
 
PROTOKÓŁ  

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa  
z Mieszkańcami osiedli Gen. Grota Roweckiego, Piastów i Dąbrowskiego,  

które odbyło się w dniu 25 listopada 2016 r.  
  
Uczestnicy spotkania:  
• Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc; 
• Przewodniczący Rady Osiedla Gen. Grota Roweckiego – Pan Łukasz Dziągwa; 
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisław Sienko;  
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński; 
• 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 osiedli.  

  
Porządek spotkania:  
  

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

2. Dyskusja, pytania dotyczące problemów osiedli. 
 
Podczas przywitania mieszkańców przypomniana została historia Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 2 w Rzeszowie. W dniu 25 listopada 2016 r. została oficjalnie 
oddana do użytku największa na Podkarpaciu hala sportowa przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 2. Koszt inwestycji realizowanej w latach 2012-2016, wyniósł 
prawie 7,5 mln zł, w tym prawie 2,0 mln zł dofinansowania ze środków Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. Trzykondygnacyjna hala o wymiarach 65 m x 45 m mieści 
wielofunkcyjną salę sportową, trzy boiska, sale lekcyjne, sale fitness i aerobiku, 
siłownię, magazyny sprzętu, kabinę komentatorską, pokoje sędziowskie, pokój 
nauczycielski, pomieszczenia gospodarcze i techniczne, węzły szatniowo-sanitarne, 
trybuny dla 345 widzów. Na zewnątrz są dwa wielofunkcyjne boiska oraz                              
100- metrowa bieżnia lekkoatletyczna. Zwieńczeniem był występ uczniów ZSO nr 2 
(akrobaci sportowi, zespoły taneczne, gimnastyka artystyczna, akrobatki 
występujące na kółku i szarfie). 
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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”; 
- 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.   
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. 
 
Prezydent Sienko przypomniał o kilku spośród wielu wyróżnień jakie otrzymał 
Rzeszów oraz Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc. Były nimi: 

- I nagroda za „Oświetlenie świąteczne na terenie miasta”; 
- II nagroda za „Oświetlenie drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz                                 
z iluminacją mostu na rzece Wisłok; 
- Rzeszów prymusem w pozyskiwaniu unijnych pieniędzy znalazł się na                          
2 miejscu wśród miast wojewódzkich z kwotą 21,1 tyś na 1 mieszkańca. 
Wyprzedza nas jedynie Gdańsk. W kwestii umów o dofinansowanie ze środków 
unijnych Rzeszów uplasował się na 12 pozycji z kwotą 3,9 mld złotych; 
- Dziennik Gazeta Prawna przygotował ranking Zdrowia Polski w którym 
Rzeszów zajął III miejsce; 
- Smart City Forum wybrało Prezydenta Tadeusza Ferenca Człowiekiem Roku 
2015, jako inicjatora dynamicznego rozwoju Rzeszowa. W 2015 r. zrealizował 
projekty umożliwiające wdrożenie inteligentnych rozwiązań dla miasta i jego 
mieszkańców; 
- Rzeszów w czołówce najbardziej innowacyjnych samorządów zajął 8 miejsce 
wyprzedzając takie miasta jak Poznań, Łódź, Toruń; 
- w rankingu „Wprost” Rzeszów znalazł się na 10 miejscu (spośród 66 miast na 
prawach powiatu); 
- Prezydent Tadeusz Ferenc znalazł się w gronie 15 najlepszych prezydentów 
miast w Polsce; 
- Miasto Rzeszów zostało wyróżnione Najwyższą Nagrodą Europejską Na 
Rzecz Czystego Transportu Miejskiego; 
- CIVITAS AWARD 2016 w kategorii „Innowacje Techniczne”.    

 
Ad. 2 Dyskusja, pytania dotyczące problemów osiedli. 
 
Pytanie: Występuje  problem z miejscami parkingowymi na osiedlu? 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Jeśli będzie zgoda na 
zajmowanie terenów zielonych to administrator wybuduje parkingi. 
 
 
Pytanie: Kwestia wybudowania na bulwarach boiska dla młodzieży z osiedla. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc zapytał mieszkańców 
o to czy budowanie boiska na bulwarach jest dobrym pomysłem. Bulwary są miejscem 
na odpoczynek, w którym ma być spokój i cisza. Boiska powodują hałas, młodzież  
krzyczy. Na pewno pojawią się protesty mieszkańców. 
 
 
Pytanie: Mieszkaniec ul. Skłodowskiej prosi o budowę progu zwalniającego. Wskazał, 
że  w blokach przy tej ulicy mieszka i bawi się dużo dzieci. Z racji częstych korków na 
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ulicy Dąbrowskiego kierowcy robią sobie objazd przez ul. Skłodowskiej. Jest 
niebezpiecznie, auta jeżdżą z dużą prędkością. Mieszkańcy nie są w stanie 
sfinansować budowy progu. 
Odpowiedź: Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc zaproponował 
postawienie progu oraz znak przejazdu tylko dla osób z tej ulicy. 

 
Pytanie: Propozycja płatnego parkingu przy ul. Hetmańskiej.  
Odpowiedź: Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc nie podzielił zdania 
mieszkańca. 

 
Pytanie: Jaka jest liczba oczekujących na mieszkania socjalne w mieście? 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Cały czas budowane 
są kolejne budynki mieszkalne. W najbliższym czasie wybudowanych zostanie                               
160 mieszkań. Pojawia się tylko problem późniejszego utrzymania tych osób. Na 
obecny moment jest 750 chętnych na mieszkanie socjalne. 

 
Pytanie: Kwestia budowy lodowiska sztucznego? 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Pod znakiem 
zapytania jest kwestia budowy lodowiska na ul. Wyspiańskiego. Natomiast, chciałbym 
Państwa poinformować, ze baseny przy  ulicy Pułaskiego zostaną przebudowane.  

 
Pytanie: Pojawiło się pytanie dotyczące drużyny piłkarskiej. 
Odpowiedź: Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc zwrócił uwagę, że 
w mieście powstanie drużyna wyłoniona z najlepszych. Przedsiębiorcy zainteresowani 
są tematem wsparcia funkcjonowania drużyny. Założenia są takie żeby drużyna miała 
jak najlepsze osiągnięcia, żeby była w pierwszej lidze. 

 
Pytanie: W rejonie ulic Hetmańskiej i Staszica miała być wykonana instalacja 
burzowo-ściekowa. Na jakim jest etapie aktualnie? 
Odpowiedź Wydział Inwestycji: Planowana jest budowa odwodnienia. Ogłoszony 
został przetarg. Złożono dwie oferty spośród których zostanie wyłoniona jedna. 
Prezydent podkreślił, że w wielu sprawach decyduje człowiek i to protesty utrudniają 
realizowanie wielu projektów. 
 

Pytanie: Mieszkaniec zwrócił uwagę, że rząd chce wprowadzić reformę szkolnictwa. 
Czy miasto jest przygotowane na takie zmiany? 
Odpowiedź: Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc wskazał, że sieć szkół 
jest przygotowana. Wejście reformy realizowane jest zgodnie z planami rządu. Nie 
będzie zwolnień nauczycieli. Dodatkowo rozbudowywane jest wiele szkół, a nawet 
budowane są nowe szkoły budowana jest na Wilkowyi. 
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Pytanie: Na jakim etapie jest przebudowa ulicy Zawiszy do ulicy Podkarpackiej? 
Odpowiedź: Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc planowana jest 
przebudowa Dworca. Kwota która zostanie przeznaczona to 160 mln złotych. 

 
Pytanie: Mieszkaniec osiedla pyta o remont budynku przy ulicy Staszica 16, który jest 
od ponad 25 lat zalewany wodami opadowymi. Kilka lat podejmowany jest temat i nic 
w tym zakresie się nie zmieniło. 
Odpowiedź: Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc przypomniał, że budynek 
był wybudowany na trudnym terenie (kiedyś była tam rzeka). Problemy były 
z wykonawcą tych robót i dotychczasowe projekty nie zostały zrealizowane. Rok 2017 
powinien zakończyć ten projekt. 
 

Pytanie: Mieszkańcy zainteresowani są kwestią zorganizowania na osiedlach domu 
kultury.  Dobrym pomysłem byłby także klub dla seniorów którego na osiedlu brak. Jest 
to osiedle na którym mieszka wielu emerytów, ludzi w podeszłym wieku. Chcieliby mieć 
miejsce w którym mogliby się spotkać, miejsce na zajęcia rozwijające zainteresowania. 
Odpowiedź: Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc poinformował, że Dom 
Kultury WSK przy ul. Dąbrowskiego został sprzedany dla potrzeb Uniwersytetu 
Rzeszowskiego i funkcjonuje tam Instytut Muzyki. W planach na terenach wojskowych 
jest budowa domu kultury. Prezydent przypomniał zasługi wielu osób z osiedla dla 
rozwoju miasta Rzeszowa, ich wkład w budowanie i poszerzanie się miasta. W związku 
z tym powinno się znaleźć pomieszczenie które można by było zaadaptować na 
potrzeby klubu seniora. 
 

Pytanie: Mieszkaniec podjął zagadnienie buspasów, które w jego przekonaniu 
wykorzystywane są przez pojazdy nieuprzywilejowane, które nie powinny poruszać się 
po tym pasie. Zaznaczył, że z jego obserwacji wynika, że służby rzadko zwracają na 
ten aspekt uwagę. 
Odpowiedź: Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc polecił zwiększenie 
kontroli przez Policję. 
 

Pytanie: Pytanie mieszkańca dotyczące poszerzenia granic miasta Rzeszowa. Czy 
planowane jest  zmiana granic o Trzebownisko? 
Odpowiedź: Prezydent podkreślił, że miasto musi cały czas się poszerzać. Na pewno 
będziemy kierować kolejne wnioski w tej sprawie. 

 
Dyrektor Wydziału Geodezji Zbigniew Sebzda poinformował zgromadzonych 
o nadaniu ulicy im. Prezydenta Ludwika Chmury. Ulicy wiodącej do strefy 
ekonomicznej na oś. Przybyszówka. 

Protokołowała: 

                                                                                          Agnieszka Czyż-Byjoś 
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