
 
PROTOKÓŁ  

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa  
z Mieszkańcami osiedla Pułaskiego,  

które odbyło się w dniu 4 listopada 2016 r.  
  
Uczestnicy spotkania:  
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński; 
• Przewodniczący Rady Osiedla Pułaskiego – Pan Józef Król; 
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisław Sienko;  
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Andrzej Gutkowski; 
• Sekretarz Miasta Rzeszowa – Marcin Stopa; 
• Radni Rady Miasta Rzeszowa;  
• Dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa i miejskich jednostek 

organizacyjnych;    
• Mieszkańcy osiedla.  

  
Porządek spotkania:  
  

1. Prezentacja multimedialna Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa –                             
Stanisław Sienko.  

2. Prezentacja filmu Zintegrowany System Transportowy.  
3. Dyskusja, pytania dotyczące problemów osiedla. 

    
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; 
- 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”; 
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- 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. 3 Dyskusja, pytania dotyczące problemów osiedla. 
 
Pytanie: Jakie są plany budowy estakady  nad torami łączącą ulice Wyspiańskiego                  
i Pułaskiego.   
Odpowiedź Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: 
Projektowana estakada łącząca ul. Pułaskiego  i Wyspiańskiego  została 
zaprojektowana. Zgodnie z tym projektem na terenach kolejowych (w torowisku) 
umieszczono by podporę estakady. Na takie rozwiązanie nie wyraziło zgody PKP. 
Projekt ten więc umarł. W chwili obecnej zmieniłam się władza kolejowa więc do 
rozmów powrócimy, lecz będziemy starać się umieścić przejście pod ziemią. Realne 
szanse to przygotowanie projektu do końca 2017 r., 2019 r. realizacja po 
wprowadzeniu do budżetu miasta.   
 
Pytanie:  

1) Przejście dla pieszych przy ul. Cieplińskiego (na wysokości kościoła Ojców 
Bernardynów) jest nadal niebezpieczne;   

2) Miały zostać wykonane pocztówki prezentujące Pomnik Żołnierzy Wyklętych. 
Nie został ten wniosek zrealizowany; 
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3) Nie został zrealizowany postulat zmiany planu miasta Rzeszowa (chodzi                           
o zmianę nazwy ogrodów włoskich na ogrody bernardyńskie); 

4) Pomiędzy budynkiem ROSiR-u (gdzie mieści się rehabilitacja), a parkingiem 
ogólnodostępnym jest błoto. Chodzi się fatalnie. Schodki, które tam się znajdują 
są  w opłakanym stanie i nadają się do remontu. Kierowane były pisma do 
urzędu ale sprawa ucichła; 

5) Czy Elektrociepłownia Rzeszów została wykupiona przez obcy kapitał? Jeśli tak 
to w jakim procencie? Czemu opłaty są podwyższane mimo, że budynek 
przeszedł termomodernizację? 

Odpowiedź:  
Ad. 5 
Odpowiedź Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: 
Elektrociepłownia Rzeszów należy do Polskiej Grupy Energetycznej, natomiast 
ciepłownia przy byłej WSK  jest własnością FENICE Poland Sp. z o.o. Ceny za ciepło 
ustala Urząd Regulacji Energetycznej.  
Odpowiedź Zastępca Dyrektora ds. Technicznych MPEC: Co roku wniosek                          
w sprawie regulacji cen składany jest do URE. Urząd podejmuje decyzje po 
wyjaśnieniach wnioskodawcy. Na cenę ciepła składa się wiele czynników. W celu 
przeanalizowania sytuacji w Państwa konkretnym przypadku proszę o kontakt                            
z MPEC-em. Przeanalizujemy czemu po termomodernizacji cena za ogrzewanie nie 
spadła. MPEC do budynków sprzedaje ciepło w jednej cenie. Im bardziej docieplony 
budynek tym mniejsze zużycie ciepła. 
 
Ad. 4  
Odpowiedź Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa:                            
Na modernizację basenów został ogłoszony przetarg. Przewidujemy, że w styczniu 
rozpoczną się prace, które poprawią infrastrukturę również na zewnątrz obiektu.     
Ad. 1 
Odpowiedź Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa:                                 
W ocenie bezpieczeństwa Prezydentowi pomaga Komisja Bezpieczeństwa                                 
i Organizacji Ruchu. Nie stwierdziła ona żeby to przejście było szczególnie 
niebezpieczne.  W dni powszechne w godzinach natężenia ruchu pracuje tam 
przeprowadzacz. Zwrócimy uwagę, żeby policja częściej patrolowała tamten rejon.   
Odpowiedź Andrzej Świder- Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg: Znamy problem 
tego przejścia. W propozycjach do budżetu na 2017 r. jest przewidziana w tym miejscu 
sygnalizacja świetlna wzbudzana.  
Ad. 2 
Odpowiedź Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: Były 
rozmowy z wydawnictwami, żeby wyprodukować widokówki. Jednak nie było 
zainteresowania.  
 
Pytanie: Chciałabym zwrócić uwagę, że projekt przebudowy basenów ROSiR nie 
obejmuje odcinka na którym remoncie nam zależy.    
Odpowiedź Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa:                  
Ustalimy kto jest właścicielem działki.  
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Pytanie: 
1) Kiedy będzie remontowana ulica Legionów? 
2) Jakie będą losy terenu obok stadionu Resovii?  

Odpowiedź: 
Ad. 2  
Odpowiedź Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: Gmina 
Miasto Rzeszów wystąpiła do sądu o zwrot działek oddanych w użytkowanie wieczyste 
Resovii. Inwestor w dalszym ciągu składa deklaracje, że chce budować centrum 
handlowe. Czekamy na harmonogram prac.  
Ad. 1 
Przyjmujemy remont chodnika i jezdni jako wniosek do budżetu na 2017 r.  
 
Pytanie: Przy ul. Sportowej 6b jest ścieżka, którą można przekształcić w chodnik. 
Odpowiedź: Nie jest to teren miejski. Zwrócimy się do właściciela o przekazanie 
działki.  
 
Pytanie:  

1) Przy ul. Poniatowskiego był postawiony parkometr. Po jakimś czasie on zniknął. 
Czemu ulica od strony ul. Mochnackiego nie jest jednokierunkowa? Czemu                    
ul. od ul. Jagiellońskiej do ul. Mochnackiego nie jest w strefie parkowania? 

2) Proszę o usprawnienie komunikacji na rondzie Pobitno; 
3) Proszę o informację gdzie można składać wnioski o uzupełnienie braków                         

w oznakowaniu ulic?  
4) Kiedy miasto planuje budowę sali koncertowej?  

 
Odpowiedź: 
Ad. 4 
Odpowiedź Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: Na 
terenie miasta jest sporo miejsc gdzie można spędzać czas. Spośród imprez miejskich 
na pewno każdy mieszkaniec będzie w stanie wybrać coś dla siebie. 
Ad. 2 
Odpowiedź Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: Wniosek 
zostanie rozpatrzony. 
Ad. 1 
Odpowiedź Jerzy Tabin – Dyrektor Miejskiej Administracji Targowisk                                      
i Parkingów: Ulica Poniatowskiego jest ulica wewnętrzna. Opłaty pobierane są na 
ulicach publicznych.  
Odpowiedź Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: Ulicę                   
o której mówimy trzeba będzie przekwalifikować na drogę publiczną i wtedy będzie 
można pobierać opłaty za parkowanie.   
Mieszkanka: Tam się ciężko przejeżdża. Straż Miejska interweniuje, ale jak tylko 
odjada to sytuacja się powtarza. 
Odpowiedź Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: Uwagi  
zgłaszane przez Panią by objąć ulicę strefą parkowania są słuszne.   
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Pytanie:  
1) Skrzyżowanie przy ZUS-ie  pomiędzy ulicami Fredry i Siemiradzkiego jest 

bardzo niebezpieczne, często dochodzi tam do kolizji.  
2) Proszę o poprawę parkingu przy ul. Fredry. 

Odpowiedź: 
Ad. 1  
Odpowiedź Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: 
Sprawdzimy organizacje ruchu tego skrzyżowania.  Przyjrzymy się sprawie na komisji 
bezpieczeństwa.  Jest to pierwszy sygnał w sprawie tego skrzyżowania. Jednocześnie 
chciałbym Państwu powiedzieć, że liczymy kierowców wjeżdżających do miasta i na 
podstawie wyliczeń codziennie po Rzeszowie porusza się 300 tyś. pojazdów.    
Ad. 2 
Odpowiedź Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: Na ulicy 
Fredry jest parking prywatny znajdujący się na przykrytej Młynówce. Jeśli chodzi Panu 
o parking koło przychodni z płyt ażurowych to poprawimy go.  
 
Pytanie: Czy buspasy spowodowały większe korki na ulicach? 
Odpowiedź Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa:  Nie 
spowodowały. Buspasy wpłynęły na poprawę  o 64%  punktualności autobusów,                                 
oraz wzrost o 7% ilości pasażerów.   

 

Pytanie:  
1) Jest  problem z tablicami świetlnymi, ponieważ co innego wyświetlane jest,                      

a kierowcy autobusów zupełnie inaczej przyjeżdżają.  
2) Proszę o zwrócenie uwagi kierowcom MPK o płynniejsze i delikatniejsze 

ruszanie, gdyż zdarza się, że ruszają mocno szarpiąc co powoduje dyskomfort 
pasażerów.  

3) Przy ul. Miłej  brak jest chodnika i oświetlenia. Droga jest wąska, a na pierwszym 
przystanku przy skrzyżowaniu z ul. Strażacką wiata jest tak mała, że nie mieści 
pasażerów.  

4) Kiedy będzie przeprowadzone odmulenie zalewu? 
5) Czy jest szansa połączenia wzdłuż torów ul. Sondeja aż do ul. Chmaja?     
6) Kiedy będzie remontowany wiadukt na Batorego? 
7) Prosiłbym o przeprowadzenie rozmów z młodzieżą dotyczącą zachowania się. 

Młodzież nieładnie wysławia się.  
Ad. 2 
Odpowiedź Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa:  Proszę 
o przeprowadzenie rozmów z kierowcami.  
Odpowiedź – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Rzeszowie: W 95 % 
autobusy w taborze są pojazdami z automatyczną skrzynią biegów. Niestety zdarza 
się że kierowca musi mocniej zahamować. W każdym autobusie znajduje się 
monitoring, który wyjaśni dlaczego kierowca zachował się w konkretny sposób. Zdarza 
się, że ostre hamowanie wymuszone jest przez innych użytkowników. Mimo wszystko 
zwrócimy uwagę kierowcom.  
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Ad. 1  
Odpowiedź Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: Proszę 
ZTM o sprawdzenie tablic oraz poprawności czasu wyświetlania czasu przejazdu.   
Ad. 5  
Odpowiedź Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: Tereny 
pomiędzy ulicami Sondeja  a Langiewicza są terenami kolejowymi. Czynimy starania 
by ten teren odkupić i połączyć do ulicą.  
Odpowiedź Biuro Gospodarki Mieniem – Agata Janicka:  Będziemy kontynuować 
rozmowy z koleją. Podobnie było z terenami przy ul. Kochanowskiego. PKP 
przygotowywało się do ich sprzedaży, jednak w tej chwili nie ma  o tym mowy.  
Ad. 6  
Odpowiedź Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: PKP ma 
opracować projekt przebudowy stacji Rzeszów Główny. W jego ramach przebudowana 
będzie ul. Batorego, perony i cała infrastruktura.   
Ad. 7 
Odpowiedź Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa:                            
W szkołach są lekcje wychowawcze, ale największy wpływ na młodzież ma dom                           
i rodzice. Nic tego nie zastąpi.  
Ad. 3   
Ulica Miła ma zostać przebudowana w 2017 roku. Realizowana będzie budowa 
chodników, ale możemy budować tylko na własnym terenie.  
Ad. 4  
Odpowiedź Andrzej Gutkowski  – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa:      
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie jest właścicielem zalewu. 
Wykonana została dokumentacja odmulenia zalewu i przewidziane były pieniądze na 
ten cel. Na odmulenie trzeba będzie poczekać kilka lat.  
 
Pytanie: Proszę o częstsze patrole w parku na Pułaskiego. Młodzież jest 
niewychowana i lekceważy nawet fakt, że park jest strefą wolną od dymu 
papierosowego.  
Odpowiedź Jadwiga Jabłońska – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej: 
Strażnicy pojawiają się w parku i nakładają mandaty. Polecę by patrole uczęszczały 
tam częściej.  
 
Pytanie: Jest ogromny problem z zaparkowaniem auta od drugiej strony pawilonu przy 
ul. Pułaskiego. Rodzice przywożą dzieci do żłobka i przedszkola, blokują miejsca 
postojowe, mieszkańcy nie mają gdzie parkować swoich aut. Spółdzielnia postawiła 
znaki zakazu i nic się nie zmienia. Czy można postawić szlaban?   
Odpowiedź Dyrektor Jerzy Tabin – Miejska Administracja Targowisk                                       
i Parkingów: Rodzice mogą zostawiać 10 min auta na miejscach płatnych.    
Odpowiedź Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: Proszę 
dyrektorów żłobka i przedszkola by poinformowali o tym fakcie rodziców.  

Wnioski przedstawione przez Przewodniczącego Rady Osiedla Pułaskiego – 
Józefa Króla:  
1) Proszę o przyspieszenie prac nad basenami ROSiU. 
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2) Proszę by w kalendarzu imprez miejskich uwzględniano nasz amfiteatr, gdzie 
można byłoby posłuchać koncertów.    

3) Budynek przy ul. Ks. Jałowego 5a - w dalszym ciągu nie został rozwiązany problem   
brudu i nieporządku na posesji.   

Odpowiedź: 
Ad. 3 
Odpowiedź Biuro Gospodarki Mieniem – Agata Janicka: Sprawa posesji przy                   
ul. Ks. Jałowego jest rozwiązywana. Właściciel wyraził chęć uporządkowania jej, ale 
musi to potrwać.  On chce współpracować.  
Ad. 1 
Odpowiedź  Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji -  Janusz Makar: Jeśli 
przetarg przebiegnie szybko, wykonawca wejdzie na budowę w XII 2016 r., a prace 
zakończone zostaną  do II 2018 r. 
Ad. 2  
Odpowiedź Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa:  
Propozycje imprez w amfiteatrze wpiszemy jako propozycję do budżetu.  
 

Pytanie: 
1) Czy konieczny jest remont ulicy 3-maja? 
2) Czy nie właściwe byłoby stworzenie jedne strony internetowej, które 

uwzględniałaby imprezy kulturalne w całym mieście?  
Odpowiedź: 
Ad. 1  
Odpowiedź Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: Remont 
jest konieczny, gdyż cała infrastruktura wymaga poprawy i przebudowy. Gruty są 
podmywane, a teren opada powodując problemy z kostką.  
Ad. 2 
Odpowiedź Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: Jest 
strona ogólnomiejska, w której umieszczane są imprezy odbywające się w mieście. 
Postaramy się ją usprawnić.  
 

 

Protokołowała: 

                Małgorzata Lisowicz 
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