
 
PROTOKÓŁ  

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa  
z Mieszkańcami osiedli 1000-lecia i Staromieście,  

które odbyło się w dniu 18 listopada 2016 r.  
  
 
Uczestnicy spotkania:  
• Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc; 
• Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla 1000-lecia – Pan Antoni Gubernat; 
• Przewodniczący Rady Osiedla Staromieście – Sławomir Gołąb; 
• 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. 
   

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;  
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- 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. 
 
Pytanie: Ul. Lubelska – mieszkaniec ma wjazd na posesję za pełnymi  ekranami 
dźwiękochłonnymi. Po jednej i drugiej stronie jest ekran przeźroczysty.  Wjeżdżając na 
nią z ul. Lubelskiej nie widać ani pieszych ani  rowerzystów. By nie potrącić 
rowerzystów trzeba wyjść z auta żeby sprawdzić czy nikt nie porusza się po ścieżce 
rowerowej.  A jest to trasa szybkiego ruchu z ograniczeniem do 70 km/h. Prośba by 
wymienić ekrany pełne na przeźroczyste.    
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Proszę Dyrektora 
Miejskiego Zarządu Dróg, żeby jutro załatwił temat.  
 
Pytanie: 

1) Na ul. Lubelskiej  w następnym rzędzie jest  rząd szeregówek. Niepotrzebnie 
są porobione trawniki, które są notorycznie rozjeżdżane. Jest tam tylko błoto. 
Na chodniku jest brudno, nieładnie, nosi się błoto na chodnik. 
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2) W tym roku nie były zbierane liście na ul. Lubelskiej.   
Ad. 1 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Wniosek przyjmujemy. 
Rzeszów musi być miastem czystym.  
Ad. 2  
Odpowiedź Zastępca Dyrektora MPGK: W najbliższym czasie będziemy zbierać 
liście z  ul. Lubelskiej. Na większości ulic uporaliśmy się z liśćmi. Będzie to zrobione.  
 
Pytanie:  

1) Jaki jest i czy wogóle jest projekt budowy lodowiska miejskiego? 
2) Czy miasto będzie dofinansowywało zadaszenie stadionu miejskiego? 
3) Kiedy będzie jeden wspólny dworzec obejmujący dworzec miejski i podmiejski? 

Ad. 3 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Dworzec zostanie 
kompleksowo przebudowany. Na jego przebudowę przeznaczona jest kwota 160 mln 
zł.  Prace obejmują min. przebudowę przejścia przy ul. Batorego.  
Ad. 1 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Lodowisko będzie 
budowane przez Resovię. To lodowisko, które było przy Wyspiańskiego miało być 
zadaszone, ale byłaby to prowizorka. Na lodowisku jeździło 15-20 osób. Dbając                          
o finanse miasta wolę żeby budowano takie inwestycje z pieniędzy prywatnych 
inwestorów, a nie miejskich.  Z budżetu miejskiego wolę budować szkoły i żłobki.   
 
Pytanie: ul. Warszawska – prośba o instalację ekranów dźwiękochłonnych. Zdajemy 
sobie z kosztów, jednak problem z hałasem trwa 6-7 lat, a jego natężenie jest ogromne. 
Czy jest taka możliwość? 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Proszę wykonać 
badania natężenia hałasu. Jeżeli badania wykażą, że jest duży hałas to będziemy 
zastanawiać się nad ekranami i podejmować decyzję. Zobaczą Państwo, że jeszcze 
trochę i będziemy przebudować cały ciąg ul. Warszawskiej. Kolejne budynki będą 
budowane, bo  Rzeszów błyskawicznie się zmienia i musi się zmieniać.  
 
Pytanie: 

1) Zabrano mi bezprawnie drogę obok wejścia do domu.  Potem miast o zabrało 
kolejną drogę. Drogę, która była w planie miejscowego planu 
zagospodarowania, które straciły ważność kilkanaście lat temu. Droga która 
została zabrana obok domu, czyli jak wychodzę z domu, wychodzę na drogę 
miejską została zabrana niezgodnie z prawem. Droga która była w planach 
zagospodarowania przestrzennego, prosiliśmy z sąsiadami żeby nie 
powstawała.  Drogi  nie ma (chodzi o ul. Skrajną naprzeciwko Orlika).  I tam 
Prezydent rok temu wydzierżawi działkę sąsiadowi, jedną z naszych dróg.                     
Z chwilą kiedy Prezydent wydzierżawił działkę, sąsiad zaczął składować złom. 
Przez 14 lat nikt nie przyjechał zobaczyć tego miejsca. W tym roku, 29 lutego 
Prezydent wydał decyzję sąsiadowi nie tylko na składowanie złomu, tylko na 
budowę budynku gospodarczego z przyłączem energii elektrycznej. Sąsiad 
obok mojej posesji prowadzi działalność, w innym miejscu niż ma ja 
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zarejestrowaną.  Zwozi tam rury o długości 7 metrów. Obok mojej posesji 
postawiony jest hangar.   Wtedy dopiero dowiedziałam się że jest decyzja na 
budowę. Przywożony jest żwir, dowożone są rury, jest cięcie materiałów. Jest 
to działalności od poniedziałku do niedzieli. Prosiłam, pisałam nikt nie traktuje 
mnie poważnie. Mam zasłonięte kotarami okna na wysokości 7 metrów, to jest 
nie do wytrzymania. Oczekuje by Pan przy mieszkańcach wypowiedział się                   
w tej sprawie.  

2) Proszę by mieszkańcy mogli zabierać głos na sesji Rady Miasta Rzeszowa. By 
każdy mógł zabierać głos w swojej sprawie.  

Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Pani jest u mnie dość 
często. Po drugiej wizycie pojechałem na miejsce i stwierdziłem że nic nie ma, po 
kolejnym razie była wzywana straż miejska.  
Odpowiedź Straż Miejska – Jadwiga Jabłońska: Straż podejmowała interwencje 
kilkanaście razy. Podejmowaliśmy działania bo był nieporządek i rozjeżdżana droga. 
Wydawane były polecenia uprzątnięcie posesji.  
Odpowiedź Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Andrzej Gutkowski: 
Spotykam się z Panią bardzo często. Sprawdzałem czystość posesji oraz odnośnie 
uwag co do prowadzenia działalności  gospodarczej, która wg. Pani jest niezgodna                    
z zasadą współżycia sąsiedzkiego.  
Odpowiedź Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej: Byłem na miejscu                          
w obecności dyrektora sanepidu, dyrektora wydziału ochrony środowiska i  straży 
miejskiej. Stwierdziłem, że sąsiad ma nieduży warzywniak i były tam odpadki z niego.  
 
Pytanie: Proszę o przebudowę ul. Skrajnej od ul. Krogulskiego do                                          
ul. Staromiejskiej. Tam w tej chwili do orlika do ul. Krogulskiego nie ma chodnika,                              
a z kolei przy szkole nie ma miejsc parkingowych.  Druga kwestia to dokończenie 
chodnika na ul. Staromiejskiej, od ul. Warszawskiej  do ul. Lubicz. Chodzi o odcinek 
zaraz obok szkoły. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Przyjmujemy do 
budżetu. 
 
Pytanie Mieszkanka ul. Podhorążych:  

1) Interweniuje już od kilku lat w sprawie uciążliwości zakładów drobiarski. Na 
osiedlu nie ma świeżego powietrza. Firma ciągle mówi o przeprowadzce, ale to 
nie jest prawda, bo takich planów firma nie ma. Mieszkam po drugiej stronie 
ulicy w sporej odległości, a balkonu nie mogę otworzyć.  

2) Prosimy o remont placu zabaw, który jest w opłakanym stanie. 
3) Budynek po szkole specjalnej stoi już czwarty rok nieużywany i niszczeje. Może 

byłaby możliwość utworzenia tam domu dziennego pobytu dla osób starszych? 
4) Osiedle nie ma monitoringu. Zdarzają się przypadki napadów, kradzieży                                             

i włamań. Prosimy o objęcie osiedla monitoringiem miejskim.  
Ad. 1  
Odpowiedź przedstawiciel Rzeszowskich Zakładów Drobiarskich:  Firma robi 
wszystko by mieszkańcom mieszkało się lepiej. Zakład chce z mieszkańcami mieć jak 
najlepsze relacje sąsiedzkie.  Zakład przechodzi systematyczne kontrole, które 
wykazywały drobne niedoskonałości, które szybko staraliśmy się naprawić. Jednak 
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czynione są starania by było lepiej. Podpisaliśmy umowę z firmą, która współpracuje 
min. z zakładami azotowymi.   Firma podjęła kroki poprawiające  jakość życia: 
I etap - zabezpieczenie powierzchni na terenie zakładu;  
II etap – związany z nieczystościami oraz transportem zwierząt; 
III etap – ocena działań.  
Współpracujemy z firmą zewnętrzną, chcemy żeby mieszkańcom zakłady nie 
utrudniały życia.      
Ad. 4 
Odpowiedź Zastępca Dyrektora Biura Obsługi Informatycznej                                                     
i Telekomunikacyjnej – Sławomir Świder: Od 1 listopada zakończyliśmy 
modernizację monitoringu miejskiego.  Zainstalowano 55 kamer na terenie miasta 
Rzeszowa. Monitoring obejmuje również osiedle 1000-lecia.  
Ad. 2  
Odpowiedź Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej – Aleksandra Wąsowicz – Duch:  
Miasto nie posiada na terenie osiedla 1000-lecia placu zabaw. Ale sprawdzimy czyj to 
plac zabaw.  
Odpowiedź Kierownik Administracji Osiedla 1000-lecia Rzeszowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej – Bogusław Sak: Plac zabaw należy do spółdzielni. 
Doposażamy go w miarę możliwości finansowych. Rada Osiedla rozważy doposażenie 
placu zabaw.  
Ad. 3  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Budynek bo byłej 
szkole przy ul. Marszałkowskiej jest przeznaczony dla MOPS-u.  
 
Pytanie: ul. Konopnicka – 6, 8, 12, 14 – prosimy o rozwiązanie problemu zakładów 
drobiarskich.  Były interwencje u straży miejskiej, wydziału ochrony środowiska. 
Wiemy, że problem jest bardzo złożony. Coś trzeba  z tym zrobić.   
 
Pytanie: 

1) Budynek Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc jest zrujnowany. Jest to dworek 
zabytkowy. Prosimy, żeby wpłynąć na właścicieli by przeprowadzono remont 
budynku. 

2) Czy ma sens podświetlania drzew na ul. Cieplińskiego? Jest tyle innych potrzeb 
w mieście. Czy drzewom to nie zaszkodzi? 

3) Czy ma sens budowa ogrzewanych przystanków, które mają otwarte 
przestrzenie z dwóch stron?  

4) Po co oświetlenie świąteczne wisi na lampach do lutego? To kosztuje bardzo 
dużo. 

Ad. 1 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Dworek należy do 
Marszałka. Proponowałem połączenie go ze szpitalem miejskim. Wybrano połączenie 
ze Szpitalem Wojewódzkim nr 1, a w dalszej kolejności funkcjonowanie jako szpital 
uniwersytecki.    
Ad. 2 i 4 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Oświetlenie jest 
potrzebne.  Miasto musi ładnie wyglądać. A skoro drzewa w bostonie nie uschły to                  
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i u nas nie uschnął. Po mieście przyjemnie się chodzi. Na rynku w lecie trudno znaleźć 
wolne miejsce.  
Ad. 3 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Założenie fotowoltaiki 
kosztuje 1900 zł, a ogrzewanie dzięki niej nie kosztuje nic.    
 
Pytanie: Czy przewidziana jest budowa mostu od ul. Wincentego Pola na Nowe Miasto 
przecinająca bulwary? Zostanie zniszczona zieleń a obok jest przecież zapora.  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Będziemy budować 
mosty na Wisłoku: na ul. Długosza, planujemy  budowę mostu od ul. Podkarpackiej do 
ul. Kwiatkowskiego i  Sikorskiego i wspólnie z gminami Boguchwała, Lubenia –                         
w Boguchwale.    
 

Pytanie: 
1) Prosimy o interwencję w sprawie nierównego przejazdu kolejowego na                           

ul. Konopnickiej. Jeździ tutaj bardzo dużo aut, auta zostawiają zawieszenia na 
nim. 

2) Prosimy zwrócić  uwagę na infrastrukturę osiedlową. Jak wjeżdża się                               
w ul. Kochanowskiego to jest zupełnie inny świat. Od ul. Kochanowskiego 16                    
do ul. Piotra Skargi po deszczu nie da się przejść, bo stoi woda w niecce. 

3) Od ul. Piotra Skargi do ul. Siemieńskiego – niedawno ulica była robiona,                              
a zapada się kanał przy budynku numer 25. 

4) Ul. Dwernickiego – prośba o nakładkę, gdyż nigdy nie był robiony remont ulicy. 
5) Trzeba przyciąć drzewa od ul. Sienkiewicza do zielonego rynku.     

Ad. 1  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Ulica Konopnicka – 
przez tyle czasu były tory zamknięte. Były problemy z przejazdem, żeby go otworzyć                 
w trakcie przebudowy ul. Marszałkowskiej. Udało się to jednak i przejazd na                                     
ul. Konopnickiej jest otwarty od 6 do 22.  
Ad. 5  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Proszę Panią Dyrektor 
Zarządu Zieleni Miejskiej o sprawdzenie czy jest to możliwe do realizacji. 
 
Pytanie: Plac zabaw jest własnością spółdzielni. Dzieci młodsze mają urządzenia do 
zabawy, ale dla starszych nie ma nic. Boisko jest w opłakanym stanie, nie ma na nim 
trawy, bramki maja 25 lat, nie jest ogrodzone. Po jednej stronie jest boisko, a po drugiej 
bawią się małe dzieci. Prosimy o większe zaangażowanie w sprawy młodszych 
mieszkańców osiedla.   
Odpowiedź Kierownik Administracji Osiedla 1000-lecia Rzeszowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej – Bogusław Sak: Wniosek wypłynął na wyborach rady 
osiedlowej. Ogrodzenie w postaci piłkochwytów zostanie wykonane. Niestety 
urządzenia na plac zabaw są drogie, a że plac zabaw należy do spółdzielni to jej 
zarząd musi wybierać priorytety.   
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Mieszkanka: Ale to chodzi o bezpieczeństwo dzieci. Sprzęty są przestarzałe. Nie 
może być tak, że na placu zabaw jest brudno. Walają się śmieci ze śmietników,  
znaleźć tam można puszki po farbach.  

 

Pytanie:  Jakie są możliwości przyłączenia domków jednorodzinnych aktualnie 
opalanych węglem do sieci, żeby nie zatruwały naszego osiedla?  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Kilku mieszkańców 
osiedla Zimowit było zainteresowanych przyłączeniem do sieci miejskiej. Jednak jak 
przyszło do konkretów okazało się, że zainteresowanie było małe.  Dlatego w tej chwili 
większego programu nie planujemy, jednak prosimy zainteresowanych mieszkańców 
o kontakt. Chcemy likwidować piece.  
 

Pytanie: Czy są przygotowywane plany dotyczące terenów kolejowych? Po kolei 
zostały rudery, kominy które służyły w latach 40-stych. Teren stoi zapomniany.  
Odpowiedź: Tereny kolejowe miały być sprzedawane.  Rada Nadzorcza spółki PKP 
podjęła decyzję, żeby terenów kolejowych nie sprzedawać.  Cały teren mają być 
przebudowane. Ul. Batorego ma zostać poszerzona, kładka ma zostać zlikwidowana,                      
a przejście na drugą stronę zostanie umieszczone pod ziemią.      
 

Pytanie: Prosimy o zorganizowanie miejsc postojowych przy przedszkolach nr 15 i 16, 
tak żeby można było podwieźć dziecko i odebrać z przedszkola. Koło żłobka na                          
ul. Pięknej zorganizowane jest takie miejsce, gdzie na 5 min. można zostawić auto                            
i odprowadzić dziecko.  
Odpowiedź Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisław Sienko: 
Postaramy się szybko zorganizować miejsce, by do 5 min. można pozostawić auto i 
odprowadzić dziecko do przedszkola. To jest najlepsze rozwiązanie.  
 

Pytanie:  
1) Czy jest jakiś pomysł w jaki sposób można pomóc w spółdzielni w sprawie 

problemu pakowania na osiedlu? W chwili obecnej od kiedy jest strefa pod 
własnym blokiem nie można zaparkować. 

2) Wnoszę o wybudowanie schodów od strony banku PKO by można było zejść 
na ul. Jabłońskiego, pod wiadukt.    

Ad. 1  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Nie obiecuje, że uda 
się w tej sprawie coś zrobić. Administracja powinna zorganizować miejsca postojowe.  
Ad. 2 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Wniosek jest słuszny, 
rozpatrzymy Pana propozycję. Jeśli będzie możliwość to postaramy się go 
zrealizować.  
Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla 1000-lecia – Pan Antoni Gubernat: 
Jest parking miejski koło szpitala. Dużo jest tam miejsc zielonych, które można byłoby 
zlikwidować i powiększyć liczbę miejsc o około 1/3. Wnoszę by na ulicach Rycerskiej                       
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i Sienkiewicza nie było możliwości wjazdu i parkowania samochodów dostawczych,          
bo potem nie ma miejsc parkingowych dla mieszkańców.   
 

Pytanie: Prosimy o przyspieszenie prac związanych z planem zagospodarowania 
przestrzennego Staromieście Brzeźnik. Systematycznie powstanie tego planu jest 
przekładane.   
Odpowiedź Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa –  Anna Raińczuk: Plan 
rejonu ul. Żywicznej jest opracowany i w miesiącu grudniu  zostanie przedstawiony  do 
oceny miejskiej komisji urbanistyki i architektury. Brak planów nie blokuje rozbudowy 
osiedla. Ulica Żywiczna jest niemal w całości zagospodarowana. Problem pewnie jest 
w dojazdach do tej ulicy, gdyż dużo jest tam terenów wolnych, a nie ma dróg.  
 

Pytanie Mieszkaniec ul. Jasnej: Chcieliśmy zlecić MPGK zimowe odśnieżanie za 
odpłatnością. MPGK odpowiedziało nam, że nie ma takiej możliwości.   
Odpowiedź Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem: Prosimy przekazać drogę do 
miasta. Gmina przejmie wtedy obowiązek odśnieżania drogi.   
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Na chodnikach 
odśnieżają właściciele. 
 
Pytanie:  Chciałem nawiązać do planu zagospodarowania. Prosimy by wykonać drogę 
na odcinku 600 metrów do budynków istniejących. Chodzi o boczną ul. Borowej                                
i równoległą do ul. Żywicznej w stronę Głogowa. 
Odpowiedź Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg: W pierwszej kolejności 
budujemy drogi tam, gdzie ludzie mieszkają, tam gdzie domy się budują możemy 
utwardzić gruzem z budów. Tak możemy pomóc. 
 Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: W poniedziałek 
proszę podjechać na miejsce. I jeśli ludzie tam mieszkają to proszę budować drogę.  
 
Pytanie:  

1) Na osiedlu Staromieście przebudowywane będzie boisko przy szkole. Gdzie 
będzie parking dla tego boiska?  

2) Czy można obniżyć ceny biletów dla mieszkańców Rzeszowa w sytuacji gdy 
dojeżdża się kilka przystanków? 

Ad. 2 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Nie będzie darmowych 
przejazdów autobusami. Wszystko kosztuje i te pieniądze trzeba by zabezpieczyć                 
w budżecie miasta.   
Ad. 1 
Odpowiedź Przewodniczący Rady Osiedla Staromieście -  Sławomir Gołąb: Nie 
ma potrzeby budować parkingów przy boisku. Nie przyjeżdża tam tyle aut. Pieniądze 
pochodzą z budżetu obywatelskiego. Nie jest to nawet ujęte w projekcie. Wzdłuż 
boiska będzie budowany chodnik dla dzieci dochodzących z osiedla Staromieścia 
Ogrody.  
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Mieszkanka: W czasie imprez szkolnych ul. Skrajna i ul. Stromiejska jest zastawiona 
autami. Nie można nawet na posesję wjechać.  
 
Pytanie: 

1) Proszę o przebudowę ulic Gen. Maczka, Ciepłowniczej i Siemieńskiego.  Czy 
będzie tam przewidziane rondo? 

2) Przy ul. Kochanowskiego rośnie kilka topoli powyżej 4 piętra – konieczność 
przycięcia ich lub usunięcia. 

Ad. 2 
Odpowiedź Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej – Aleksandra – Wąsowicz – Duch:  
Topole przy ul. Kochanowskiego zostaną przeglądnięte i zobaczymy jak rozwiązać 
problemy z nimi. Informację przekażemy do spółdzielni.   
Ad. 1 
Odpowiedź: Nie planujemy przebudowy ul. Ciepłowniczej.  
 
 
Pytanie: Ul. Borowa – brakuje 70 metrów  drogi. Teren należy do miasta.  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc:  Proszę wpisać to 
zadanie do projektu budżetu.   

Pytanie: Przy szkole na ul. Skrajnej nie zmieszczą się dwa samochody. Trzeba ulicę 
poszerzyć.   
 
Pytanie: 

1) Prosimy o przedłużenie ścieżek rowerowych Wisłokiem do ul. Ciepłowniczej. 
2) Powracam do sprawy ul. Klonowej. Podobno problemy własnościowe zostały 

rozwiązane. Kiedy będzie robiona ta ulica i w jakim zakresie. Czy sąsiednie 
ulicę będą z siecią wodociągową przepięte? 

Ad. 1 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Zostanie to wykonane 
po wyprostowaniu torów z uwagi na zwiększenie prędkości pociągów. Będzie trzeba 
oczywiście wybudować wiadukt. Ale to zadanie na przyszłość.   
Ad. 2 
Odpowiedź MPWiK: Podjęte są rozmowy ws. przepinek sieci.  Są one zaplanowane 
na początek 2017 r. Planujemy uporządkować kanalizację wodną, sanitarną                                 
i deszczową.  
Odpowiedź Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg – Andrzej Świder: Gdy zostanie 
przebudowana infrastruktura, zrobimy projekt i zostanie wykonana nawierzchnia.     
  

Pytanie: Park przy ul. Rycerskiej. Rozpoczęta była rewitalizacja, a od jakiegoś czasu 
nic się tam nie dzieje.   
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Z pewnością Pan 
zauważył zmiany w wyglądzie parku.  
Odpowiedź Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej – Aleksandra – Wąsowicz – Duch:   
W parku dokonano przeglądu drzew, wyremontowano alejki, ustawione zostały nowe 
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ławki. Opracowany jest projekt ze wszystkimi pozwoleniami. Z pewnością park 
zostanie wyremontowany. Czekamy na możliwość dofinansowania rewitalizacji ze 
środków zewnętrznych. Co chwile pojawiają się nowe programy i liczymy, że będziemy 
mogli  z nich skorzystać. 

Pytanie:   Zaobserwowałem pewne zachowania kierowców jadących od Głogowa,                     
w szczególności z czasie obowiązywania buspasów. Kierowcy chcąc uniknąć 
skrzyżowania ulic Marszałkowska i Wyzwolenia, na skrzyżowaniu z ulica Ujejskiego 
zawracają omijając te ronda na wysokości technikum mleczarskiego.  Proszę                                                      
o przyglądnięcie się organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu by ten problem rozwiązać.  
Odpowiedź Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg – Andrzej Świder:   Poddamy ten 
odcinek obserwacji.  

 

Protokołowała: 

      Małgorzata Lisowicz 
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