
 
 

PROTOKÓŁ 
ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami osiedli 

Wilkowyja i Pobitno, 
 które odbyło się w dniu 14 października 2016 r. 

 
 
Uczestnicy spotkania: 
• Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc;    
• Przewodniczący Rady Osiedla Wilkowyja – Waldemar Ostrowski; 
• Przewodniczący Rady Osiedla Pobitno – Adam Napiórkowski;    
• 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;    
• Dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa i miejskich jednostek 

organizacyjnych;   
• członkowie Rady Osiedla: Wilkowyja i Pobitno;  
• Mieszkańcy osiedli Wilkowyja i Pobitno.   

 
Pan Adam Napiórkowski - Przewodniczący Rady Osiedla Pobitno przedstawił 
na wstępie wnioski do budżetu miasta na 2017 r. złożone przez Radę Osiedla 
Pobitno: 

1) remont ul. Kurpiowskiej, remont chodnika przy tej ulicy, budowa 
najazdowych miejsc parkingowych, 

2) przebudowa ul. Traugutta, budowa chodnika przy tej ulicy,  
3) budowa placu zabaw oraz boiska przy ul. Małopolskiej w pobliżu 

przedszkola nr 11 lub na terenie ogródków działkowych, 
4) budowa drogi pożarowej do boiska przy Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym Nr 2, które powstaje w tym momencie, w przyszłości 
chcemy, żeby to boisko udało się zadaszyć, 

5) zamknięcie ciągu pieszego pomiędzy ulicami Konfederatów Barskich,                    
a Solidarności, 

6) o remont ul. Załęskiej,  
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7) poszerzenie ul. Ogrodowej, usunięcie pni drzew,   
8) zabezpieczenie osuwiska przy ul. Konfederatów Barskich oraz przy                     

ul. Nadbrzeżnej, 
9) uporządkowanie okolicy kopca Konfederatów Barskich i samego kopca, 

doprowadzenie ścieżek rowerowych i pieszych,  
10) wykup i urządzenie parkingu na działce tuż przy Rzeszowskim 

Domu Kultury Pobitno, 
11) objęcie monitoringiem rejonu ulic: Małopolska, Kurpiowska, 

Podhalańska i Mazurska, 
12) przygotowanie planu odprowadzenia wód opadowych z terenu tzw. 

Starego Pobitna.                   
 
Porządek spotkania: 

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

2. Dyskusja, pytania dotyczące problemów osiedli.        
 

Ad.1 Prezentacja multimedialna przedstawiająca: 
• najważniejsze informacje o mieście   
• najważniejsze projekty  
• poziom życia mieszkańców 
• pozycję naszego miasta w kraju i na świecie     

Przedstawiono informację nt. projektu „Poprawa infrastruktury placówek 
pomocy społecznej w Rzeszowie”, który dotyczył modernizacji Domu Pomocy 
Społecznej im. Józefy Jaklińskiej przy ul. Powstańców Styczniowych oraz Domu 
Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte przy                          
ul. Powstańców Śląskich. Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu jakości 
ochrony zdrowia i upowszechniania dostępu do świadczeń pomocy społecznej 
dla mieszkańców stolicy województwa podkarpackiego i okolic. Nastąpiło pełne 
dostosowanie tych obiektów do standardów wynikających z obowiązujących 
przepisów.  

Ponadto wzrosła liczba korzystających z różnych form terapeutycznych, 
zwiększyły się także szanse osób z terenów wiejskich oczekujących na miejsce 
w tych placówkach. W związku z powyższym zachęcano do korzystania z usług 
wskazanych placówek, zarówno przez mieszkańców miasta jak również osób 
pochodzących z obszarów wiejskich i miast do 10 tys. mieszkańców. Wszelkie 
informacje dostępne są na stronach internetowych, telefonicznie lub osobiście 
w obu placówkach. Pracownicy domów pomocy społecznej gotowi są do 
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udzielenia wyjaśnień oraz wszelkiej pomocy dla osób chętnych do skorzystania 
z ich usług, w szczególności osób z terenów wiejskich i małych miejscowości.   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. 

 

Ad. 2 Dyskusja, pytania dotyczące problemów osiedli    

Pan Andrzej Świder – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie 
omówił prace przy ul. Henryka Pobożnego. W tej chwili przygotowywany jest 
przetarg. Nie do końca uregulowane są sprawy własnościowe. Na                                   
ul. Władysława IV w tej chwili jest zrobiona instalacja oświetleniowa. Jeśli chodzi 
o nawierzchnię drogową to występują tam również problemy własnościowe. 
Złożyliśmy wniosek do BGM o uregulowanie tej sprawy.  
 
Mieszkanka: Wykonany jest chodnik przy ul. Lwowskiej od strony Olbrachta do 
ul. Marysieńki. Potrzeba tam lamp. Na działkach są słupy i trzeba tylko trzy 
lampy zainstalować tak, żeby ten chodnik był oświetlony.  
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Wydałem polecenie, 
żeby to było zrealizowane. Temat jest do załatwienia.  
Pan Andrzej Świder – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie: Od 
ul. Marysieńki do ul. Cienistej w przyszłym tygodniu będzie ogłoszony przetarg 
i w sumie będą zainstalowane 64 punkty świetlne. W tym roku zacznie się 
inwestycja.    
 
Mieszkaniec północnej części Osiedla Pobitno, ul. Bruna, ul. Traugutta,              
ul. Na Skały: Pięknie wyremontowano część ul. Traugutta po wielu latach. Jest 
odcinek ok. 40 - 150 m z drogą kostkową. Do tej pory tam się nic nie zmieniło. 
Ruch samochodowy się zwiększa. Jest to jedyna w pewnym momencie droga 
wyjazdowa do Rzeszowa. W przypadku śniegu i rozmrożenia ulicy nie będzie 
tam możliwości przejazdu. Ta prowizoryczna droga liczy 30 lat. Proszę o zmianę 
kolejności odśnieżania tych dróg. 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Na tych pochyłościach 
musi być śnieg odgarnięty i  żeby było posypywane. Pan dyrektor Sieczkowski, 
proszę o odśnieżanie. Czynimy starania, żeby przebudować wiadukt na ul. 
Batorego.  W tej chwili nowy most z całą pewnością poprawił dojazd do miasta. 
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Mieszkaniec ul. Mazowieckiej: Mam nadzieję, że w niedługim czasie będę 
mieszkańcem ul. Tatrzańskiej. Nie ma tam wogóle oświetlenia. Problem 
rozwiązałoby 4 – 6 latarni. 3 – 4 lata temu dokonywane były tam włamania.  
Pan Henryk Wolicki - Pełnomocnik ds. Oświaty, Opieki Społecznej i Osób 
Niepełnosprawnych: Sprawa jest nam znana. Lampy będą zrobione.  
 
Mieszkaniec: Czy coś będzie zrobione, żeby poprawić przejazd od Krasnego 
w kierunku małej obwodnicy, jak to nazywają kierowcy? Korki się tworzą na 
Lwowskiej. Morgowa jest rozjeżdżana. Miała kiedyś w planach być obwodnica 
do Ronda Kuronia.    
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Tego tematu nie 
omawialiśmy. Wiemy o co chodzi, ale na razie nie ma takiej możliwości. 
Pasowałoby ul. Olbrachta połączyć z ul. Słocińską. Ludzie szukają przeróżnych 
przejazdów.  
 
Pan Waldemar Ostrowski - Przewodniczący Rady Osiedla Wilkowyja:                   
W sierpniu wystąpiliśmy o przebudowę ul. Morgowej na tym zwężeniu. 
Otrzymaliśmy projekt przebudowy ulicy. Został on pozytywnie zaopiniowany 
przez Radę Osiedla.  
 
Pan Henryk Wolicki - Pełnomocnik ds. Oświaty, Opieki Społecznej i Osób 
Niepełnosprawnych: Szczegółowo poinformował o planach budowy nowej 
szkoły. Miasto wykupiło 2 ha 9 arów pod budowę szkoły. Przekazano ją dla 
Ojców Pijarów. Będzie podpisany akt notarialny przekazania tej działki. Jest 
ustalony harmonogram prac – zobowiązania miasta i Ojców Pijarów.                             
Ul. Bałtycka będzie poszerzona. Będzie ścieżka rowerowa, chodnik, 
oświetlenie. Na 1 września 2018 r. planowane jest oddanie szkoły. Będzie ona 
liczyła ok. 950 uczniów. Będzie to szkoła podstawowa i liceum 
ogólnokształcące. Księża zatrudnią ok. 130 nauczycieli. Będzie też basen. Do 
końca roku zobowiązaliśmy się zrealizować inwestycje na ul. Bałtyckiej. 
 
Mieszkanka ul. Ogrodowej: Na ulicy Ogrodowej powstają koleiny. Jest tam 
duży ruch. Nawierzchnia nie wygląda najlepiej. Potrzebny jest remont tej ulicy.  
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: Proszę, 
żeby Zarząd Dróg się zainteresował tym tematem. Jeżeli jest to własność 
miejska to na pewno położymy tam asfalt.     
Pan Andrzej Świder – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie:                  
Ul. Ogrodowa jak większość ulic na tym osiedlu jest drogą wąską. Właściciele 
przekazali część terenu. W pierwszej kolejności trzeba wykarczować tam pnie. 
Po ich usunięciu zostanie wykonane poszerzenie. Zostanie ułożona 
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nawierzchnia. Po sąsiedzku jest ul. Traugutta – będzie tam ułożona kostka od 
nowa. 
 
Mieszkaniec ul. Olchowej: Ulica jest wąska - trzeba pomyśleć o jej 
rozbudowie. 
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: 
Zamierzamy w przyszłym roku zabrać się za przebudowę ulicy Olchowej. 
Najpierw projekt i być może na jesieni realizacja.  
 
Mieszkaniec ul. Traugutta: Przy ul. Załęskiej pobudowano bloki, ale 
zapomniano tam o chodniku. Na naszym terenie powstaje targowisko – 
potrzebujemy więcej informacji o tej inwestycji, zwłaszcza co do rozwiązań 
komunikacyjnych. Dodatkowo na końcu ul. Traugutta jest zaniedbany teren, 
który wymaga uporządkowania. Jakie są plany dotyczące Wisłokostrady ? 
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: Odnośnie 
Wisłokostrady, co wiąże się z targowiskiem, na dzień dzisiejszy jest wykonany 
odcinek od skrzyżowania ul. Rejtana z ul. Lwowską w kierunku północnym. Ta 
ulica kończy się ślepo, gdzie na końcu po prawej stronie jest realizowana 
budowa targowiska miejskiego. Jesteśmy na etapie realizacji. Firma Budimex 
od poniedziałku rozpocznie dalszą budowę tego targowiska. Część nasypu jest 
już wykonana. Dostęp do targowiska jest tylko od strony ul. Rejtana. Koszt 
realizacji inwestycji to 9 mln zł. Targowisko zostanie przeniesione z ul. Dołowej. 
W tym miejscu powstanie nowy sąd, który będzie  budowany wspólnie z rządem. 
Co do Wisłokostrady to chcemy wyłonić projektanta, żeby zrobić projekt 
budowalny z pozwoleniem na budowę na odcinku od tego miejsca gdzie jest 
targowisko, ponad torami kolejowymi do ul. Ciepłowniczej przez Wisłok, wzdłuż 
ul. gen. Maczka do ul. Lubelskiej. W maju przyszłego roku ten projekt i 
pozwolenie na budowę powinno być uzyskane. Czynimy starania, żeby 
sfinansować tę inwestycję ze środków unijnych. Budowa planowana jest na 
jesień przyszłego roku. Do tego czasu powinno powstać targowisko. 
Wisłokostradę planujemy połączyć z ul. Konfederatów Barskich. Postaramy się 
poprawić stan estetyczny końcowej części ul. Traugutta. Sprawdzimy też czy 
mamy teren przy ul. Załęskiej i czy będzie tam możliwość budowy chodnika, co 
traktujemy jako zgłoszenie do budżetu na 2017 r.  
 
Mieszkaniec ul. Bałtyckiej: Czy tylko tą drogą planowany jest dojazd dla 900. 
uczniów do szkoły ? Czy jest planowana komunikacja miejska po tej drodze ? 
Czy na tym terenie planowane są inne inwestycje ?  
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Pan Henryk Wolicki - Pełnomocnik ds. Oświaty, Opieki Społecznej i Osób 
Niepełnosprawnych: Budowa drogi podzielona jest na cztery odcinki. Odcinek 
od skrzyżowania przy Morgowej z ul. Marcina Filipa w stosunku do samego 
końca, wjazdu do szkoły, jest oznaczony jako A-B, następnie B-C będzie 
kończony do 2017 r., C-D i od północy D-E będzie skończony w 2019 r. bo tam 
będzie też wjazd do tej szkoły. Tam też będzie basen. Miasto wykupi teren na 
dojazd do reszty działki, którą posiada prywatny właściciel. 2 ha zostały zbyte 
na potrzeby szkoły.     
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: W rejony 
szkół staramy się zapewniać zawsze komunikację publiczną. Są plany, aby tę 
drogę później przedłużać do ul. I Armii Wojska Polskiego. Na początku 
zaczynamy od szkoły. Podciągamy tam infrastrukturę. Teren będzie uzbrojony.  
 
Mieszkanka: Czy w związku z realizacją Wisłokostrady ogródki działkowe przy 
Ciepłowniczej będą zabierane ?   
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: Jesteśmy 
przed przetargiem. Trudno w tej chwili powiedzieć. Musimy się zmieścić z tą 
drogą. Proszę zostawić swój adres to odpowiem na piśmie. Projektanta jeszcze 
nie mamy. Chcemy go wyłonić w wyniku przetargu za jakieś dwa miesiące. 
Wtedy przedstawi nam trasę.    
 
Mieszkaniec ul. Ogińskiego: Ta ulica jest w fatalnym stanie. Jest błotna.  
Pan Andrzej Świder – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie: 
Przygotowywana jest koncepcja przebudowy tej ulicy. Tam rzeczywiście jest 
problem z szerokością pasa drogowego.  
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: Temat był 
poruszany w ramach spotkań na Osiedlu Mieszka I. Mamy to realizować                             
w 2017 r. Mamy tam problemy własnościowe, ale to już podobno za nami. Więc 
będziemy projektować i realizować tę drogę. 
 
Mieszkaniec z Rady Osiedla Pobitno: Proponuję odnośnie ulic: Traugutta, 
Ogrodowej, Nadbrzeżnej, Na Skały, żeby je połączyć w jeden tytuł inwestycyjny: 
przebudowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Ogrodowej wraz z połączeniem ze 
skrzyżowaniem ul. Traugutta, Nadbrzeżnej do Na Skały jak również do Wisłoka, 
żeby tamtym mieszkańcom położyć nawierzchnię asfaltową. Proponuję 
zabezpieczenie 20 000 zł na wykonanie koncepcji zagospodarowania Kopca 
Konfederatów Barskich. Jak wygląda sprawa zabezpieczenia placu zabaw 
biorąc pod uwagę inwestycję planowaną przez Hartbex ?  
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Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: Musimy 
zachowywać pewną kolejność. Państwo wiecie, że są to wąskie ulice, często 
bez możliwości poszerzenia. Przymierzymy się do ogólnej koncepcji. 
Wymagane jest pozwolenie na budowę, projekt i teren. Dobrym przykładem jest 
ul. Ogrodowa gdzie uzyskaliśmy teren. Usuniemy tam pnie. Temat Kopca 
Konfederatów pojawia się wielokrotnie. Jest to miejsce na terenach prywatnych. 
Potrzebny jest wykup tego terenu. Najpierw jednak potrzebny jest pomysł                       
jak go zagospodarować. Myślimy, żeby w ramach współpracy z Politechniką 
Rzeszowską zadać temat studentom, aby go rozpracowali. Potem 
skonsultować go z mieszkańcami. Jest to sprawa przyszłościowa. Przy okazji 
budowy Wisłokostrady to nie za bardzo się uda gdyż są to różne zadania. 
Wisłokostradę będziemy finansować z pieniędzy przeznaczonych na budowę 
dróg i na nic innego ich nie można przeznaczyć. Temat ten jednak często jest 
poruszany przez radnych. Musimy zacząć od pomysłu, bo pojawiają się różne. 
Będziemy to chcieli konsultować.  
Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie: W rejonie przedszkola nr 11 przy                             
ul. Małopolskiej gmina posiada wyłącznie jedną działkę, która jest użyczona 
Hartbex-owi. Dlatego, aby realizować plac zabaw w tymże rejonie trzeba 
znaleźć teren gminy w bezpośrednim sąsiedztwie, albo zrealizować na 
bezpośrednim sąsiedztwie ogródków działkowych. Jeśli byłby teren bylibyśmy 
w stanie zrealizować plac zabaw w przyszłym roku.  
 
Mieszkanka: Dla Hartbex-u zostały wydane warunki zabudowy na terenie m.in. 
który jest własnością miasta i na jakiej zasadzie ten teren zostanie przekazany 
dla Hartbex-u ?       
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: O warunki 
zabudowy nie koniecznie musi występować ten, kto jest właścicielem terenu. 
Każdy ma prawo wystąpić o warunki zabudowy na dowolnym terenie.    
Pan Andrzej Skotnicki – Dyrektor Wydziału Architektury Urzędu Miasta 
Rzeszowa: Decyzja o warunkach zabudowy została wydana. Została 
utrzymana w mocy przez SKO. Jest w tej chwili decyzją wiążącą wszystkie 
organy. Decyzja ta nie ma związku z własnością nieruchomości. Ponieważ 
każdy może wystąpić na dowolnym terenie o wydanie takiej decyzji o warunkach 
zabudowy. 
 
Mieszkanka: Na jakiej zasadzie ten teren miasta zostanie przekazany dla 
Hartbex-u jeśli dojdzie do realizacji inwestycji ?    
Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa: Teren został użyczony. 
Wszystkie działki gminy na wniosek, czy inwestora, czy osób prywatnych mogą 
być użyczone. Jeśli dojdzie do faktycznej zabudowy to Gmina Miasto Rzeszów 
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będzie organizowała przetarg na sprzedaż tej nieruchomości. Każdy będzie 
mógł przystąpić do tego przetargu. Grunt został użyczony pod parking 
ogólnodostępny i m.in. tam ma być realizowany plac zabaw. Tak jak było 
uzgodnione na spotkaniu z przedstawicielami Hartbex-u.  
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: Firma 
Hartbex wystąpiła o warunki zabudowy. Czyli zwróciła się z zapytaniem co może 
na tym terenie zbudować. Wydział Architektury wydał decyzję o warunkach 
zabudowy z odpowiedzią co może być zbudowane. To zostało oprotestowane. 
Wojewoda patrząc na zgodność z prawem podtrzymał te warunki w mocy. Nie 
jest to dokument upoważniający do jakichkolwiek działań. Część terenu jest 
miejska, część jego, część pewnie prywatna. Aby budować trzeba mieć prawo 
do terenu, pozwolenie na budowę i projekt wykonawczy. Na razie nie ma tego. 
Hartbex w ogóle rozważa celowość realizacji inwestycji w tym miejscu. Muszą 
nabyć ten grunt w przetargu nieograniczonym. Nie mają gwarancji jego nabycia. 
Decyzji o przetargu jeszcze nie mamy.  
Pan Andrzej Skotnicki – Dyrektor Wydziału Architektury Urzędu Miasta 
Rzeszowa: Decyzja jest zgodna z wnioskiem inwestora. Część budynku ma 
mieć 18, część budynku deklarowana przez inwestora miała mieć 7 
kondygnacji. Całość ma się zmieścić w liniach rozgraniczających wskazanych 
przez inwestora i właśnie w tych liniach rozgraniczających musi pozyskać 
nieruchomości niezbędne do funkcjonowania w przyszłości.   
 
Mieszkanka: Mówimy o budowie szkoły, a co ze żłobkiem i przedszkolem ?  
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: Na 
Państwa osiedlu na razie nie planujemy budowy żłobka. Jeżeli będzie taka 
potrzeba na pewno podejmiemy decyzję o budowie.    
 
Mieszkanka: Na ul. Olbrachta w jednej część brakuje chodnika. Nowa 
właścicielka wyraża  chęć oddania części swojej działki na rzecz zrobienia 
chodnika. Czy byłaby możliwość realizacji tej inwestycji ?  
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: Myślę, że 
tak. Bardzo się cieszymy, że jest taka deklaracja. Zrealizujemy ten brakujący 
chodnik, bo jest on potrzebny. 
 
Mieszkanka: Obcinane nam są permanentnie kursy autobusów. Dlaczego 
autobusy na osiedle jeżdżą coraz rzadziej?  
Pani Anna Kowalska – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w 
Rzeszowie: Mamy najlepsze autobusy w skali kraju. Kalkulacje również nas 
obowiązują, bo wydajemy publiczne pieniądze. Liczymy jakie jest obłożenie 
pasażerskie na poszczególnych kursach. Niektóre kursy faktycznie zostały 
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wyłączone, bo nie były obłożone. Zapraszam Pana Przewodniczącego Rady 
Osiedla, aby zastanowić się jak ustalić harmonogram kursów, żeby mieszkańcy 
byli zadowoleni. W niedzielę 308 par kursów jest na Pobitno. Podobna sytuacja 
jest z Wilkowyją. 
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: Pani 
dyrektor, proszę zaprosić Radę Osiedla. Państwo przedstawią propozycje, a my 
odniesiemy się do nich.  
Pani Anna Kowalska – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego                                 
w Rzeszowie: Zapraszam na wtorek, godzinę ustalimy.  
 
Mieszkanka: Proszę o ławkę przy przystanku przy ul. Lwowskiej naprzeciw 
kościoła. 
Pani Anna Kowalska – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego                                 
w Rzeszowie: Ma to Pani załatwione. Kupujemy sześć ławek. Jedna idzie na 
Pobitno, jedna na Lwowską.  
 
Mieszkaniec: Czy jest przewidywane założenie świateł na ul. Paderewskiego                  
i Witolda, bo jest problem ze skręceniem w ul. Leszka Czarnego? Czy jest 
przewidziane przedłużenie ul. 10. Sudeckiej Dywizji Piechoty, dociągnięcie do 
Olbrachta i przebicie do tego nowego osiedla Słoneczna? Kiedy zacznie się 
inwestycja na ul. Zygmunta Starego ? Ulica jest bez świateł.  
Pan Andrzej Świder – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie: Jest 
już pełna dokumentacja. Do ogłoszenia przetargu chcemy przystąpić                               
w przyszłym roku. Projekt czeka na realizację. Chcemy go realizować 
kompleksowo. Czekamy na zakończenie negocjacji z właścicielami.  
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: Co do                 
10. Sudeckiej Dywizji Piechoty to zgodnie z wcześniejszymi planami ulica ma 
przebiegać w kierunku wschodnim, a potem północnym do ul. Lwowskiej i dalej 
przez ul. Lwowską na północ. Rozeznamy sprawę sygnalizacji świetlnej na                   
ul. Paderewskiego i Witolda. Przyjmujemy ten wniosek o światła.  
 
Mieszkaniec z ul. św. Kingi:  Czy ul. św. Kingi na tym początkowym odcinku 
będzie miała 200 m chodnika? Czy ta planowana szkoła przy ul. Bałtyckiej 
będzie szkołą obwodową, czy będzie miała inny status? Przy ul. św. Kingi 
rozpoczęto budowę centrum sportowo-rekreacyjnego, czy coś wiadomo co to 
ma być ?   
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: 
Rozeznamy temat. Jeśli mamy teren to będziemy starali się ten chodnik 
wykonać. 
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Pan Henryk Wolicki - Pełnomocnik ds. Oświaty, Opieki Społecznej i Osób 
Niepełnosprawnych: Będzie to publiczny zespół szkół.  
Pan Andrzej Skotnicki – Dyrektor Wydziału Architektury Urzędu Miasta 
Rzeszowa: To centrum rekreacyjno-sportowe jest realizowane przez lokalną 
parafię jako obiekt użyteczności publicznej. Ma pozwolenie na budowę. O 
szczegółach musiałbym Pana zapoznać z całym projektem budowlanym 
zatwierdzonym przy pozwoleniu na budowę.    
 
Mieszkaniec z Osiedla Pobitno: Omówił zagrożenia i szkody wyrządzane 
przez dziki na terenie miasta. Zagrożenie wirusem przenoszonym przez dziki.  
Pan Józef Szyszka – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego                              
i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Rzeszowa: Na terenach miasta nie ma 
pozyskiwania zwierzyny, co nie oznacza, że nie można. Pozyskuje się za 
specjalną zgodą i na podstawie specjalnych procedur. Wyznacza się myśliwych. 
Rada Osiedla powinna skierować stosowne pismo w tej sprawie. Koła 
myśliwskie mają to na uwadze.          
 
Mieszkaniec: Teren kopca to działki prywatne. Może trzeba przymierzyć się do 
wykupu tych działek. Jest ich niewiele. Mam piękny projekt pomnika.  
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: Będziemy 
się starali ten temat przekazać studentom architektury Politechniki 
Rzeszowskiej, żeby wypracować jakiś pomysł, a później pozyskać teren i go 
realizować. Informacja odnośnie tego pomnika jest bardzo interesująca. 
Będziemy w kontakcie. Będziemy chcieli pozyskać jakąś wizualizację.  
 
Mieszkanka ul. Marcina Filipa: Czy będzie robione oświetlenie i droga? A co 
z drogą do boiska ?  
Pan Andrzej Świder – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie: 
Jeśli chodzi o ul. Marcina Filipa to przetarg został ogłoszony 30 września. 
Otwarcie ofert będzie w ten poniedziałek. Będziemy prawdopodobnie wiedzieli 
kto będzie wykonawcą. Będzie to ulica o szerokości 6 m, po prawej stronie 
chodnik, po lewej  ścieżka rowerowa i chodnik, kanalizacja deszczowa                              
i oświetlenie uliczne.  
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: Koparki 
wejdą e teren za dwa tygodnie.  
Pan Adam Napiórkowski - Przewodniczący Rady Osiedla Pobitno: 
Podobno do końca listopada boisko musi być wykonane. Są już tam maszyny. 
Jeden z mieszkańców udostępnił teren na przejazd maszyn. Inaczej boisko nie 
powstałoby. Złożyliśmy wniosek o wybudowanie drogi pożarowej do boiska, a 
później kiedyś trzeba je zadaszyć. 

Strona 10 z 11 
 



Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: 
Wybudujemy boisko, a potem pojawi się  droga.  
 
Mieszkanka: Czy światła przy ul. Morgowej i Konfederatów Barskich nie 
mogłyby dłużej funkcjonować w niedzielę i sobotę ? Ruch ustaje dopiero późną 
porą wieczorową. Powinny funkcjonować tak jak w normalny dzień, 
przynajmniej do godziny 20.  
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: 
Dziękujemy za ten wniosek. Przyjrzymy się temu.  
 
Mieszkaniec: Brak parkingu przy Domu Kultury, filia Wilkowyja. Prezydent 
obiecał w czerwcu br., że zostanie poprawiony chodnik naprzeciwko archiwum.  
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: Dyrektor 
zobowiązał się, że zrobi to do Wszystkich Świętych. To, że nie ma tutaj parkingu 
to nie jest niechęć jego organizacji, tylko brakuje terenu. Jest kawałek parkingu 
przy przedszkolu. Teren miejski chętnie zagospodarujemy.  
 
Mieszkaniec ul. Warneńczyka: Na środku chodnika są słupy telefoniczne. Czy 
można wpłynąć na telekomunikację, żeby usunęła te słupy ? 
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: Zanim 
powstała ta droga to te słupy były wcześniej. Rozmawiamy z telekomunikacją, 
żeby to skablować i schować pod ziemię. Miesiąc temu było spotkanie z Orange 
Polska w tej sprawie. Ustaliliśmy plany inwestycyjne dotyczące kablowania tych 
sieci napowietrznych, których jest dużo w mieście. Naszym zadaniem jest 
wyegzekwować od nich tę realizację.  
 
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: Dziękuję 
za spotkanie. Będziemy się starali jak najwięcej realizować tych potrzeb, które 
Państwo zgłosili.       

 
               
Protokołował: 
 
Jacek Wróbel   
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