
 
 

PROTOKÓŁ  

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami  

Osiedli Staromieście i 1000-lecia , które odbyło się w dniu 7 października 2015 r. 

  

Uczestnicy spotkania:  

• Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc;   

• Przewodniczący Rady Osiedla Staromieście – Sławomir Gołąb; 

• Przewodnicząca Rady Osiedla 1000-lecia – Bronisław Wiśniewski;  

• 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: 

 

Mieszkaniec: Jestem przedstawicielem mieszkańców mieszkających na osiedlu 

zwanym „Hiszpańskie ogrody”. Prosiliśmy o wykonanie drogi dojazdowej do naszych 

bloków od 2015 r. Mieliśmy zapewnienia, że droga zostanie doprowadzona  w 2015 r.,  

jednak  tak się nie stało.  

Odpowiedź Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg – Piotr Magdoń: Była wymieniana 

korespondencja z deweloperem. Jednak deweloper mimo, że zobowiązał się do 

wykonania dokumentacji drogi, nie zrobił tego tak jak powinna ona być przygotowana. 

Z powodu braku dokumentacji droga nie została zrealizowana.  

Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Proszę tą drogę 

bezwzględnie zrealizować. Proszę Dyrektora MZD o zajecie się sprawą oraz 

przygotowanie spotkania z deweloperem.   

 
Mieszkaniec: Prosimy o dodatkowy zjazd z ul. Lubelskiej w ul. Kolorową.  
Odpowiedź: Zostanie wybudowany dodatkowy zjazd przed skrzyżowaniem, tak żeby 

go nie blokować.  

 
Mieszkaniec: Prosimy o połączenie ul. Sąsiedzkiej z ul. Szczerą. Są zgody 

mieszkańców.  
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Odpowiedź Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem – Grzegorz Tarnowski: Prosimy 

mieszkańców o przekazanie gruntu, gdyż jest to droga zwyczajowa. Będziemy 

kontaktować się z mieszkańcami w sprawie  przejęcia działek.  

 

Mieszkaniec: Prosimy o udrożnienie ul. Szczerej gdyż mieszkańcy nie maja dojazdu 

do swoich posesji. 

Odpowiedź: Proszę o wpisanie jako propozycji do budżetu.  

 
Mieszkaniec: Na ulicy Lubelskiej po ustawieniu ekranów akustycznych nie ma 

możliwości bezpiecznego wjazdu z ulicy na posesje. 

Odpowiedź Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński: Ekran 

zostanie wymieniony.   
 
Mieszkaniec:  
1) Na osiedlu Załęże planowana jest inwestycja w postaci spalarni śmieci. Inwestycja 

ta będzie zagrażać zdrowiu mieszkańców osiedla Staromieście. Poza tym, miasto 

nie prowadzi konsultacji z mieszkańcami; 

2) Ul. Maczka została zdewastowana przez budowę.  

Odpowiedź: 
Ad. 1  
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa - Zdzisław Gawlik: Miasto 

Rzeszów musi wykonać ogrom pracy, by przyciągnąć tą inwestycję. Dzisiejsze 

technologie są rozwinięte tak, żeby nie było zagrożenia dla środowiska i mieszkańców, 

a energię cieplną i elektryczną można wykorzystywać.  

Ad. 2 
Ulica  Maczka będzie przebudowywana, gdyż zostanie tam wykonana dodatkowa 

jezdnia.   

 
Mieszkaniec: Chciałbym jeszcze wrócić do tematu spalarni, gdyż z tego co się 

orientuję przetarg został już wykonany. Natomiast sporną sprawą jest fakt, czy nie ma 

lepszych technologii niż spalanie.   

Odpowiedź: Nie ma decyzji w grupie inwestycyjnej PGE, żeby ta inwestycja była w 

Rzeszowie.  
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Odpowiedź Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Andrzej Gutkowski: Wydane 

są środowiskowe na inwestycje, PGE wystąpiła o pozwolenie na budowę.  

  
Mieszkaniec: Mieszkaniec ulicy Żywicznej -  prosimy o poprawę ul. Borowej, która 

ciągnie się za torami do kościoła. Jest to wąska droga, gdzie nie miną się dwa auta. 

Prosimy o poprawę bezpieczeństwa tej ulicy i wybudowanie chodnika.   

Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Jeśli jest możliwość, to 

proszę MZD o bezwzględne wykonanie w tym roku.  

 
Mieszkaniec: Czy rury azbestowe doprowadzające wodę, będą wymienianie na                       

ul. Lubicz?  
Odpowiedź Dyrektor Ds. Technicznych MPWiK - : W przyszłym roku rury będą 

wymieniane. Generalnie cała infrastruktura wymieniana jest przy okazji remontów 

dróg.  

 
Mieszkaniec: 
1) Ulica Skrajna wymaga remontu od orlika do ul. Krogulskiego; 

2) Prosimy o wykonanie parkingu przy szkole.  

Odpowiedź: Miejski Zarząd Dróg wykona drogę w przyszłym roku, po 

przeprowadzeniu wszystkich formalności.  

 
Mieszkaniec: Budowa spalarni jest niezgodna z miejscowym planem 

zagospodarowania terenu, ponadto w tej chwili na osiedlu notowane są przekroczenia 

norm benzopirenu, więc  w jaki sposób budowa spalarni ma poprawić jakość 

powietrza? 

Odpowiedź Dyrektor Wydziału Architektury – Andrzej Skotnicki:  Musiałbym 

sięgnąć do akt sprawy. Jeśli są wątpliwości co do poprawności decyzji to należy wnieść 

odwołanie do wojewody. Każdy może to zrobić, a wojewoda z urzędu wszczyna 

postępowanie.        

Mieszkaniec: Ale jak można podejmować decyzję na podstawie nieprawidłowego 

stanu prawnego i bez przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Czy konsultacjami 

można nazwać umieszczenie obwieszczenia w internecie i na bramie 

elektrociepłowni?    
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Mieszkaniec: Czy będzie realizowana inwestycja budowy kanalizacji deszczowej przy 

ul. Żywicznej?   

Odpowiedź: Jest realizowana dokumentacja na taką inwestycję.  

 
Mieszkaniec:  
1) Prosimy o zmianę usytuowania tablic informacyjnych na osiedlu Staromieście, 

2) Jest problem z systemem inteligentnego sterowania ruchem. Czemu nie występuje 

„zielona” fala, która upłynnia ruch? 

Odpowiedź: W  obecnie funkcjonującym systemie nie ma możliwości „zielonej fali”, 

gdyż podstawowym założeniem systemu jest by pojazdy komunikacji miejskiej  były 

uprzywilejowane.   

 
Mieszkaniec: Czy na terenie miasta powstanie parowozownia? 

Odpowiedź: Z terenami kolejowymi jest ogromny problem. Staramy się aby były one 

jak najatrakcyjniejsze. O tereny przykolejowe  stara się dwóch inwestorów.  

 
 
Mieszkaniec: ul. Sąsiedzka – problem z kanalizacją burzową. Dwa domy podłączone 

są do burzówki z ulicy Staromiejskiej, a do ul. Sąsiedzkiej brakuje 20 metrów.   
Odpowiedź:  Zostanie to sprawdzone.   

 
Mieszkaniec: Jest problem z dotarciem dzielnicowego straży miejskiej, gdyż nie ma 

samochodu. Prosimy o zakup.  

Odpowiedź: Straż Miejska ma 6 samochodów. Jeśli jest pilna interwencja to 

dzielnicowy jest podwożony przez patrol.  

 
Mieszkaniec:  
1) Prosimy o zmianę autobusu linii 51 ze starego modelu na nowy; 

2) W sprawie budowy spalarni PGE nie odbyły się konsultacje społeczne; 

3) Na osiedlu Gromskiego istnieje potrzeba budowy placu zabaw.    

 

Mieszkaniec:  
1) Czy są plany budowy nowej szkoły na osiedlu, która zastąpi ZSP Nr 3? 

2) Prosimy o wsparcie spółdzielni w temacie placów zabaw; 
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3) Czy będzie budowa przejazdu od ul. Batorego; 

4) Co będzie z budową basenu krytego? 

Odpowiedź:  
Ad. 5 
Aquapark ma być budowany przez prywatnego inwestora. 

Ad. 4 
Budowa będzie. Toczą się rozmowy z PKP. Miasto ma wybudować drogę, a tory 

kolejowe – PKP. 

Ad. 1 
Na budowę szkoły na terenie osiedla Staromieście Ogrody jest przewidziany teren.  

  

 Protokołowała: 

         Małgorzata Lisowicz 
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