
 
 

PROTOKÓŁ  

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami  

Osiedli Mieszka I i Paderewskiego, które odbyło się w dniu 23 listopada 2015 r. 

  

Uczestnicy spotkania:  

• Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc;   

• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński; 

• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisław Sienko; 

• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Andrzej Gutkowski; 

• Sekretarz Miasta Rzeszowa – Marcin Stopa; 

• Pełnomocnik ds. Oświaty, Opieki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych – Henryk 

Wolicki; 

• Komendant Straży Miejskiej – Józef Wisz 

• 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; 

• 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 Osiedli: Mieszka I, Paderewskiego 
i Krzyżanowskiego. 
 
Pytanie: Chciałbym poruszyć problem budowy i zagospodarowania terenu przy                

ul. Solskiego. Miał być ten teren przeznaczony pod budowę przedszkola. 

Odpowiedź Henryk Wolicki – Pełnomocnik ds. Oświaty, Opieki Społecznej i Osób 
Niepełnosprawnych Prezydent Miasta Rzeszowa:  W tej części miasta jest 

wybudowane przedszkole w Słocinie, jest przedszkole na ul. Lwowskiej, zostało 

wydane nowe pozwolenie na budowę przedszkola za młynem. W Rzeszowie nie ma 

takiej możliwości żeby dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola. 

Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Zrobimy analizę ile jest 

dzieci na państwa osiedlu. Przedszkole na ul. Krzyżanowskiego jest zaliczane do 

najlepszych przedszkoli w Rzeszowie. 

 

 Pytanie: Przy ulicy Solskiego nie ma chodników i  są dziury w drodze, prosimy                          

o naprawę. 

Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa:  Proszę wpisać do 

realizacji do budżetu na 2016 r. 

 

Pytanie: W czasie budowy Osiedla Zodiak, zostały zamknięte dwie ulice: Wandy i  

Głęboka. Obiecano nam, że ul. Krakusa  zostanie połączona z  ul. Twardowskiego do 

tego czasu nic nie zrobiono. 
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Odpowiedź Piotr Magdoń – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: Ulica Głęboka jest 

ulicą wąską, możemy zaproponować żeby z ul. Lwowskiej zjeżdżały samochody do        

ul. Głębokiej. 

 

Pytanie: Skrzyżowanie ul. Krzyżanowskiego z ul. Paderewskiego jest niebezpieczne, 

gdyż nie ma oświetlenia. 

Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Proszę Pana Dyrektora 

Piotra Magdonia o oświetlenie i poprawę organizacji ruchu na ul. Krzyżanowskiego                 

z ul. Paderewskiego. 
 
Pytanie: Czy jest możliwe oznakowanie przejścia przy ul. Rejtana dla pieszych między 

Uniwersytetem Rzeszowskim a Kościołem Św. Jadwigi. Przejście jest mało widoczne, 

wypadki zdarzają się często. 
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Proszę Pana Dyrektora 

Piotra Magdonia o realizację oznakowania w jak najszybszym terminie. 

 

Pytanie: Kiedy zostanie przywrócone przy ul. Marusarzówny prawo do naszych 

posesji.  

Odpowiedź  Grzegorz Tarnowski - Dyrektor  Biura Gospodarki Mieniem:  Nie  ma 

służebności przy działkach na ul. Marusarzówny.  Prowadzimy rozmowy z Spółdzielnią 

Zodiak  o wykup lub zaproponowanie działki zamiennej. 

Odpowiedź Edward Słupek – Prezes Spółdzielni Zodiak: Grunt jest własnością 

spółdzielni. Chcemy je odsprzedać, żeby mieli  Państwo większe działki. 

 

Pytanie: Czy jest możliwość żeby na ulicy Mieszka I wrócił próg zwalniający.   

Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Proszę, żeby Rada 

Osiedlowa wystąpiła z wnioskiem. 

 

Pytanie: Czy jest szansa Panie Prezydencie, żeby zaangażował się Pan w rozwój piłki 

nożnej w Rzeszowie, tak żeby kluby miały więcej sponsorów. 

Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa:  Była rozmowa z 

Panem Adamem Góralem – Prezesem Zarządu Asseco i był on  zainteresowany 
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sponsoringiem piłki nożnej. Jednak w rozmowach bezpośrednich nie doszło do 

porozumienia. 

 

Pytanie: Czy nie można by było, żeby bilety miesięczne trasowane były również 

biletami w kierunku.   

Odpowiedź Łukasz  Dziągwa – Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu 
Miejskiego: Postaramy się rozważyć takie rozwiązanie. 
 

Pytanie: Sprawa dotyczy powietrza na naszym osiedlu. Wieczorem oddycha się 

ciężko. W domach jednorodzinnych w piecach spalane jest dosłownie wszystko. Czy 

jest możliwość kontroli opału jaki jest spalany. 

Odpowiedź Józef Wicher - Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki i 
Ciepła:  Prezydent podjął decyzję, żeby na osiedlu Zimowit, które jest najbardziej 

zanieczyszczone doprowadzić sieć ciepłowniczą. Na państwa osiedlu jest sieć 

ciepłownicza i zachęcamy państwa do przyłączenia się do sieci. 

Odpowiedź Józef Wisz  - Komendant Straży Miejskiej: Pracownicy Straży Miejskiej 

sprawdzają , każde  państwa zgłoszenia. Okazuje, się że węgiel spalany w kotłach jest 

coraz gorszej jakości.      

 

Pytanie: Sprawa dotyczy rozkładu MPK dokładnie linii 27 i 17. Autobusy jeżdżą  

równocześnie w odstępach trzech, czterech minut, a później przez około pół godziny 

nie ma żadnego autobusu. 

Odpowiedź Łukasz  Dziągwa – Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu 
Miejskiego: Postaramy się przyglądnąć rozkładom linii 27 i 17  i poprawić rozkład. 

 

Pytanie: Dużo jest na naszym osiedlu lisów - przy kontenerach z śmieciami. 

Niebezpiecznie jest wyjść wieczorem na spacer czy np. wyrzucić śmiecie. 
Odpowiedź: Mamy do czynienia na terenie miasta  Rzeszowa z sarnami, dzikami i 

lisami. Jeśli uda się złapać te zwierzęta to zostają odwiezione do lasu. Na 

wyeliminowanie podchodzenia lisów do skupisk ludzkich potrzeba czasu. 

 

Pytanie:  Na ul. Wawelskiej brak jest oświetlenia - prosimy o interwencję.  
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Odpowiedź Piotr Magdoń – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: Sprawdzimy czy 

jest możliwość poprowadzenia ul. Wawelską oświetlenia. Czy nie jest to własność 

prywatna, czy miejska. Będziemy chcieli rozwiązać  państwa  problem. 

 

 

 

              Protokołowała: 

Krystyna Cybulska- Machowska 
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