
 
PROTOKÓŁ 

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami 

Osiedli Staroniwa, Kmity i Króla Augusta, które odbyło się w dniu 20 listopada 2015 r. 

  

Uczestnicy spotkania: 

• Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc;   

• Przewodniczący Rady Osiedla Staroniwa – Julian Jaworski; 

• Przewodnicząca Rady Osiedla Kmity – Halina Barszcz; 

• 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 Osiedli; 

• Mieszkańcy. 

  

Porządek spotkania: 

1. Prezentacja multimedialna Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa – Pana 

Stanisława Sienko. 

2. Dyskusja, pytania dotyczące problemów Osiedli. 

   

Ad.1 Prezentacja multimedialna przedstawiająca: 

• STATYSTYKI 

• NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE 

• JAKOŚĆ ŻYCIA W MIEŚCIE 

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

• Oddanie do użytku autostradowej obwodnicy miasta Rzeszowa - wartość inwestycji: 

ponad 90,7 mln zł, w tym dofinansowanie UE: 68,1 mln zł. 

• Budowa okrągłej  kładki nad Al. Piłsudskiego - wartość inwestycji: 12 mln zł,  w tym 

dofinansowanie z budżetu państwa: 5 mln zł; 

• Most na ul. Naruszewicza – wartość inwestycji: 8,7 mln zł; 

• Przebudowa ulic w ciągu drogi krajowej nr 4 - wartość inwestycji: 89,0 mln zł,  w tym 

dofinansowanie 61,6 mln zł; 

• Program poprawy jakości wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej - wartość 

projektu: 167,5 mln zł w tym dofinansowanie UE: 51,8 mln zł; 

• Oczyszczalnia ścieków - rozbudowa ciągu biologicznego – wartość projektu:            

46 mln zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 20,5 mln zł; 

• Budowa Systemu Integrującego Transport Publiczny Miasta Rzeszowa i okolic - 

wartość projektu: 415,1 mln zł, w tym dofinansowanie UE: 311,1 mln zł; 

• Połączenie ronda Kuronia z ul. Lubelskiej - Koszt inwestycji: 183 mln zł, 

dofinansowanie: 167 mln PLN; 

• Budowa połączenia Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą – Etap I – budowa drogi 

dojazdowej do targowiska – 4,8 mln zł; 

• Budowa budynku komunalnego przy ul. Granicznej – 5,5 mln zł; 

• Budowa budynku Rzeszowskiego Domu Kultury na osiedlu Budziwój -                            

1,8 mln zł; 

• Budowa budynku Rzeszowskiego Domu Kultury na osiedlu Przybyszówka - 3,386 

mln zł; 

• Budowa budynku Rzeszowskiego Domu Kultury na osiedlu Słocina –                       

2,225 mln zł; 

• Fontanna multimedialna – 7,25 mln zł; 
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• 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 Osiedli: 

 

Pytanie Mieszkańca: Dziękuje za drobiazg z punktu widzenia miasta, ale istotny 

dla mieszkańców, mówię tu o chodniku na odcinku Staroniwska do mostku na 

Mikośce, który jest już na wykończeniu. Mam  pytania odnośnie regulacji Mikośki od 

mostku do obwodnicy, proszę o potwierdzenie, że zostanie wykonane w 2016 roku. 

Kolejnym problemem są bobry. W przeciągu trzech tygodni powaliły kilka drzew -  

prośba o przesiedlenie zwierząt. W październiku było kilka dni mroźnych, co 

wystarczyło, aby kilku mieszkańców zaczęło palić petami, oponami. Jest to 

ogromne niebezpieczeństwo dla nas mieszkańców. Do kogo mamy interweniować? 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Tadeusza Ferenca:  Nie chcemy, aby 

było jak w Krakowie, gdzie ludzie się duszą. Czynimy maksymalne starania, aby 

tam gdzie są domki jednorodzinne były ciągi ciepłownicze. Będziemy starać się o 

pieniądze do podłączenia do sieci.  

Odpowiedź Dyrektora MPEC: W chwili obecnej najgorsza sytuacja jest na osiedlu 

Ziemowit, które leży w niecce. Chcemy doprowadzić tam ciąg ciągły na całym 

osiedlu w przeciągu kilku lat. Jest to duża inwestycja. Jesteśmy przygotowani 

projektowo, istnieje możliwość dofinansowania bezpośrednich odbiorców. Odnośnie 

pozostałych osiedli prosimy o zgłaszanie się do MPEC-u.  

Odpowiedź Dyrektora Ochrony Środowiska: W przyszłym tygodniu przyjrzymy 

się, których drzew informacja dotyczy. Bobry są problemem. Pojawiły się w kilku 
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miejscach. Istnieje możliwość przesiedlenia zwierząt, ale nikt ich nie chce. Wszelkie 

tamy, blokada spływu będzie udrażniana. 

Odpowiedź Z-cy Prezydenta Miasta Rzeszowa: Odnośnie potoku Mikośka, w 

2014 roku rozpoczęliśmy prace projektowe dotyczące regulacji potoku na odcinku 

od ul. Kaletniczej do ul. Witosa. Została uzyskana decyzja celu publicznego i 

opracowana dokumentacja. Aby uzyskać pozwolenie na budowę i aby móc 

zrealizować inwestycję musimy ten teren nabyć od państwa, ponieważ większość 

terenu na długości potoku jest prywatna. Biuro Gospodarki Mieniem prowadzi 

rozmowy w sprawie wykupu, jeżeli się uda, to w 2016 roku przystąpimy do regulacji 

tego odcinka. 

Odpowiedź Dyrektora BGM: Mamy już problem tylko z dwoma działkami. Jeżeli 

nie dojdziemy do porozumienia, będziemy wywłaszczać. 

 

Pytanie Mieszkańca: Mamy problemy z przejściem na drugą stronę ulicy i 

bezpieczne odprowadzenie dzieci do szkoły od ul. Żelaznej, ponieważ nie ma 

chodnika. Czy możemy się go doczekać? 

Odpowiedź Dyrektora MZD: Opracujemy koncepcję, zwrócimy się do państwa o 

przekazanie terenu. Jeżeli tylko będzie możliwość wykonamy chodnik. 

Pytanie Mieszkańca: Co w przypadku, jeżeli nie uda się wykupić dwóch spornych 

działek? Mostek miał być tymczasowy. Jest tam mały przepływ wody, woda się 

rozlewa, zalewa okolicznych mieszkańców. Minęło 11 lat, była dokumentacja na 

drogi. Nie ma dróg, regulacji. Nic się nie zmienia od wielu lat. Rentowność 

kanalizacji sanitarnej też pozostawia dużo do życzenia. Zalało dwa budynki 

gospodarcze, a odszkodowania są niskie. 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Tadeusza Ferenca: Mostek miał 

spełniać rolę doraźnie. Będziemy wywłaszczać tereny.  Musimy słuchać wszystkich 

mieszkańców, przychodzi grupa ludzi, którzy nie chcą aby cokolwiek budować, a 

druga grupa chce. Nie mogę podjąć decyzji przeciwko ludziom. Naszym 

zmartwieniem jest szukanie pieniędzy, a mieszkańcy muszą się dogadać. 

Postępowanie musi być dyplomatyczne. 

 
Pytanie Mieszkańca: Grupa 55 mieszkańców ul. Kowalskiej i ul. Bednarskiej  we 

wrześniu złożyła do Pana Prezydenta petycje w sprawie poprawy bezpieczeństwa 
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w centralnej części Staroniwy na długości około 1,5 km. Pomiędzy kościołem 

górnym, a przedszkolem nie ma przejścia dla pieszych. Ruch od strony Kielanówki 

zwiększył się kilkukrotnie. Naliczyliśmy 6,5 tys. samochodów w przeciągu               

10 godzin. W petycji prosimy o: wyznaczenie przejścia dla pieszych, budowę progu 

zwalniającego, patrole policji, ponieważ znaki z ograniczeniem prędkości do         

40 km/h nie poprawiają bezpieczeństwa. Oczekujemy i prosimy o wsparcie. 

Mieszkańcy bocznych ulic krzyżujących się z ul. Staroniwską mają problem z 

wyjazdem na główną drogę. Czy prawdą jest, że kilka lat temu wniosek o 

ustawienie radaru na ul. Staroniwskiej został odrzucony? 

Odpowiedź Dyrektora MZD: Jeżeli będzie sucho w poniedziałek lub  we wtorek 

zostaną pomalowane pasy. 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Pana Tadeusza Ferenca: Co do 

progu zwalniającego niech się wypowie Rada Osiedla. Jeżeli chodzi o radar 

chcemy, aby ustawiali go policjanci. Musimy działać etapami; musimy poszerzyć ul. 

Staroniwską, aby budować kolejne pasy. Przy wjeździe na skrzyżowanie 

zamontowane są pętle indukcyjne, które rejestrują ilość wjeżdżających 

samochodów. Droga powinnam być poszerzona, aby usprawnić ruch. Przy takiej 

ilości samochodów jest to niezbędne. 

Odpowiedź Dyrektora MZD: Na niektórych skrzyżowaniach o szczególnym 

obciążeniu ruchem zamontowane są pętle indukcyjne do pomiaru natężenia ruchu. 

Mamy możliwość rejestracji, możemy planować sygnalizację świetlną m.in. na      

ul. Staroniwskiej tak, aby rozładować natężenie ruchu. 

 
Pytanie Mieszkańca: Chciałem podziękować w imieniu własnym i osób 

niepełnosprawnych. Przy ul. Hanasiewicza 20 postawiono altankę dla ludzi, którzy 

nie mogą korzystać ze świeżego powietrza tak często jakby chcieli. Dzięki tej 

altance mogą wyjść i skorzystać z wolnego czasu. Dziękuję w imieniu osób 

niepełnosprawnych. 

 

Pytanie Mieszkańca: Feralny łuk przy ul. Krakowskiej - w zimie dochodzi do 

licznych wypadków. Od lat nic się w tym kierunku nie dzieje. Kolejna sprawa. 

Wzdłuż wąskiej drogi przy ul. Króla Augusta parkują samochody, nie ma możliwości 
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wyminięcia się. Czy istnieje możliwość położenia płyt ażurowych na pasie zieleni, 

co ułatwiłoby ruch na tym odcinku? 

Przy ul. Krakowskiej wzdłuż pawilonów ,,spaceruje” nieciekawe towarzystwo. Nie 

ma patroli ani straży miejskiej, ani policji. Boimy się wieczorami poruszać w tym 

rejonie. 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Tadeusza Ferenca: Jeżeli chodzi o 

rozszerzenie ul. Króla Augusta, proszę o rozpatrzenie wniosku. 

Odpowiedź Dyrektora MZD: Na łuku przy ul. Krakowskiej montowane będą bariery 

betonowe. 

 

Pytanie Mieszkańca: Mam pytanie odnośnie odciążenia ul. Staroniwskiej od ruchu 

samochodowego. Czy można zrobić tymczasową drogę od ul. Przemysłowej do 

Kielanówki. Czy istnieje możliwość, aby na odcinku pomiędzy kościołem, a 

zakrętem wymalować pasy. 

Odpowiedź Z-cy Prezydenta Miasta Rzeszowa: Aktualnie budowana jest droga 

S-19 od skrzyżowania w Świlczy Rzeszów - Dworzysko do węzła, który będzie 

nazywał się Rzeszów - Południe do Kielanówki. Miasto Rzeszów wspólnie z  

Marszałkiem buduje odcinek od Węzła Rzeszów - Południe w Kielanówce do         

ul. Podkarpackiej. Mamy gotową dokumentację, złożyliśmy wniosek o pozwolenie 

na budowę, rozpoczęliśmy przetarg o wyłonienie wykonawcy i w przyszłym roku 

rozpocznie się budowa. 

 

Pytanie Mieszkańca: Kiedy powstanie droga pomiędzy ul. Staroniwską,                  

a zwięczyckim cmentarzem? Czy jest taka droga w planach? 

Odpowiedź Dyrektora MZD: Ponieważ ul. Urbanistów została oprotestowana, 

jesteśmy na etapie opracowywania dokumentacji. Dopiero po tym etapie będzie 

możliwość połączenia z cmentarzem, który znajduje się w Zwięczycy. 

 

Pytanie Mieszkańca: Na pętli nie ma tablicy ogłoszeń. 

Odpowiedź Dyrektor ZZM: W mieście wymieniamy słupy na nowoczesne, jeśli 

pana to satysfakcjonuje przestawimy taki słup na pętli w najbliższych dniach. 

 

Pytanie Mieszkańca: Od wielu lat odkładany jest remont ul. Bednarskiej. 
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Odpowiedź Dyrektora MZD: Dokumentacja projektowa jest gotowa, grunty 

stanowią własność Gminy Miasta Rzeszów. Uzyskaliśmy zgody, ale protesty je 

opóźniają. Pozwolenia na budowę nie możemy otrzymać od 5 lat. Jeżeli wszystko 

pójdzie pomyślnie w przyszłym roku zaczniemy inwestycję. 

 
Pytanie Mieszkańca: Jestem mieszkańcem ul. Balistycznej. Ze względu na 

inwestycję mieszkaniową droga dojazdowa do domów pozostawia wiele do 

życzenia. Nie da się przejść nawet przy niewielkich opadach. Droga na chwilę 

obecną jest własnością Skarbu Państwa. Należy przenieść własność na miasto. Nie 

ma możliwości, aby dzieci samodzielnie wysłać do szkoły, ponieważ bez 

samochodu normalne funkcjonowanie nie ma miejsca. Czy istnieje możliwość, aby 

w najbliższym czasie utwardzić drogę na odcinku 100-150 m.? Mówimy o centrum 

miasta. 

Odpowiedź Dyrektor Janicka: W tym roku droga została uregulowana i są w niej 

grunty gminy. 

Odpowiedź Dyrektora MZD: Chcemy, aby w tym miejscu powstał chodnik. 

Opracujemy koncepcję w przeciągu miesiąca i wyślemy do rady osiedla celem 

zaopiniowania. 

 

Pytanie Mieszkańca: W sprawie ul. Balistycznej z Zarządu Dróg w czerwcu 2015 r. 

otrzymaliśmy informację, że zostanie wykonana nakładka asfaltowa pod 

warunkiem, że wszyscy właściciele wyrażą zgodę na spływ wody opadowej. 

Nakładka miała powstać. We wrześniu otrzymaliśmy pismo, że wykonanie nakładki 

asfaltowej zostało ujęte w propozycjach planu wykonania na 2016 r. Proszę o 

komentarz w tej sprawie. 

Odpowiedź Dyrektora MZD: Przymierzamy się od dłuższego czasu na wykonanie 

pełnej dokumentacji projektowej. Nakładka powstanie. 

 

Pytanie Mieszkańca: Na ul. Balistycznej chcemy nie tylko nakładkę asfaltową, ale 

również kratki zbierające wodę, prosimy o oświetlenie, sieć napowietrzną 

elektroenergetyczną. 
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Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Pana Tadeusza Ferenca: Bardzo 

zależy mi na budowie osiedla, najprawdopodobniej zapłaciliście za te urządzenia, a 

inni korzystają. Proszę bezwzględnie spełnić oczekiwania. 

 

Pytanie Mieszkańca: Poszerzenie ul. Staroniwskiej nic nie da. Tylko zmiana ruchu 

od ul. Staroniwskiej da realne rozwiązanie. Jeżeli poszerzymy ulicę zwiększy się 

ruch. Dwie ulice nie poradzą sobie z natężeniem ruchu od Strzyżowa. Chodnik 

chroniłby pieszych. Próg zwalniający również niewiele pomoże. Należy zwiększyć 

bezpieczeństwo przy ul. Staroniwskiej, aby dzieci mogły bezpiecznie wysiadać od 

strony przedszkola. 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Pana Tadeusza Ferenca: 
Rozpatrzymy wniosek. Jestem za tym, aby ulice były szerokie. Od pilnowania 

prędkości są odpowiednie służby. Przykładem jest rozbudowa al. Sikorskiego. 
Prezentowany układ rozładowania ruchu nie przewiduje, aby zmniejszył się ruch w 

Rzeszowie. Związane jest to z napływem ludzi do miasta. Ludzie chcą się tu 

osiedlać, pracować. 

 

Pytanie Mieszkańca: Staroniwa jest starym osiedlem. Blisko ulicy są domy, 

poszerzenie zwiększy tylko ruch. Najlepszym rozwiązaniem byłaby rozbudowa ulic 

równoległych. 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa Pana Tadeusza Ferenca: Jestem 

mieszkańcem ulicy Kwiatkowskiego. Drogi w tej okolicy są rozbudowywane.  

Budowane są także nowe, piękne budynki. Wspomagamy lotnisko z naszych 

pieniędzy, wszystkie inwestycje powstają dzięki strefie lotniska, bliskości autostrady. 

 

Pytanie Mieszkańca: Co z utworzeniem bezpośredniego zjazdu na                                   

ul. Truskawkową? Mamy sprzeczne informacje w tej sprawie. 

Odpowiedź Z-cy Prezydenta Miasta Rzeszowa: Prace toczą się przy                  

ul. Wywrockiego z ul. Truskawkową. 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Pana Tadeusza Ferenca:  
Rozumiemy wszystkie potrzeby i weźmiemy to pod uwagę. 
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Pytanie Mieszkańca: Przy ul. Strzelniczej jest chodnik. Problemem są auta na nim 

stojące. Dzieci muszą chodzić drogą.  

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Pana Tadeusza Ferenca: Wniosek 

przyjęty. 

 

Pytanie Mieszkańca: Rzeszów bije się o siatkówkę, w jaki sposób hala będzie 

rozbudowana? Co z lodowiskiem? 

Odpowiedź Z-cy Prezydenta Miasta Rzeszowa: W przeciągu pół roku w sprawie 

rozbudowy hali pojawiały się różne koncepcje. Chcemy na wspornikach wybudować 

dwie dodatkowe trybuny. Ogłosiliśmy przetarg. W pierwszym podejściu nie zgłosiła 

się firma, która spełniłaby kryteria. W najbliższym czasie rozbudowę chcemy ta 

inwestycję  zrealizować. 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Pana Tadeusza Ferenca: 
Rozbudowa hali będzie kosztować 24 mln. Odnośnie lodowiska przy                                

ul. Wyspiańskiego w 2005 roku tereny zostały przekazane prywatnemu 

biznesmenowi. 

 

Pytanie Mieszkańca: Na osiedlu Załęże zmieniono trasę ul. Rzecha. W kierunku 

ul. Ciepłowniczej tiry mają pierwszeństwo przed samochodami osobowymi, co 

prowadzi do kolizji. Należy zmienić oznaczenie dróg. 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa Pana Tadeusza Ferenca: Słuszna 

uwaga, zajmiemy się sprawą. 

 

Pytanie Mieszkańca: Na Staroniwie od szkoły do ul. Żelaznej nie ma kanalizacji 

burzowej. 

Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa Pana Tadeusza Ferenca: Musimy 

rozdzielać pieniądze. Uwaga bardzo słuszna. 

 

Pytanie Mieszkańca: Chodzi mi o gospodarowanie odpadami biodegradalnymi. 

Czy można byłoby podstawić samochód zbierający odpady zielone z posesji 

właścicieli budynków jednorodzinnych? 
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Odpowiedź Prezesa MPGK: Przyjęto system, że każdy płaci za swoje. W mieście 

istnieje możliwość zakupienia worka za 3 złote, po telefonicznym zgłoszeniu 

odpowiednie służby przyjadą i go zabiorą. 

 

Pytanie Mieszkańca: Trzeci raz proszę o interaktywną mapę cmentarza 

rzeszowskiego. 

Odpowiedź Dyrektor ZZM: Dziś był odbiór interaktywnej mapy cmentarza 

Wilkowyja. Od poniedziałku po wpisaniu imienia i nazwiska osoby, którą 

poszukujemy, wyśledzimy informacje na jej temat, m.in. miejsce pochówku, zdjęcie 

nagrobka, ilość osób pochowanych w danym miejscu. 

 

 

 
Protokołowała: 

                   Jankowska Barbara 
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