 
ulica Przemysłowa i skrzyżowanie nowej 9 Dywizji jest za pomocą ronda, tak żeby 
umożliwić ten przejazd. Skrzyżowanie Zawiszy i 9 Sudeckiej będzie prawo i lewo 
skrętne. Jeżeli natężenie ruchu będzie wymagało zastosowania sygnalizacji 
świetlnej, to po prostu zastosujemy. 
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Dodam Panu, że 
myślimy o tym, żeby tą ulicą Zawiszy i poprzez tory był inny wyjazd. Rozmawiamy 
również z właścicielem Praktikera, żeby puścić ruch tuż na światłach jak się wyjeżdża 
z Praktikera, nie wjeżdżając koło szkoły i później zawracając. To są dalsze plany. 
Ulica Zawiszy musi być udrożniona tym bardziej, że ul. Architektów się rozbudowuje. 
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I docelowo będzie tam mieszkać około 7 tysięcy ludzi. Planujemy również na tym 
terenie szkołę, żłobek oraz przedszkole.  
 
Pytanie: Mieszkam przy ulicy Zawiszy przy skrzyżowaniu 9 Dywizji. Mamy problem z 
przedostaniem się na stronę południowo-wschodnią wzdłuż torów, ponieważ 
pozamykane są te dawne przejazdy. Postawione są tablice zakaz przejścia. Tak 
praktycznie od Zwięczycy do tego przejazdu koło 4 liceum nie ma przejścia na drugą 
stronę. Tam właśnie jest to słynne przejście nielegalne koło Państwa M., gdzie 
wybudowało się osiedle Zawiszy. Mieszkańcy musza z niego korzystać chcąc 
przedostać się do ulicy Matuszczaka czy Podkarpackiej, gdzie są przystanki, z 
których ludzie chcą korzystać. Czy jakieś rozwiązanie jest planowane? Faktycznie 
jesteśmy narażeni na chodzenie po tych torach, co jest olbrzymim zagrożeniem, nie 
tylko dla kieszeni – bo z tego co wiem, to tam spisują, ale i dla życia, bo wypadki 
zdarzają się. Bardzo prosimy o rozwiązanie tego problemu. 
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Trzeba będzie tam 
przejście zrobić, aby ułatwić ludziom życie. Zresztą nie tak dawno ulica Zawiszy 
wystarczała taka jaka była. W tej chwili ilość samochodów, ilość ludzi, których 
mieszka na tej stronie zwiększyła się. Ciągle dostosowywać się trzeba do nowych 
sytuacji. Na dzisiaj koncepcji nie ma. Były oczywiście rozmowy z koleją. Kolej 
twierdzi, że nie ma pieniędzy. Na dzisiaj żadnych dokumentacji nie ma.  
 
Pytanie: Jestem właścicielką działki w obrębie 211 Zwięczyca. Moja rodzina 
uzyskała tą działkę 2 lata temu. Tam było prawie 20 arów, ale 3,5 ara było zajęte pod 
ścieżkę rowerową i zdecydowaliśmy się z tej ścieżki rowerowej nieodpłatnie zrzec na 
rzecz Miasta Rzeszów. Prawie z 4 arów zrezygnowaliśmy nieodpłatnie, no bo 
wiadomo, że jak miasto sobie to już zagospodarowało to stwierdziliśmy, że nie 
będziemy sprzedawali. Tam zostało prawie 16 arów i złożyłam w sierpniu wniosek o 
warunki zabudowy, ponieważ miałam tam plany budowania budynku mieszkalnego. 
Dostałam negatywną decyzję ponieważ uchwalono plan zagospodarowania 
przestrzennego, który uniemożliwia mi budowę. Ja chciałam dzisiaj bardzo 
serdecznie prosić o możliwość wykupienia tej działki przez Miasto Rzeszów, bądź też 
zamianę tych działek, gdyż jest tam zaplanowany cel publiczny – publiczny ciąg 
pieszo-rowerowy i zieleń urządzona. Planujemy z mężem i dwójką dzieci budowę i 
jesteśmy zablokowani teraz, bo na własności wybudować się nie możemy. Proszę 
mnie też zrozumieć, postawić się w mojej sytuacji.  
Odpowiedź Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem: 
Rozpoznamy Pani sprawę. Najczęściej wykupujemy działki w momencie, kiedy 
realizacja inwestycji jest blisko. Sprawdzimy, czy w zamierzeniach inwestycyjnych 
ten ciąg pieszy będzie szybko budowany, jeżeli tak to przystąpilibyśmy do negocjacji 
z panią.  
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Gdybym kupował 
wszystkie tereny, bo plany, to cały budżet poszedłby na wykup terenu. Oczywiście 
krytyki jest dużo pod moim adresem w zakresie realizacji planów, ale to wszystko 
musi być realizowane z głową. Będzie budowa, czy nie będzie budowy, także to 
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musimy tak analizować, inaczej musiałbym całe pieniądze podatników wydać na 
wykup.  
Odpowiedź Andrzej Skotnicki – Dyrektor Wydziału Architektury: Jeżeli złożyła 
Pani wniosek o decyzje w sprawie warunków zabudowy i ta decyzja została już 
wydana to bardzo proszę o skontaktowanie się z Wydziałem Architektury. Domyślam 
się, że postępowanie zostało tylko zawieszone. Zapraszam do mnie do Wydziału 
Architektury. Szczegóły omówimy jak się zapoznam z całą sprawą i rozważymy co 
można byłoby zrobić w sprawie warunków zabudowy.  
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Za wszelką cenę 
chce, aby budować nowe domy.  
 
Pytanie: Chciałbym rozwinąć temat przejścia przez tory. Obecnie sytuacja troszkę 
się zmieniła, mianowicie mieszkańcy zostali całkowicie odcięci od połączenia z ulicą 
Podkarpacką. Nie ma żadnego legalnego łącznika przez tory koło salonu Seata. 
Łącznik ulicy Zawiszy z Podgórską jest aktualnie w remoncie, także tam też nie ma 
żadnego połączenia. Dodatkowo na łączniku, który był między Architektów, a Boya 
Żeleńskiego powstał sklep. Pierwotnie wybudowano tam skrzyżowanie, które miało 
biec do ulicy przy Praktikerze, przy 4 liceum – aktualnie jest to teren prywatny. Teren 
ten jest ogrodzony i zamykany w godzinach 19.00 wieczorem do 9.00 rano, co 
całkowicie uniemożliwia skorzystanie z połączenia z ulicą Podkarpacką w tych 
godzinach. Mieszkańcy mają co prawda możliwość jednego połączenia z miastem 
poprzez komunikację miejską, która nie jest aktualnie zbyt częsta – mówię o linii 59. 
Można też pieszo iść na około poprzez ulicę Architektów, Przemysłową, która 
aktualnie jeszcze nie jest oświetlona, no i obwodnicą poprzez Batalionów Chłopskich. 
Jest to odcinek 2,5 km, a samo osiedle leży można powiedzieć przy ulicy 
Podkarpackiej. Więc właściwym byłoby gdyby temat łącznika nie był bardzo 
odkładany.  
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: W chwili obecnej 
mamy  zainstalowane liczniki ile osób jeździ daną linią. W zależności od tego czy 
korzysta z niej duża liczba osób zwiększamy kursy, jak jest mało to zmniejszamy. 
Natomiast chciałbym Państwa poinformować, że z naszych pieniędzy (nas 
wszystkich) do MPK dokładamy w tej chwili 55 mln zł rocznie, a więc jest to potężna 
kwota.  
Odpowiedź Andrzej Bieda – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w 
Rzeszowie: Obecnie na linii 59 jeździ mały autobus MPK, który pierwszym rannym 
kursem o 7.00 jest napełniony. W pozostałych godzinach są miejsca zajęte, ale 
siedzące. Jeżeli będzie taka potrzeba, po przebudowie fragmentu ulicy Zawiszy oraz 
gdy zostaną oddane następne budynki, to pewno puścimy więcej autobusów albo 
większy autobus. Decyzja jednak nastąpi po rozeznaniu sytuacji. 
 
Pytanie: Mam pytanie w sprawie studium zagospodarowania przestrzennego. 
między ul. Beskidzką, a torami. Wspomniane było o naszych działkach aż do 
Kaczernego do rzeki Lubcza, gdzie miało powstać osiedle. Byliśmy w urzędzie pytać 
co w tej sprawie się dzieje i żadnej odpowiedzi nie dostaliśmy. Była mowa o tym, że 
dostaniemy odpowiedź po dwóch miesiącach. Krążą kolejne pomysły na zasadzie: 
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przy Beskidzkiej, przy rzece Paryi ma podobno powstać droga do tych domków 
jednorodzinnych. Kolejne drogi mają powstać koło Lubczy, żeby dostać się do 
osiedla z zabudową wysoką tzw. blokami w naszych przypadku. Ci wszyscy ludzie 
będą dojeżdżać koło naszych domów na ulicę Beskidzką, która jest bardzo wąska. 
Na pewno będą Państwo musieli ją poszerzyć żeby te wszystkie auta się zmieściły. 
Ulica ta jest bardzo niebezpieczna, często dochodzi tam do potrąceń. Jeżeli Pani 
Raińczuk mówi, że można się dogadać, to dlaczego tyle razy byłam wyproszona z 
urzędu. Remontujemy dom, koło którego z dwóch stron będziemy mieli drogę. No to 
tak troszkę nie fajnie.  
Odpowiedź Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa: Widzę 
Panią pierwszy raz i nigdy nikogo nie wypraszam z biura. Studium było wyłożone do 
wglądu publicznego czyli Państwo mieli zawiadomienia. Wtedy zaproponowaliśmy na 
polach nieużytkowanych teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. To nie 
znalazło Państwa uznania i zgodnie z procedurą wróciło do przeprojektowania. W tej 
chwili propozycja zmierza w kierunku zaproponowania na tych terenach zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Wielorodzinna pozostałaby tylko na terenach Agencji 
na Kaczernym, na północnej części terenów agencyjnych. Po przeprojektowaniu tego 
studium jak Pani mówi musimy uzyskać odpowiednie opinie i uzgodnienia i ponownie 
wyłożyć dokument do wglądu publicznego. Zawiadomienie również będzie w gazecie 
codziennej, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa, jak i za 
pośrednictwem Przewodniczącego Rady Osiedla. W czasie wyłożenia organizowana 
jest również dyskusja publiczna, gdzie każdy może w szczegółach dopytać się o 
kolejną propozycję. Tak wygląda procedowanie. W tej chwili studium jakie 
obowiązuje na tym terenie, o którym mówimy nie przewiduje zabudowy 
mieszkaniowej. W związku z tym studium, które proponujemy umożliwi potem 
opracowanie planów miejscowych. Ewentualnie zabudowę tych terenów na bazie 
decyzji administracyjnych, czyli warunków zabudowy i zabezpieczenie dojazdów do 
dróg publicznych w własnym zakresie. Plan przewiduje całą sieć ulic dojazdowych. 
Natomiast ulica, o którą Pani pyta to byłaby ulica w przyszłości łącząca ulicę 
Podkarpacką, doliną rzeki Lubczy, przecina ulicę Beskidzką i dalej na północ w 
kierunku Staroniwy. Będzie to ulica zbierająca ruch z tego obszaru. Ważna, aby ta 
część osiedla była takim osiedlem zorganizowanym, zurbanizowanym miejskim.  
 
Pytanie: Co dzieje się w sprawie nawierzchni na boisku. Obecna nawierzchnia jest 
asfaltowa i trudno nazwać to boiskiem. Szkoła natomiast nie ma żadnego boiska. 
Czy jest szansa na bezpieczną nawierzchnię przy szkole.  
Odpowiedź Ryszard Jaworski – Zastępca Dyrektora  Wydziału Inwestycji:                   
W ubiegłym tygodniu był projektant, który zaprojektuje boisko sportowe. Już są 
uzgodnienia a inwestycja będzie wciągnięta w przyszłym roku do planie. Na boisku 
przewidziana jest nawierzchnia z kostki gumowej. 
 
Pytanie: 

Prośba o poszerzenie: 
1) Budowę chodnika przy ulicy Nowogrodzkiej i jej odwodnienie; 
2) Nakładkę na ulicy Świętokrzyskiej; 
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3) Poprawę stany drogi prowadzącej do cmentarza na osiedlu, 
4) Poprawę widoczności progów zwalniających. Na tych bocznych dróżkach 

osiedlowych pomimo, że są znaki, czasem spadnie śnieg nie będzie tego 
widać. Czy można to pomalować?  

5) Poprawę rowu znajdującego się przy ulicy Karkonoskiej.  Czy nie można 
jednej strony rowu wyłożyć płytami jumbo? Brzegi się odsuwają, troszeczkę 
wzmocnić brzeg tam na wysokości sklepu. Ponadto, prosimy i częstsze 
koszenie rowu. 

6) W mieście wymieniane są przystanki na przystanki podgrzewane. Jest to 
bardzo dobra inwestycja. Czy nie można by było na przykład wiaty 
przystankowej postawić lub samej ławeczki na przystanku Jarowa sklep? Na 
przystanku z „15” kilkanaście osób zawsze wsiada.  

7) W Rzeszowie  śmieci odbiera firma MPGK i ta sama firma odbiera śmieci w 
Gminie Trzebownisko. No już pomijam fakt, że u nas są śmieci droższe, 
odbierane są raz w tygodniu. Tam są odbierane raz na dwa tygodnie. My nie 
palimy liści. Możemy kupić worki w firmie po 3 złote. W Trzebownisku worki 
mają za darmo. Czy na terenie Miasta Rzeszowa, nie można tak podobnie 
zrobić jak tam.  

 
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: 
Ad. 7 
W gminie Trzebownisko płacą za śmieci z podatku. Nic nie ma nigdzie za darmo. 
Worek też jest za darmo, możliwe – no nie możliwe. Te tematy, które Pan poruszył 
są zaprotokołowane jeżeli będzie możliwość będziemy chcieli realizować. Bardzo 
bym Pana zapraszał do tego, aby odnośnie poszerzenia tej drogi i budowy chodnika 
żeby przejść po mieszkańcach i pomóc żeby przekazali teren. Jest Pan młodym, 
aktywnym człowiekiem i chciałbym, żeby się Pan włączył. 
Ad. 1  
Odpowiedź Piotr Magdoń – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: Teren jest bardzo 
wąski. Opracujemy koncepcję i poprosimy Państwa o przekazanie wskazanego 
terenu. Nie sądzę, żeby były problemy  z budową chodnika, jeżeli Państwo tylko 
wyrażą zgodę. 
Odpowiedź Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem:  
Sprawdzimy (bo tam prawdopodobnie chodnik się nie zmieści) czy mieszkańcy byliby 
zgodni na to, żeby część terenu przekazać Gminie i wtedy ten chodnik będziemy 
układali. 
Odpowiedź Łukasz Dziągwa – Zarząd Transportu Miejskiego: Sprawdzimy teren 
czy jest możliwość postawienia wiaty. Dopiero po sprawdzeniu teren dopiero 
będziemy wiedzieć czy jakie decyzje można podjąć w tej sprawie. 
 
Pytanie:  Co dzieje się w temacie kolejki gondolowej, budowy basenów termalnych i 
parków wodnych? 
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Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Proszę Państwa takie 
kolejki funkcjonują w wielu państwach (w Australii, na Tajwanie, w Stanach 
Zjednoczonych). W tej chwili prowadzimy rozmowy z Bombardierem - to jest firma 
kanadyjska. Koszty tej kolejki są znaczne, w granicach 300 mln złotych. Dodam, że 
na dzisiaj w Polsce nie ma przepisów, które by zezwalały na transport pasażerski na 
jednej szynie, bo ta kolejka na jednej szynie jeździ. Nie odpuszczamy tematu. Dzisiaj 
rozmawiałem po raz  kolejny z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju. W zakresie 
budowy basenów termalnych na terenie Rzeszowa są pokłady solanek, złoża gazu, 
jednak wód termalnych nie ma. Solanki są wyższej jakości niż te w Zakopanem. 
Dlatego będzie rozbudowa solanek do leczenia. Aquapark jeżeli budować, to tylko 
przez firmę prywatną. Planowaliśmy budowę aquaparku na osiedlu Baranówka, gdzie  
zebrano ponad 1000 podpisów mieszkańców sprzeciw. Planujemy remont basenu 
przy ulicy Matuszczaka z dofinansowania z budżetu Państwa. Zamierzamy 
zakończyć inwestycję końcem następnego roku. 
 
Pytanie: Mam pytanie do dyrektora Magdonia o przebudowę Podkarpackiej oraz o 
spotkanie z mieszkańcami, które ma być końcem miesiąca. Czy jest możliwość 
przedstawienia wstępnej koncepcji inwestycji? 
Odpowiedź: Spotkanie ustalimy z dyrektorem Magdoniem. Nie zrobimy go 18 
listopada tylko na przełomie listopada/grudnia lub po świętach. 
Odpowiedź Stanisława Bęben – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy: W  
tym momencie trwa ocena wniosków, które złożyliśmy. Jeżeli chodzi o ulicę 
Podkarpacką, do końca marca chcemy złożyć pełny wniosek związany z tą 
inwestycją, w pierwszym naborze. Kolejny wniosek z będzie z RPO WP na ulicę 
Sikorskiego, kolejne będą inwestycje drogowe takie jak trzeci etap od Warszawskiej 
do Krakowskiej. 
 
Pytanie: Chodzi o jedną małą drogę, która ma 100 metrów przy ulicy Karkonoskiej, 
kiedy pracę będą podjęte na nowo. 
Odpowiedź: Mamy pozytywny wyrok sądowy. Po jego uprawomocnieniu się prace 
ruszą ponownie.  
 
 
 

Protokołował: 

Paweł Kukulski 
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