
 
PROTOKÓŁ  

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z Mieszkańcami  
osiedli Mieszka I, Paderewskiego i Nowe Miasto,  
które odbyło się w dniu 7 października  2016 r.  

  
Uczestnicy spotkania:  
• Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc;   
• Przewodniczący Rady Osiedla Paderewskiego – Pan Józef Wisz; 
• Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla Mieszka I – Pan Czesław Godek; 
• Przewodniczący Rady Osiedla Nowe Miasto– Pan Mariusz Głazowski; 
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisław Sienko;  
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński; 
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Andrzej Gutkowski; 
• Radni Rady Miasta Rzeszowa;  
• Dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa i miejskich jednostek 

organizacyjnych;    
• Mieszkańcy osiedla.  

  
Porządek spotkania:  
  

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

2. Dyskusja, pytania dotyczące problemów osiedli. 
    
Ad.1 Prezentacja multimedialna przedstawiająca zrealizowane inwestycje:  

- system integrujący transport publiczny; 
- oczyszczalnie ścieków wykonanie rozbudowy ciągu;  
- poprawa jakości wody pitnej;  
- budowa obwodnicy ulicami Rzecha – Lubelska - Warszawska przez Most                 

im. T. Mazowieckiego;   
- zakup nowych autobusów;  
- rozbudowa systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym; 
- rozbudowa ogrzewanych przystanków; 
- rozbudowa parku papieskiego;  
- rozbudowa budynku komunalnego przy ul. Granicznej i przeznaczenie                      

13 mieszkań na potrzeby kadry naukowej Uniwersytetu Rzeszowskiego 
wydziału medycznego; 

- rozbudowa parku zieleni i plaży na dachach domów handlowych; 
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- budowa domów  kultury;  
- wsparcie miasta dla rozwoju biznesu (tzw. Strefy ekonomiczne); 
- rozbudowa regionalnego centrum kształcenia zawodowego w zakresie   

nowoczesnych technologii;  
- poprawa infrastruktury Zespołu Szkół przy ul. Błogosławionej Karoliny;  
- budowa żłobka i przedszkola „Karolinka”; 
- budowa hali sportowej przy ul. Hetmańskiej;  
- rozbudowa ścieżek rowerowych;  
- organizacja Europejskiego Stadionu kultury;  
- organizacja święta Paniagi. 

 
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 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 osiedla. 
 
Pytanie: Dotyczy zabudowy terenu działkowego przy ul. L. Solskiego                                         
i Marusarzówny.  
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Chciałbym tam 
wybudować plac zabaw.  
Odpowiedź Grzegorz Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem: 
Staramy się odzyskać ten teren. W sądzie toczą się obecnie 3 postepowania. Na 

Strona 2 z 6 
 



razie odbyła się pierwsza sprawa. Sprawy sądowe potrwają ok. pół roku. Po 
zakończeniu wybudujemy na tym terenie plac zabaw.  
 
Pytanie: Dotyczy wjazdu z ul. I. Paderewskiego na parking przy ul. T. Rejtana. 
Wjeżdżający kierowcy z parkingu blokują nadjeżdżających z naprzeciwka.                           
W związku z tym, ul. I. Paderewskiego się blokuje. 
Odpowiedź Krystyna Koniuch - Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg:  
Studzienka, która przeszkadzała przy skręcie na ten parking została uregulowana. 
Przy wykonywaniu nakładki na parkingu od strony ul. T. Rejtana,  zostanie 
poszerzony wjazd.  
 
Pytanie: Prosimy o uruchomienie kursów autobusów na osiedle Wilkowyja (linie 
17 i 34). Przesiadki dla starszych osób są kłopotliwe. 
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Jeśli będą chętni 
na tę linię, to zostanie ona doprowadzona na Wilkowyję.  
Odpowiedź Anna Kowalska – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego: 
Wniosek o dodatkowe autobusy linii 17 i 34, bądź ich przedłużenie jest 
analizowany. Czekamy na dokładną analizę wykonaną w miesiącu wrześniu i 
październiku. Będziemy zastanawiać się co zrobić aby linie nie były tak 
przepełnione i aby pasażerowie podróżowali w lepszym komforcie. Od 1 listopada 
realizowane  będzie połączenie na osiedle Wilkowyja, jednak w chwili obecnej 
trudno określić czy będzie to linia 17 czy 34.  
 
Pytanie: Dotyczy budowy chodnika od kapliczki przy ul. św. Rocha do Chmielnika.  
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Chcemy 
wybudować chodnik. Jednak planowaliśmy równoczesne wykonanie kanalizacji 
deszczowej, której realizacja wymaga pozyskania działek prywatnych.   
Mieszkańcy nie wyrazili zgody na wejście w teren. Z Prezydentem Ustrobińskim 
podjęliśmy jednak decyzję, że jeśli mieszkańcy nie dopuszczą do budowy 
kanalizacji, to chodnik do Chmielnika zostanie wybudowany. 
 
Pytanie: Dotyczy budowy 100 metrowego odcinka chodnika przy ul. L. Solskiego. 
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Chodnik zostanie 
wybudowany. 
 
Pytanie: Sprawa dotyczy likwidacji gimnazjów i sytuacji Gimnazjum Nr 8 w 
Rzeszowie. Jaki będzie los gimnazjów?  
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Trzeba wykonywać 
decyzje rządu. Nie chcemy zwalniać pracowników szkół.  
Odpowiedź Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: 
Dopóki nie ma uchwał sejmowych, to nie wiadomo jaki los czeka gimnazja. 
Podstawy programowe nie są dziś określone.  
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Pytanie: Sprawa dotyczy parkingu na ul. Monte Cassino i parkowania tam 
samochodów dostawczych, które zajmują  miejsca parkingowych dla 
mieszkańców.  
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Proszę Dyrektora 
Tarnowskiego o ogrodzenie terenu na parking dla mieszkańców. Zadaniem 
administratorów budynków jest budowanie parkingów dla mieszkańców.  
 
Pytanie: Dotyczy ukończenia budowy drogi na ul. I. Paderewskiego 30.  
Odpowiedź: Zarząd Dróg Miejskich: Dokumentacja drogi jest gotowa. 
Wykonawca ma połozyć rury od ul. I. Paderewskiego do ogródków działkowych. Za 
pół roku prace zostaną ukończone. Kolejnym etapem będzie wykonanie 
wodociągu, gazu, prądu oraz wykonanie drogi.  
 
Pytanie: Dotyczy budowy bloku wielorodzinnego na ul. Południowej. Mieszkańcy 
nie chcą aby budowano blok tylko budynki szeregowe. Jeśli powstanie blok, nie 
będzie miejsca na przejazd. 
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Na terenie miasta 
muszą być budowane nowe budynki wielorodzinne.  
Odpowiedź Dyrektora Wydziału Architektury - Andrzeja Skotnickiego: Został 
złożony wniosek przez firmę prywatną na budowę bloku wielorodzinnego przy                     
ul. Południowej. Jeśli wymogi zostaną spełnione, to developer dostanie zgodę na 
budowę bloków wielorodzinnych. Mieszkańcy zawsze mogą się odwołać od decyzji 
do kolegium samorządowego.  
 
Pytanie: Dotyczy wyrównania chodnika z płyt przy al. T. Rejtana obok bloków 22, 
24 i 26.  
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Proszę służby                      
o wyrównanie chodnika.  
 
Pytanie: Prośba o uruchomienie w Millenium Hall bądź jego okolicy punktu obsługi 
klienta ZTM.  
Odpowiedź Anna Kowalska – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego: Jeśli 
będzie taka potrzeba to taki punkt zostanie zorganizowany.  
 
Pytanie: Dotyczy uruchomienia na linii 26, która pozwoliłaby dojechać do szpitala.  
Odpowiedź Anna Kowalska – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego: 
Weźmiemy pod uwagę kwestię wydłużenia linii 13 lub 26.  
 
Pytanie: Dotyczy działki nr 309 przy ogródkach działkowych na ul. Południowej                        
i zorganizowania na tym terenie parkingu. Miejsca parkingowe mieszkańców 
bloków są zajmowane przez studentów i działkowiczów. Pismo w tej sprawie było 
składane do Rady Miasta Rzeszowa.  
Odpowiedź Grzegorz Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem: Ten 
teren należy do gminy Miasta Rzeszów. 
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Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Nie mogę budować 
parkingów pod blokami dla mieszkańców. Zadania takie powinna wykonywać 
administracja budynków. Mogę  jedynie użyczyć ten teren pod budowę parkingu.  
 
Pytanie: Dotyczy budowy oświetlenia na ul. Wawelskiej.   
Odpowiedź Krystyna Koniuch - Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg: 
Wszczęte jest postępowanie w tej sprawie. Będzie opracowana dokumentacja, 
następnie wydane pozwolenie na budowę oraz realizacja oświetlenia.  
 
Pytanie: Dotyczy utwardzenia i wyrównania ścieżki na ul. M. Ogińskiego do                        
ul. Lwowskiej.  
Odpowiedź Grzegorz Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem: Ten 
teren należy do gminy Miasta Rzeszowa i jest dzierżawiony przez jedną                                
z mieszkanek Rzeszowa. Jeśli zajdzie konieczność to umowa zostanie rozwiązana.  
 
Pytanie: Dotyczy skrzyżowania na ul. św. Michała Archanioła i al. Niepodległości.  
Konieczne jest zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na stałe. W ciągu dnia jest 
osoba, która przeprowadza dzieci do szkoły, jednak po południu ciężko jest przejść 
przez ulice.  
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa:  Nie będziemy 
budować tam sygnalizacji świetlnej. Będzie osoba, która przeprowadza dzieci 
przez jezdnię.  
 
Pytanie: Dotyczy postawienia znaku zakazu postoju między                                                                       
al. Prof. A. Krzyżanowskiego, a al. T. Rejtana. Problem polega na tym, że ruch 
odbywa się jednym pasem, gdyż wzdłuż przeciwnego zaparkowane są samochody 
i blokują przejazd. Parking natomiast stoi pusty.    
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Proszę                                       
o natychmiastowe postawienie znaku zakazu postoju.  
 
Pytanie: Dotyczy budowy ścieżki rowerowej od ul. Mieszka I (od Zodiaka) do                      
ul. św. Michała Archanioła.  
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Prośba                                   
o rozeznanie sprawy.  
 
Pytanie: Dotyczy ujednolicenia cen biletów przez MPK i MKS dla emerytów                          
i rencistów.   
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Nie jest prostą 
sprawą dogadanie kwestii zniżek biletów.  
 
Pytanie: Dotyczy szybkiej jazdy samochodem przez studentów na ul. E. Nazimka. 
Prośba o postawienie znaku ograniczenia prędkości.  
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Proszę                                 
o postawienie znaku ograniczenia prędkości w przyszłym tygodniu.  
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Pytanie: Dotyczy braku zielonych ryneczków w mieście.  
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Nie podoba mi się 
pomysł budowy ryneczków zielonych. Miejsca gdzie można zaopatrzyć się                           
w towary znajdują się na ul. S. Staszica, bądź na ul. Targowej.  
 
Pytanie: Właściciel wulkanizacji przy ul. I. Paderewskiego pali opony. 
Nieprzyjemny zapach rozchodzi się w okolice budynków mieszkalnych. 
Samochody przyjeżdzające do firmy blokują drogę i przejście, zastawiając jezdnię.   
Odpowiedź Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: 
Zajmiemy się tą sprawą. Wydział ochrony środowiska przeprowadzi tam kontrolę.  
 
Pytanie: Dotyczy warsztatu samochodowego na ul. Czołgistów, którego właściciel 
rozlewa oleje i ropę na ulice oraz budowy parkingu wysypanego kamieniami przy 
ul. Czołgistów. 
Odpowiedź Przewodniczącego Rady Osiedla: Zwrócimy uwagę na te sprawy i 
podejmiemy działania jako rada osiedla.  
 
Pytanie: Dotyczy problemu długości trwania świateł w Rzeszowie.  
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: W poniedziałek 
sprawa zostanie sprawdzona.  
 
Pytanie: Dotyczy budowy oczyszczalni ścieków w Boguchwale.  
Odpowiedź Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa: Nie dopuścimy do 
budowy oczyszczalni ścieków w Boguchwale. Jest sprzeciw Rzeszowa. 
 
 
 
 

                                                                    Protokołowała:  

Monika Bialik-Drużycka 

 

Strona 6 z 6 
 


