
 
PROTOKÓŁ 

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa 
z Mieszkańcami osiedli Franciszka Kotuli i Krakowska Południe, 

które odbyło się w dniu 10 listopada 2016 r. 
  
Uczestnicy spotkania:  

• Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc; 
• Przewodnicząca Rady Osiedla Franciszka Kotuli – Pani Jolanta Kaźmieraczak; 
• Przewodnicząca Rady Osiedla Krakowska Południe – Pani Maria Warchoł; 
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisław Sienko;  
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński; 
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Andrzej Gutkowski; 
• Sekretarz Miasta Rzeszowa – Marcin Stopa; 
• Proboszcz Parafii pw. Błogosławionej Karoliny Kózki – ks. dr Jan Krynicki; 
• Radni Rady Miasta Rzeszowa;  
• Dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa i miejskich jednostek 

organizacyjnych;    
• Mieszkańcy osiedli.  

  
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 osiedli. 
 
Mieszkaniec: 

1. Powstały już pierwsze murale w Rzeszowie. Kiedy powstanie ich więcej? 
2. Czy niezbędna jest rewitalizacja ul. 3-go Maja? 
3. Dlaczego miasto nie utrzymuje w czystości Pomnika Czynu Rewolucyjnego 

oraz Jedności Parku Polonii z Macierzą? 
4. Wniosek o wyłączanie fontann rzeszowskich z końcem września. 
5. Wniosek o przebudowę lub przynajmniej pomalowanie wiaduktu PKP  

od ul. Wyzwolenia. 
6. Wniosek o oświetlenie przejść dla pieszych, ponieważ niektóre są bardzo 

niebezpieczne. 
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7. Wniosek o zrobienie schodów przy Galerii Rzeszów od strony banku przy 
Wiadukcie Tarnobrzeskim. 

8. Wniosek o to, by progi zwalniające w mieście były bardziej widoczne. 
9. Czy jest możliwość odnowienia nagrobków w których leżą żołnierze  

na cmentarzu Pobitno? 

Ad. 4.  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Jeżeli chodzi  
o fontanny to nie wyłączę świateł o godz. 2200. Nie zgadzam się na to, ponieważ jest 
to dla tych, którzy chodzą na spacery wieczorami po pracy. Mają one oświetlać miasto. 
Ma być ładnie! Zdecydowanie nie zgodzę się z wnioskiem, żeby wyłączać fontanny. 
Jeżeli miasto funkcjonuje to jest to również miasto atrakcyjne dla biznesu  
i wówczas przychodzą inwestorzy i pieniądze. Poza tym mają one służyć 
mieszkańcom dla rozrywki. 
Ad. 5.  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Pan Tadeusz Ferenc: Wstyd mi było  
za ten most kolejowy jak przyjeżdżał do nas Pan Prezydent Komorowski. Bardzo 
chciałem, żeby był on wyremontowany – odnowiony. Dopominam się o to, żeby ten 
most był odmalowany. Jednak nie chcę tego robić z pieniędzy podatników tylko 
inwestorów. 
Ad. 3.  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Pan Tadeusz Ferenc: Teren na którym 
stoi pomnik został przekazany innemu właścicielowi. Nie jest to teren miasta, a nie 
można wydawać pieniędzy na tereny nie należące do miasta. Na  terenie przekazanym 
ojcom bernardynom powstały przepiękne Ogrody Bernardyńskie oraz parking 
podziemny.  
Ad. 2.  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Pan Tadeusz Ferenc: Ulica 3-go Maja 
została przebudowana za kadencji Pana Prezydenta Janowskiego. Ulica ta jednak 
stale zapadała się. Stale badane są instalacje wewnątrz. Trwają badania nad 
podziemiami ulicy gdzie są jeszcze stare podkłady drewniane. Ulica się zapadała, 
dlatego trzeba ją przebudować i chcemy od razu położyć tam płyty granitowe. 
Ad. 1.  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Pan Tadeusz Ferenc: Kolejne murale  
są realizowane. Jednak na wszystko muszą być pieniądze.  
Ad. 9. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Zakupimy 
materiały. Bardzo dziękuję za inicjatywę. 
 
Mieszkaniec: 

1. Kiedy zostanie dokończony park na osiedlu Krakowska Południe.  
Czy możemy liczyć na dofinansowanie tego celu w 2017 roku? 

2. Zalew rzeszowski jest zamulony. Czy jest robione coś w tym kierunku, żeby  
go odmulić i żeby on pasował do otoczenia? 

3. Porty lotnicze i dworce są wizytówkami miast. Były plany połączenia dworca 
PKP i PKS oraz ich przebudowy. Czy coś będzie robione w tym kierunku? 
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Ad. 1. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Przy ulicach 
Wiktora, Strzelniczej i Wyspiańskiego był to tereny bardzo podmokłe i błotniste więc  
powstały na tym osiedlu zbiorniki wodne. Teren na którym miał być park został 
zwrócony zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce i nie możemy inwestować 
pieniędzy  w tereny pozamiejskie.  
Odpowiedź Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem – Pan Grzegorz Tarnowski: Jest 
podjęta uchwała Rady Miasta odnośnie zamiany części tych terenów przy  
ul. Krakowskiej z Parafią Fara, na tereny położone przy zbiegu ulic Św. Kingi  
i Konfederatów Barskich. W tej chwili przygotowywane są wyceny tego terenu.  
W przyszłym tygodniu będzie ostatnia wycena, a wtedy będzie możliwe podpisanie 
aktu notarialnego zamiany na część terenów przy ul.  Krakowskiej, które są 
umieszczone w budżecie obywatelskim. Przewidywany termin podpisania aktu 
notarialnego to najszybciej koniec przyszłego tygodnia. 

Ad. 2. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Pan Tadeusz Ferenc: Sytuacja                                 
z zalewem jest bardzo skomplikowana. Staramy się coś z tym zrobić. Nasze wyjazdy 
do władz do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie nie przynoszą 
efektów. 

Ad. 3. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Pan Tadeusz Ferenc: Odnośnie dworca 
będzie przeznaczone na ten cel 160 mln złotych. Chcemy na tym terenie zrobić 
centrum komunikacyjne. Byli inwestorzy, którzy chcieli kupić tereny dworca, zwłaszcza 
te od strony ul. Kochanowskiego. Jednak władze spółki, która zarządza wszystkimi 
dworcami kolejowymi w Polsce podjęła decyzję, żeby nie sprzedawać tych terenów. 
Ale przebudowa będzie i tych terenów i przejazdu pod ul. Batorego. 

 
Mieszkaniec: 

1. Kwestia pomnika czynu rewolucyjnego. Teren ten został oddany ojcom 
bernardynom, ale czy obdarowani nie mogliby oddać samego terenu,  
na którym stoi pomnik, żeby go wyczyścić i zrobić z nim porządek? 

2. Ścieżki rowerowe - czy jest możliwe, żeby był ciąg ścieżek, tak by przejechać 
Wisłok. Żeby zostały one połączone w spójny ciąg żeby przedostać się  
na drugą stronę Wisłoka. 

Ad. 2. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Można przejechać 
nad zalew i na ulicy Witosa, na Batalionów Chłopskich, na al. Powstańców Warszawy 
można przejechać na drugą stronę, a także za mostem podkarpackim. Także nie ma 
problemu żeby przejechać na drugą stronę Wisłoka jadąc z Krakowskiej Południe 
ścieżkami na rowerze. Będziemy dalej budować ścieżki rowerowe. W najbliższym 
czasie powstaną ścieżki jak jest most na ul. Lwowskiej w kierunku Trzebowniska. 
Ad. 1. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Pan Tadeusz Ferenc: Teren został 
oddany i ciężko będzie odzyskać coś co się oddało. 
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Mieszkaniec: 
1. W 2015 roku mieliśmy obiecane, że kursy MPK linii 33 z Przybyszówki  

na ul. Lubelską będą przejeżdżały przez ul. Kotuli. Chodzi nam o to, żeby można 
było dojechać z ul. Kotuli na ul. Lubelską. 

2. Dworzec PKP zniechęca pasażerów do korzystania z niego. Często korzystam 
z dworca, ale chcąc przejść na peron trzeba przejść tunelem, w którym  
są tylko schody. Wniosek o zrobienie tam windy lub zjazdów. Dodatkowo ławki 
są brzydkie i „żelazne” bardzo niewygodne i mało funkcjonalne zwłaszcza  
w zimie. 

Ad. 2. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Pan Tadeusz Ferenc: Będziemy 
interweniować w tych sprawach przy przebudowie dworca. 
Ad. 1. 
Odpowiedź Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie – Pani Anna 
Kowalska: Państwa osiedla mają 16 linii autobusowych. Przeanalizujemy  
tą potrzebę i sprawdzimy czy taki kurs przyniesie wyniki ekonomiczne. Weźmiemy  
ten wniosek pod uwagę. 

 
Mieszkanka: 

1. Wniosek o wybudowanie siłowni na wolnym powietrzu w parku przy  
ul. Wiktora. 

2. Wniosek o zrobienie oświetlenia parku pomiędzy ul. Wiktora a Wyspiańskiego, 
ponieważ po zmroku jest tam ciemno i niebezpiecznie. 

3. Pytanie dotyczące samej ulicy Wiktora i jej przepustowością. Tuż za rondem od 
ul. Bł. Karoliny jest bardzo ciężko wyjechać z domów. Czy jest możliwość 
zrobienia dodatkowej drogi dojazdowej poza główną? 

Ad. 1. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Jest możliwość 
zbudowania siłowni. 
Ad. 2. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Pan Tadeusz Ferenc: Zrobimy 
oświetlenie parku. 
Ad. 3. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Pan Tadeusz Ferenc: Przewiduję, że 
ruch na ul. Bł. Karoliny Kózki i Wiktora będzie zdecydowanie większy. Budujemy nowe 
drogi w tej chwili połączeni z ul. Pańską i ul. Dębicką. Cześć już jest wybudowana. Od 
tego ronda dalej będziemy budować połączenia z ul. Krakowską i ul. Ludwika Chmury. 
Miasto się rozwija, powstają kolejne obiekty. Ciągle przybywa osiedli, szkół, żłobków, 
przedszkoli i przychodni. Postulaty zostaną zrealizowane. 
Odpowiedź Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie – Pani Aleksandra 
Wąsowicz-Duch: Oświetlenie parku powstanie do lipca 2017 r., natomiast siłownia do 
maja 2017 roku. 
  
Pytanie: Mieszkaniec:  

1. Osiedle Franciszka Kotuli jest bardzo dynamicznie rozwijającym się osiedlem, 
jednak jest ono podzielone pomiędzy dwa osiedla – Franciszka Kotuli oraz 
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Przybyszówka. Chcielibyśmy aby to było jednak jedno osiedle – Franciszka 
Kotuli 

2. Mieszkańcy ulic Strzyżowskiej i Dukielskiej chodzą do lokalu wyborczego  
na Wzgórza Staroniwskie. Z ulicy Strzyżowskiej na Wzgórza Staroniwskie jest 
prawie 2 km, natomiast do lokalu wyborczego na ul. Krośnieńską pareset 
metrów. Chcielibyśmy aby te ulice były przynależne do ul. Krośnieńskiej. 

3. W tym roku miało być budowane rondo na skrzyżowaniu ul. Bł. Karoliny  
i ul. Strzyżowskiej. Mieszkańcy ul. Strzyżowskie nie mogą rano wyjechać  
z domów. Kiedy będzie zbudowane to rondo? 

Jako emerytowany kolejarz wieloletni w dalszym ciągu jestem zainteresowany 
sprawami kolejowymi i mogę wyjaśnić parę spraw odnośnie przebudowy. Rzeszów 
czekał na wielkie centrum komunikacyjne jednak nie doczekał się tego, jednak będzie 
modernizowany sam układ torowy Rzeszów Główny i Zachodni. Wszystko wskazuje 
na to, że końcem przyszłego lub początkiem 2018 roku rozpoczną się prace 
modernizacyjne. Na ul. Wyzwolenia będą nowe wiadukty kolejowe, będzie wyrównany 
przejazd przy ul. Konopnickiej, przy peronach będą windy, wiaty, ładne ławki.                                
a ul. Batorego będzie przebudowana. 
Prezydent Miasta Rzeszowa - Pan Tadeusz Ferenc: Bardzo dziękuję Panu 
Dyrektorowi za szczegółowe informacje na temat tych inwestycji. 

Ad. 1. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa - Pan Tadeusz Ferenc: Cały czas trwa 
akcja rozszerzenia granic miasta Rzeszowa. Mieszkańcy są przywiązani do starych 
nazw, dlatego jestem przeciwnikiem, żeby rozdzielać os. Przybyszówka. 
Ad. 3. 
Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Pan Marek Ustrobiński: Jest podpisana 
umowa z firmą na budowę ronda. Chcemy je jak najszybciej wybudować, jednak firma 
budowlana opóźnia się (termin mają do 30 listopada) ale staramy się ten termin 
egzekwować. 
Ad. 2. 
Odpowiedź Sekretarz Miasta Rzeszowa – Pan Marcin Stopa: To osiedle się bardzo 
szybko rozwija i ciągle rośnie liczba mieszkańców. Cały czas myślimy jak 
przyporządkować mieszkańców do obwodów głosowania jednak musimy robić to 
zgodnie z przepisami. Przeliczymy na nowo liczbę mieszkańców i sprawdzimy jakie są 
możliwości. 

 
Mieszkaniec: 

1. Czy są plany połączenia lotniska z miastem np. koleją? 
2. Czy jest możliwe połączenie naszego osiedla ze strefą ekonomiczną Jasionka, 

ponieważ pracuje tam coraz więcej ludzi. 

Ad. 1. i Ad. 2. Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: 
Chcielibyśmy przyłączyć Trzebownisko do miasta Rzeszowa. Kiedyś były tory  
do Jasionki jednak wszystko zostało rozkradzione. Rozmawiamy z rządem  
o kolejce nadziemnej (monorail), żeby jeździła na lotnisko. Temat ten jest bardzo 
ważny. W chwili obecnej na lotnisko kursują autobusy.  
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Odpowiedź Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie – Pani Anna 
Kowalska: Chętnie wyślemy autobusy, żeby kursowały do Jasionki, jednak gmina 
Trzebownisko nie udostępnia nam swoich terenów i przystanków dla naszych 
autobusów. Autobusy, które obecnie kursują do Jasionki trzeba dopracować. 
Prowadzone są rozmowy w tej sprawie. Jeżeli jest taka potrzeba, żeby puścić więcej 
linii do strefy Jasionka to będziemy to realizować. 
 

Mieszkaniec:  
Był remont boisk przy Szkole nr 28 i obiecał Pan Prezydent boiska do piłki nożnej.                    
Chciałem wiedzieć kiedy one zostaną zbudowane? 

Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc:  Wstyd mi za ten 
temat. Decyzja na ten temat będzie podjęta w przyszłym tygodniu. 
Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Pan Stanisław Sienko: Postaramy się  
to włączyć do przyszłorocznego budżetu. 
Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 w Rzeszowie – Pani Dorota Chmura: Dziękujemy 
Panie prezydencie za boiska, które zostały wybudowane i boisko do piłki nożnej będzie 
również zbudowane. 
Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Proszę o zrobienie tego 
jeszcze w tym roku. 
 
Mieszaniec: 
Kiedy będzie dalszy ciąg drogi do żłobka i połączenie jej z ul. Wyspiańskiego. Jest to 
ważna sprawa dla mieszkańców osiedla ponieważ mamy tylko jeden wyjazd  
z osiedla na ul. Bł. Karoliny. Z tego co wiem są takie plany ale może uda się  
tą sprawę przyspieszyć? 

Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Drogę  
za żłobkiem będziemy budować jak będzie taka potrzeba. Więc jak będą powstawały 
nowe osiedla, nowe inwestycje to będzie też budowana droga. 
 
Na koniec w imieniu Samorządowej Rady Osiedla Krakowska Południe oraz  
w imieniu wszystkich mieszkańców osiedla Pani Maria Warchoł podziękowała Panu 
Prezydentowi Miasta Rzeszowa – Tadeuszowi Ferencowi oraz wszystkim 
pracownikom Urzędu Miasta za przychylność w związku z prośbami dotyczący parku, 
remontami ulic, zwiększeniem ilości kursujących autobusów oraz że liczy  
na dalszą przychylność i prosiła, żeby wrócić do rozmów w sprawie ronda przy  
ul. Wiktora przy wyjeździe z Bi1 oraz prosiła o zatrzymanie środków z budżetu  
na ukończenie parku na Krakowskiej Południe.  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Oba ronda trzeba 
wybudować. Obie inwestycje muszą być zrealizowane. 
 
Mieszkaniec: 

1. Wniosek o zrobienie wejścia na boiska od strony ul. Kotuli, żeby młodzież nie 
wchodziła przez siatkę. 
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Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc: Poproszę 
odpowiednie służby o załatwienie przejścia od ul. Kotuli. 
 

 

 

  Protokołowała: 

Anna Tarnawska 
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