
 

                                      

PROTOKÓŁ 

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z Mieszkańcami Osiedli Biała, 

Drabinianka i Zalesie, które odbyło się w dniu 08 września 2017r. w Rzeszowskim 

Domu Kultury filia "Biała" przy ul. Kardynała Karola Wojtyły 164 w Rzeszowie 

 

Uczestnicy spotkania: 

 Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc, 

 Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński, 

 Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisław Sienko 

 Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Andrzej Gutkowski 

 Radni Rady Miasta Rzeszowa, 

 Radni Rady Osiedla Biała, 

 Radni Rady Osiedla Drabinianka 

 Radni Rady Osiedla Zalesie 

 Dyrektorzy i pracownicy wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa oraz jednostek 

organizacyjnych miasta Rzeszowa, 

 Ks. Proboszcz dr Józef Bać 

 Mieszkańcy Osiedli Biała, Drabinianka i Zalesie 

 

 

 Porządek spotkania: 

1) Prezentacja multimedialna Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa - Pana 

Stanisława Sienko, 

2) Dyskusja mieszkańców osiedli Biała, Drabinianka i Zalesie z Prezydentem 

Miasta Rzeszowa na temat projektu budżetu miasta Rzeszowa na 2018r. oraz 

bieżących problemów osiedla. 

 

Ad.1 Prezentacja multimedialna przedstawiająca 

 Nasze miasto w liczbach, 



 Najważniejsze projekty inwestycyjne, 

 Poziom życia w mieście, 

 Oceny Rzeszowa w kraju i na świecie,  

 

1.1. Wykorzystanie środków UE 

Według GUS, całkowita wartość podpisanych umów o dofinansowanie projektów 

unijnych wyniosła w  Rzeszowie 4,8 mld zł. Miasto Rzeszów, z kwotą 21,1 tys. zł na 

jednego mieszkańca zajęło 2. miejsce wśród miast wojewódzkich pod względem 

wartości zrealizowanych projektów unijnych 

 

1.2. Najważniejsze projekty inwestycyjne w Mieście : 

 Budowa Drogi od węzła komunikacyjnego Rzeszów – Południe na drodze S-19 

do ul. Podkarpackiej - Koszt inwestycji 72 mln zł, 

 Rozbudowa ul. Podkarpackiej do Granic Miasta - Koszt inwestycji 31 mln zł, 

 Przebudowa ul. Sikorskiego od Skrzyżowania z ul. Robotniczą do granicy 

miasta i Gminy Tyczyn - Koszt inwestycji 32 mln zł, 

 Otwarcie ul. 3 Maja - Koszt inwestycji   8 598 000 zł, 

 Targowisko przy ul. Dworaka, 

 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko wraz z Infrastrukturą 

Komunikacyjną - 150 mln zł, 

 Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej, pompowni wody ze zbiornikami wody 

oraz infrastrukturą towarzyszącą, 

 Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i Okolic                     

Wartość projektu: 415,1 mln zł, w tym dofinansowanie UE: 311,1 mln zł Projekt 

obejmował: 

o Przebudowę i rozbudowę ulic, 

o Zakup nowoczesnych autobusów, 

o Opracowanie i uruchomienie Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu 

Transportowego, 

o Nowe Autobusy - W ramach projektu Gmina Miasto Rzeszów zakupiła 

80 nowych autobusów miejskich.30 z nich zasilane jest ekologicznym 

paliwem – sprężonym gazem ziemnym (CNG). Tak zasilane pojazdy 

stanowią teraz ponad 40% całego taboru autobusowego komunikacji 



miejskiej w Rzeszowie. W 2018 roku tabor MPK    wzbogaci się o 

pierwszych 10 autobusów elektrycznych. 

 

 

1.3. Rzeszowski Inteligentny System Transportowy 

Najbardziej innowacyjnym elementem projektu jest Rzeszowski Inteligentny System 

Transportowy, w ramach którego działają systemy: 

 Zarządzania Transportem Publicznym, 

 Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, 

 Biletu Elektronicznego Komunikacji Miejskiej, 

 Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym. 

Ogólnopolskie media opisały działający w mieście Rzeszowski Inteligentny System 

Transportowy jako przykład, dzięki któremu mieszkańcy przekonują się do 

pozostawiania aut w garażach i korzystania z komunikacji publicznej.  

Dzięki niemu, w 2017 roku Rzeszów odnotował 12-procentowy przyrost liczby 

pasażerów w komunikacji miejskiej. 

System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (E-info) – wykorzystuje i przetwarza 

dane ze wszystkich systemów, a następnie generuje dla podróżnych informacje, 

pozwalające planować podróż i kontrolować jej przebieg. Informacje te wyświetlane są 

na tablicach przystankowych, na tablicach znajdujących się w autobusach, w 

biletomatach, gdzie można również sprawdzić układ linii oraz aktualny rozkład jazdy. 

Osoby niewidome i niedowidzące mogą korzystać z systemu dzięki zapowiedziom 

głosowym w autobusach, specjalnym przyciskom  na przystankach autobusowych  

opisanych alfabetem Braille’a oraz pilotom do zdalnego sterowania tablicami 

przystankowymi. 

 

1.4. Regionalne centrum kształcenia zawodowego w zakresie nowoczesnych 

technologii.  

W ramach projektu powstało 11 pracowni kształcenia praktycznego,                                      

które wyposażone są w nowoczesny sprzęt, maszyny oraz specjalistyczne 

oprogramowanie (494 szt. zakupionych urządzeń i maszyn) zapewniających 

podniesienie poziomu kształcenia praktycznego i przygotowanie do egzaminu 

zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Wartość projektu – 11,7 mln 

zł, dofinansowanie – 8,5 mln zł. 



 

1.5. Budynek dydaktyczny zespołu szkół gospodarczych. 

Wartość projektu - 11 mln zł dofinansowanie - 4,9 mln zł 

 

1.6. Budowa parku papieskiego, 

1.7. Budowa domów kultury, 

1.8. Ścieżki rowerowe 

1.9. Poszerzenie granic miasta 

2005 r. powierzchnia - 54 km2, ilość mieszkańców - 159 tys., 

2017 r. powierzchnia - 120 km2, ilość mieszkańców - 220 tys.  

W latach 1354 – 2002 powierzchnia Rzeszowa powiększyła się o 52,2 km2, natomiast 

w latach 2006 – 2017 o 66,3 km2. 

 

1.10. Budżet miasta  

Międzynarodowa niezależna agencja Fitch Ratings podniosła ocenę finansów 

Rzeszowa ze stabilnej na pozytywną oraz potwierdziła międzynarodowe 

długoterminowe możliwości finansowe Rzeszowa w walucie zagranicznej i krajowej. 

Sytuacja finansowa miasta nie jest zagrożona, a zadłużenie jest umiarkowane. 

 

1.11. Wsparcie miasta dla rozwoju biznesu 

Główne gałęzie przemysłu: lotnictwo, informatyka, budownictwo, farmaceutyka, 

produkcja sprzętu domowego, centra komercyjno-usługowe, centra usług wspólnych, 

outsourcing. 

Komisja Europejska uznała subregion rzeszowski za jeden z najszybciej rozwijających 

się obszarów pod względem wzrostu zatrudnienia w zakresie teleinformatyki.  

Podstrefa Rzeszów SSE EURO-PARK MIELEC obejmuje trzy lokalizacje, oferujące 

sprzyjające warunki rozpoczęcia działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw 

innowacyjnych: 

 teren inwestycyjny RZESZÓW-DWORZYSKO, który docelowo obejmie 

powierzchnię ok. 400 ha, w tym w granicach Rzeszowa znajduje się 180 ha; 

 do Podstrefy Rzeszów SSE EURO-PARK MIELEC został włączony teren przy                      

ul. Ciepłowniczej o pow. 10 ha; 

 teren inwestycyjny o powierzchni 1,5 ha użytkowany przez Pratt & Whitney 

Rzeszów przy ul. Hetmańskiej. 



 

1.12. Urząd Miasta Rzeszowa przyjazny mieszkańcom 

W celu umożliwienia mieszkańcom łatwego i szybkiego dostępu do informacji 

w Urzędzie oraz z uwagi na dbałość o wysoką jakość obsługi klientów powstały 

Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańców oraz Punkty Obsługi Mieszkańców 

zlokalizowane w czterech największych galeriach handlowych w mieście: „Galerii 

Rzeszów”, „Nowy Świat”, „Rzeszów Plaza” oraz „Millenium Hall”. 

Są one czynne przez 6 dni w tygodniu (poniedziałek - sobota) od godz. 10-18. 

 

1.13. Rzeszów – Miasto Dobrych Praktyk Urbact 

Rzeszów po raz pierwszy otrzymał tytuł MIASTA DOBRYCH PRAKTYK URBACT, za 

utworzenie Punktów Obsługi Mieszkańców w galeriach handlowych. Rzeszów 

wyróżniony został spośród 270 zgłoszeń z 29 krajów europejskich. Wyróżnienie 

naszego miasta to promocja Rzeszowa na skalę europejską, wśród wszystkich krajów 

członkowskich UE oraz w trakcie wydarzeń organizowanych przez Komitet URBACT 

we współpracy z Komisją Europejską. 

 

1.14. Edukacja 

W rankingu samorządów Miejsca sprzyjające edukacji 2017 w kategorii miast powyżej 

100 tys. mieszkańców zwyciężył RZESZÓW. W zestawieniu przeanalizowano dane 

dotyczące edukacji w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. Badano 

odsetek dzieci w przedszkolach i ich dostępność, jakość nauczania w szkołach 

podstawowych, wyniki egzaminów oraz postępy w nauce uczniów o tym samym 

potencjale w gimnazjach. 

 

1.15. Wydatki na oświatę 

W 2017 r. wydatki na edukację wyniosą ponad  395 mln zł. Rocznie na remonty                  

i inwestycje miasto wydaje ponad 40 mln zł. 

Wybudowano 9 przedszkoli, 9 hal sportowych, 3 szkoły, 2 pływalnie.  

Inwestycja pn. BUDOWA ZESPOŁU OŚWIATOWEGO PRZY UL. BŁ. KAROLINY 

zdobyła I miejsce wśród wszystkich inwestycji oświatowych Unii Europejskiej. 

 

1.16. Kompleks oświatowy w rejonie ulicy Bł. Karoliny 

 



1.17. Budowa hali sportowej przy szkole sportowej na ul. Hetmańskiej 

Dziewiąta wybudowana od 2003 roku hala sportowa. Wymiary hali: 65 m x 45 m. 

 

1.18. Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych 

Technologii 

W ramach projektu powstało 11 pracowni kształcenia praktycznego, które są 

wyposażone w nowoczesny sprzęt, maszyny oraz specjalistyczne oprogramowanie 

(494 szt. zakupionych urządzeń i maszyn) zapewniających podniesienie poziomu 

kształcenia praktycznego i przygotowanie do egzaminu zewnętrznego 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Wartość projektu – 11,7 mln zł, 

dofinansowanie – 8,5 mln zł. 

 

1.19. Edukacja dla najmłodszych 

 

1.20. Budowa Zespołu Oświatowego przy ul. Bł. Karoliny 

 

1.21. Budowa żłobka „Karolinka” oraz Przedszkola nr 33 

 

1.22. Budowa żłobka na osiedlu Drabinianka - Koszt inwestycji 5 659 000 zł. 

Planowany termin zakończenia prac budowlanych 1 listopada 2017 r.  

 

1.23. Najważniejsze cykliczne imprezy kulturalne 

 Europejski Stadion Kultury, 

 Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, 

 Święto Paniagi, 

 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ożywionej Formy MASKARADA, 

 Międzynarodowy Festiwal Piosenki CARPATHIA, 

 Źródła Pamięci. Szajna, Grotowski, Kantor, 

 Kultura od kuchni. 

  

1.24. Najważniejsze  cykliczne imprezy sportowe 

 Rozgrywki ligowe w siatkówce i na żużlu, 

 Międzynarodowy Turniej im. Jana Strzelczyka, 



 Grand Prix Polski w Koszykówce 3 x 3, 

 Puchar Europy w Kolarstwie Ręcznym, 

 Mini Tour de Pologne, 

 Akcja „Polska na Rowery”, 

 TOUR DE POLOGNE w RZESZOWIE, 

 26 RAJD RZESZOWSKI, 

 Maraton i Półmaraton Rzeszowski, 

 PKO MARATON RZESZOWSKI, 

 Ultramaraton Podkarpacki, 

 Bieg na Piątkę, 

 Bieg Niepodległości Rzeszowska Dycha, 

 Bieg Ojców. 

 

1.25. Rzeszów w wybranych konkursach i rankingach  

 Najwyższa nagroda europejska  na rzecz czystego transportu miejskiego. 

Miasto Rzeszów zdobyło najwyższą nagrodę europejską na rzecz czystego 

transportu miejskiego - nagrodę CIVITAS w kategorii „Innowacje techniczne” – 

za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie transportu miejskiego i aktywne 

reprezentowanie Inicjatywy CIVITAS. Komisja Europejska w uzasadnieniu 

wyróżnienia tak scharakteryzowała Miasto Rzeszów: Innowacyjne zarządzanie 

miastem oraz ciągłe konsultacje z ekspertami  

i lokalnymi interesariuszami, spowodowało bardzo dobre planowanie, 

wdrożenie oraz prawidłową  ocenę funkcjonowania polityki transportowej. 

Komunikacja miejska została określona jako doskonała.  

 Rzeszów po raz kolejny zajął I miejscu w rankingu Miast Atrakcyjnych dla 

Biznesu magazynu „Forbes”, w kategorii miast od 150 tys. do 300 tys. 

mieszkańców. 

 Rzeszów jako jedyne miasto z Polski i jedno z nielicznych miast Europy 

otrzymał Europejską Nagrodę za Najlepsze Praktyki (European Awards for 

Best Practices) przyznaną przez Europejskie Stowarzyszenie Badań 

Jakościowych.  Ceremonia wręczenia nagród odbyła się w Wiedniu. Nagrody 

przyznano 76 instytucjom z 59 krajów z całego świata. Wśród nagrodzonych 



renomowanych firm, instytucji organizacji z Europy, Azji, Afryki, Ameryki i 

Australii znalazł się Rzeszów. 

 RZESZÓW znalazł się na 3. miejscu w Raporcie Polskiej Fundacji im. 

Roberta Schumana i Fundacji Konrada Adenauera w Polsce „Europolis” 

Bezpieczne i otwarte miasta. 

 Miasto Rzeszów zdobyło WYRÓŻNIENIE w Konkursie DOM 2016 O 

KRYSZTAŁOWĄ CEGŁĘ NA NAJLEPSZĄ INWESTYCJĘ BUDOWLANĄ PO 

OBU STRONACH WSCHODNIEJ GRANICY UE za inwestycję Budynek 

mieszkalny przy ul. Granicznej. 

 RZESZÓW WSCHODZĄCĄ GWIAZDĄ OUTSOURCINGU. Miasto Rzeszów 

otrzymało niezwykle prestiżową nagrodę główną Wschodząca Gwiazda 

Outsourcingu w Polsce przyznawaną firmom i miastom szczególnie 

zaangażowanym w rozwój branży outsour-cingowej w Europie. Nagroda ta 

stanowi podsumowanie działań Miasta  w minionym roku dla rozwoju sektora 

usług wspólnych dla biznesu w Rzeszowie. W plebiscycie „Perły Samorządy 

2017″ organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna, Rzeszów został 

wyróżniony w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców. 

 Wyróżnienie przyznano również prezydentowi Tadeuszowi Ferencowi w 

kategorii „Włodarz miasta powyżej 100 tys. mieszkańców”. 

 Nasze miasto zdobyło również tytuł POLSKIEGO LIDERA 

NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO. Komunikacja miejska 

została określona jako doskonała. 

 Rzeszów zdobył wyróżnienie  w I edycji ogólnopolskiego rankingu Dziennika 

Gazety Prawnej „Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży”. 

 Portal internetowy Oto-dom przygotował raporty dotyczące: bezpieczeństwa 

oraz czystej i zadbanej okolicy. Badano w nich stan bezpieczeństwa 

mieszkańców, czystości oraz zadowolenie mieszkańców z pracy służb 

komunalnych. W zestawieniach dużych i średnich miast zwyciężył Rzeszów. 

1.26. Wybrane tytuły, nagrody i wyróżnienia przyznawane Prezydentowi 

Rzeszowa - Tadeuszowi Ferencowi. 

 Rektor i Senat Politechniki Rzeszowskiej nadał Panu Tadeuszowi Ferencowi w 

uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju Rzeszowa jako ośrodka akademickiego, 

w tym za wspieranie międzynarodowej wymiany studentów i naukowców, a 



także organizowanie wspólnych akcji promujących miasto Rzeszów jako 

siedzibę ośrodka naukowego wyspecjalizowanego w unikatowych kierunkach 

kształcenia zaszczytny tytuł DOKTORA HONORIS CAUSA Politechniki 

Rzeszowskiej. 

 Tadeusz Ferenc - Prezydent Rzeszowa został wybrany Najlepszym 

prezydentem wśród prezydentów miast wojewódzkich w Polsce w rankingu 

tygodnika „Newsweek” na najlepszych polskich prezydentów. Ranking został 

opracowany na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich prezydentów. 

Swoje oceny wystawiła również kapituła konkursu, która brała pod uwagę m.in.: 

umiejętności pozyskiwania funduszy unijnych, zdolności przywódcze 

prezydentów oraz dbałość o budżety swoich miast. 

 Dziennik Gazeta Prawna opublikował Ranking 50 najbardziej wpływowych 

ludzi polskiej gospodarki. Na 46 miejscu, jako jedyny samorządowiec w 

zestawieniu, znalazł się Prezydent Rzeszowa, Tadeusz Ferenc. Autorzy 

rankingu podkreślają rolę Prezydenta Rzeszowa w budowie mocnej pozycji 

miasta i całego województwa. Intensywny rozwój Rzeszowa wyróżnia się na tle 

innych polskich miast, jego dynamiczny rozwój wzmacnia konkurencyjność 

całego regionu, a rzeszowskie firmy podbijają rynki międzynarodowe. 

Podkreślono również rolę Prezydenta w polepszeniu rzeszowskiego rynku 

pracy, nasyconego specjalistami z wielu dziedzin, którzy budują w Rzeszowie 

nowoczesny przemysł. Woj. podkarpackie w tym zestawieniu reprezentowane 

jest jeszcze przez Adama Górala – założyciela i prezesa Asseco Poland (43 

miejsce) oraz przez Marka Kuchcińskiego - marszałka Sejmu RP (50 miejsce). 

 Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski - nadany za osiągnięcia w 

pracy zawodowej i społecznej. 

 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski - nadany za wybitne zasługi w 

działalności samorządowej i społecznej. 

 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - nadany za wybitne zasługi w 

działalności samorządowej i służbie państwowej. 

 Kapituła konkursowa Forum Smart City przyznała tytuł CZŁOWIEK ROKU 

Prezydentowi Rzeszowa Tadeuszowi Ferencowi – inicjatorowi dynamicznego 

rozwoju Rzeszowa, który zrealizował projekty umożliwiające wdrożenie 

inteligentnych rozwiązań dla miasta i jego mieszkańców. 



 

 

1.27.1 Inwestycje na osiedlach Biała, Drabinianka i Zalesie 

 Rozbudowa ul. Sikorskiego do czterech pasów ruchu do granic miasta, 

 Rozbudowa ul. Uroczej, 

 Rozbudowa ul. Miłej, 

 Budowa nowej ulicy od ul. Nowowiejskiej do Al. Powstańców Warszawy, 

 Budowa nowego prawoskrętu na skrzyżowaniu ul Kwiatkowskiego i Al. 

Powstańców Warszawy, 

 Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z 

przebudowa sygnalizacji świetlnej i budową „zawrotki”, 

 Przebudowa ulic: Wieniawskiego, Robotniczej, Granicznej, Nowowiejskiej, 

Kwiatkowskiego, 

 Budowa ulic: Storczykowej, Piwonii, Forsycji, Magnolii, 

 Rozbudowa ulic: Zelwerowicza, Dunikowskiego, Strażackiej, Grabskiego, 

Podmiejskiej, Karola Wojtyły, 

 Remont ulic: Goździkowej, Malwowej, Krokusowej i Sasanki, 

 Bieżące utrzymanie i remonty bardzo wielu ulic, 

 Budowa mostu między ul. Tulipanową a Parkiem Papieskim (w trakcie 

realizacji), 

 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 9 (w trakcie realizacji), 

 Budowa żłobka na Osiedlu Drabinianka (wartość projektu niemal 6 mln zł), 

 Modernizacja Rzeszowskiego Domu Kultury Filia Biała, 

 Modernizacja Rzeszowskiego Domu Kultury Filia Zalesie, 

 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok, 

 Budowa Parku Papieskiego, 

 Budowa placów zabaw przy ulicach: Jazowej, Grabskiego, Zimowita, 

Wieniawskiego, Wojtyły oraz przy kąpielisku na terenie Żwirowni, 

 Budynek Komunalny przy ul. Zielonej otrzymał wyróżnienie w konkursie „Dom 

2016 o Kryształową Cegłę za najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach 

granicy Unii Europejskiej. 

 



1.27.2 Pozostałe inwestycje na osiedlach Biała, Drabinianka i Zalesie: 

 Budowa parku przy kąpielisku na Żwirowni, 

 Budowa parkingu na Os. Biała, 

 Budowa sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic 

Wieniawskiego, Dunikowskiego oraz Zelwerowicza, 

 Budowa sieci wodociągowej: od ul. Malowniczej do granicy miasta, przy ulicach: 

Promykowej, Widnokręgowej i Kwiatkowskiego, koło ulic: Miłej, Uroczej, 

Nowowiejskiej, Herberta, Łukasiewicza, Leśmiana, Mokrej Strony, 

Zelwerowicza, Ćwiklińskiej, Strażackiej, Wschodniej i Piwonii, 

 Budowa magistrali wodociągowej na terenie Osiedla Zalesie w kierunku 

Matysówki i Chmielnika, 

 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Kwiatkowskiego, 

Jachowicza, Piaskowej, Makuszyńskiego, Gościnnej, Jazowej, od Miłej do 

Sikorskiego, Granicznej, Jazowej, Nowowiejskiej, Zelwerowicza, Piwonii, 

Powstańców Listopadowych, Podmiejskiej, Ćwiklińskiej, 

 Odnowienie rejonu ulic: bocznej Kwiatkowskiego, bocznej Strażackiej, 

Jachowicza, Jazowej, 

 Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej, 

 Budowa oświetlenia na ulicach: Miłej, bocznej Sikorskiego, Jachowicza, 

Szarotkowej, Tulipanowej, Daliowej, Ćwiklińskiej, 

 Modernizacja ul. Kiepury wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem, 

 Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy 

ulicach Kwiatkowskiego, Tęczowej, Granicznej i Zacisznej, 

 Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem 

na ul. Podkarpackiej do ul. Sikorskiego, 

 Budowa połączenia Al. Armii Krajowej i Dunikowskiego, 

 Rozbudowa ul. Miłosza, 

 Przebudowana skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy i Al. Sikorskiego, 

 Rozbudowa ul. Makuszyńskiego, 

 Budowa mostu łączącego ul. Żeglarską i Grabskiego, 

 Doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kwiatkowskiego i 

Cichej, 



 Budowa oświetlenia na ulicach: Malowniczej, Jazowej, Słowiańskiej, 

Wschodniej, Kiepury i Sympatycznej, 

 Rozbudowa ul. Wieniawskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. 

Dunikowskiego w kierunku Osiedla Słocina oraz od ul. Łukasiewicza do ul. 

Dunikowskiego, 

 Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego od Lisiej Góry do ul. Jarowej, 

 Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych, 

 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 24. 

 

1.28. Podsumowanie prezentacji multimedialnej przez Prezydenta Miasta 

Rzeszowa – Pana Tadeusza Ferenca 

Po prezentacji głos zabrał Prezydent Miasta Rzeszowa - Pan Tadeusz Ferenc, który 

przyznał, że nie przypuszczał, że tak wiele inwestycji uda się zrealizować w tak krótkim 

czasie. Jednocześnie zdecydowanie podkreślił, że większość inwestycji udało się 

zrealizować dzięki funduszom unijnym. Pan Prezydent dodał, że podczas pełnienia 

przez niego kadencji, każdy kolejny rząd pomagał Rzeszowowi. Pan Prezydent 

zakomunikował również, że miasto ma obiecane dofinansowanie o kolejne 9,5 mln dla 

Szpitala Miejskiego. Zastępca Prezydenta, Pan Stanisław Sienko uzupełnił, że uzyskał 

zapewnienie z Ministerstwa Sportu o dofinansowaniu rozbudowy hali na Podpromiu. 

Dofinansowanie może wynieść nawet 50% przy całkowitej wartości zadania 

wynoszącej 40 mln zł. Podobnie 50% dofinansowania może uzyskać przebudowa 

pływalni na ul. Matuszczaka przy wartości zadania 20 mln zł. 

 

 

Ad. 2. Dyskusja mieszkańców osiedli Biała, Drabinianka i Zalesie z Prezydentem 

Miasta Rzeszowa na temat projektu budżetu miasta Rzeszowa na 2018r. oraz 

bieżących problemów osiedla. 

 

2.1. Mieszkanka: Wyrażam niezadowolenie z powodu podpisania przez Prezydenta 

deklaracji prezydentów o współdziałaniu miast Unii Metropolii Polskich w dziedzinie 

migracji, dotyczącej przyjmowania uchodźców, jak zostało zaakcentowane: nie-

Polaków i ludzi obcych, przy jednoczesnym sprzeciwie władz miasta odnośnie projektu 



rządowego wsparcia mniejszych gmin kosztem większych miast jak Rzeszów, za 

którym to projektem opowiadali się radni opozycji na sesji rady miasta. 

 

Prezydent: W swoich wypowiedziach podkreślałem potrzebę przyjmowania syryjskich 

chrześcijan. Przyjęcie kilku rodzin nie powinno stanowić problemu dla miasta, 

dodatkowo migranci przywieźliby do Rzeszowa własną wiedzę. Rzeszów prowadzi 

politykę utrzymywania kontaktów z całym światem, co sprzyja wprowadzaniu 

innowacji. Sami Polacy wielokrotnie w swojej historii byli zmuszeni do emigracji i w 

dalszym ciągu są obecni w wielu krajach, dlatego należy podtrzymywać kontakty i 

współpracę międzynarodową. Przybyli do nas uchodźcy przestaliby być obcy, a staliby 

się naszymi mieszkańcami, tutaj pracowaliby i tutaj płacili podatki. Natomiast 

przekazywanie pieniędzy podatników Rzeszowa dla innych gmin oznaczałoby 

zmniejszenie ilości inwestycji w samym Rzeszowie. W celu pozyskania środków 

miasto musi stale przygotowywać projekty i pozyskiwać środki finansowe 

w Warszawie. To ogromna praca, którą trzeba wykonać, by następnie móc 

inwestować w Rzeszowie, dlatego nie mogę popierać projektów rozporządzeń, które 

będą niweczyć wysiłek władz miasta i które w rezultacie będą wpływać negatywnie na 

realizację inwestycji i rozwój Rzeszowa. 

 

2.2. Mieszkanka: Co miasto ma zamiar zrobić w celu zmniejszenia zanieczyszczenia 

powietrza na osiedlu Zalesie? Zgłaszam problem z zakupem biletów w autobusach – 

koniecznością posiadania drobnych oraz problem ze zgłaszaniem awarii w 

biletomatach. MPK odmawia przyjmowania zgłoszeń, bowiem nie leży to w ich gestii, 

a po godz. 15:00, wg instrukcji awarie można zgłaszać tylko przez Internet.  Zgłaszam 

również potrzebę budowy ścieżki rowerowej od ul. Sikorskiego do ul. Łukasiewicza. 

Uważam, że miasto nie ma planów odnośnie powiększania przestrzeni zielonych na 

osiedlu oraz nie potrafi rozwiązać problemów z dostawą wody. 

Prezydent: Już od trzech lat zabiegamy o doprowadzenie ciągów ciepłowniczych do 

ogrzewania domów i podgrzewania wody. W tym celu przeprowadzono ankiety wśród 

mieszkańców, czy wyraziliby na to zgodę. 



Prezes MPEC: Informuję, że rozprowadziliśmy na osiedlu Zalesie ankiety w sprawie 

zgody na doprowadzenie ciepła systemowego do domu. Pozytywnie odpowiedziało 

jedynie 10-ciu mieszkańców. 

Pan Prezydent zaapelował do mieszkańców o zgodę na doprowadzenie sieci 

ciepłowniczej. Odnośnie zieleni Pan Prezydent zauważył, że osiedle Zalesie należy do 

najbardziej zielonych osiedli w Rzeszowie. 

 

Mieszkanka: Mieszkańcy nie wyrazili w przytoczonej przez Prezesa MPEC ankiecie 

zgody na doprowadzenie ciągów ciepłowniczych ze względu na wysoki koszt 

przyłączy, który obciążałby mieszkańców, którzy już zainwestowali duże środki na 

indywidualne ogrzewanie i którego kosztu miasto nie chce wziąć na siebie. 

Prezydent: Nie należy dokonywać podziału na miasto i jego mieszkańców, bowiem 

miasto to mieszkańcy. Zatem gdyby miasto miało ponieść całkowity koszt 

doprowadzenia ciepła dla budynków jednorodzinnych osiedla Zalesie, oznaczałoby to 

konieczność podwyższenia podatków i obciążenia kosztami wszystkich mieszkańców 

Rzeszowa. 

Prezes MPEC: Planujemy budowy nowej magistrali. Koszt po stronie MPEC-u to 

budowa sieci i przyłączy. Kosztem po stronie mieszkańców byłoby wybudowanie węzła 

ciepłowniczego, którego koszt nie jest wyższy od ceny zakupu dobrej klasy kotła 

gazowego czy węglowego. 

 

2.3. Mieszkaniec ulicy Malowniczej: Osiem domów przy ul. Malowniczej nie ma 

możliwości podłączenia do miejskiej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. MPWiK 

poinformował mnie, że podłączenie takie jest możliwe tylko w przypadku dostarczenia 

przez mieszkańców na własny koszt projektu, wykonania przepompowni na terenie 

własnej działki, a następnie przekazania przepompowni miastu. Tymczasem na ulicy 

Malowniczej istnieje możliwość wykonania kanalizacji grawitacyjnej. 

Prezydent: Propozycja przekazania przepompowni miastu jest związana wyłącznie z 

chęcią przejęcia przez miasto kosztów jej utrzymania. 

Prezes MPWiK: Zapewniam o dobrej woli ze strony MPWiK informuję, że takie 

rozwiązania są proponowane ponieważ inicjatywy mieszkańców pozwalają na 



znaczne przyspieszenie tego typu inwestycji oraz zapewniam, że dostarczony projekt, 

czy wykonana kanalizacja i rurociąg są następnie odkupywane przez MPWiK. 

Wykonamy kanalizację grawitacyjną w przypadku wystąpienia takiej możliwości. 

 

2.4. Mieszkanka: Proszę o informację o przyczynach odstąpienia od projektu budowy 

mostu, który miał być wspólnie budowany przez miasto Rzeszów, gminę Lubenia, 

gminę Boguchwała i Powiat Rzeszowski. 

Prezydent: Miasto Rzeszów jest gotowe partycypować w kosztach budowy tego 

mostu. 

Zastępca Prezydenta - Pan Marek Ustrobiński: Inwestycja miała być finansowana 

ze środków zewnętrznych przy kilkunastoprocentowym wkładzie własnym 

zainteresowanych gmin. Gminy Lubenia i Boguchwała poinformowały, że takim 

wkładem nie dysponują przez co koncepcja póki co nie może być realizowana. 

 

2.5. Członek Rady Osiedla Biała: Wyrażam negatywne stanowisko o planowanym 

przebiegu tzw. obwodnicy południowej. Moim zdaniem obwodnica powinna przebiegać 

poza miastem, a nie w jego granicach, a mieszkańcy nie sprzeciwialiby się budowie 

zwykłej ulicy, jak ulica Dąbrowskiego, czy Hetmańska, natomiast są przeciwni budowie 

obwodnicy. 

Prezydent: Nie należy koncentrować się wyłącznie na nazwie konkretnej inwestycji, 

tylko na jej zakresie, a budowana byłaby ulica ze skrzyżowaniami łączącymi napotkane 

drogi. Rzeszów powinien budować takie ulice, jakie buduje się w dużych miastach, 

ulice Sikorskiego i Lubelska były kiedyś ulicami jednojezdniowymi, a obecnie są już 

dwujezdniowe. Rozbudowie uległy również ulice Dąbrowskiego i Hetmańska. 

Rozbudowywana jest aktualnie ulica Podkarpacka. Podtrzymuję konieczność budowy 

nowej ulicy, która będzie również służyć okolicznym mieszkańcom. W przeciwnym 

razie osiedla Biała i Budziwój będą ulegały dalszemu korkowaniu z powodu 

zwiększającej się stale liczbie domów i mieszkań. 

Radny Rady Miasta Rzeszowa - Pan Stanisław Ząbek: Rozbudowa ulicy 

Sikorskiego to przykład poprawy komfortu życia mieszkańców tej ulicy ze względu na 

większą przepustowość drogi i związane z tym mniejsze zanieczyszczenie powietrza. 



Dodatkowo przebudowana ulica zostanie wzbogacona o nowe chodniki i ścieżki 

rowerowe po obu stronach jezdni. 

2.6. Mieszkaniec ul. Sikorskiego: Mam problem z wyjazdem z domu ze względu na 

pozostawioną przez Firmę Skanska skarpę przed moją posesją. Dwa pisma 

skierowałem do Skanskiej. Pozostały bez odpowiedzi, zostałem jedynie słownie 

poinformowany przez pracowników firmy, że sprawą zajmą się, o ile zostaną im na to 

środki. 

Prezydent: Zobowiązuję Dyrektora MZD - Pana Andrzeja Świdra do załatwienia 

sprawy w przyszłym tygodniu. 

 

2.7. Mieszkanka ul. Granicznej: Kiedy zostanie wybudowany chodnik 

oraz zamontowane progi zwalniające na ul. Granicznej wzdłuż działek Nasz Gaj? 

Wskazuję na problem brudu przy ulicy Cichej związany z przebywaniem tam 

studentów pobliskich akademików. 

Wiceprezes MPGK: Sprawdzimy czy problem brudu dotyczy terenów miejskich, czy 

terenów należących do Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Prezydent: Budowa chodnika zostanie rozpatrzony, aczkolwiek na innych ulicach 

osiedla w tym na ul. Kwiatkowskiego chodnik również znajduje się tylko po jednej 

stronie. Nie są to ulice z dużym natężeniem ruchu. 

 

2.8. Mieszkaniec ul. Miłej: Samochody na ulicy Granicznej stoją zaparkowane na 

jezdni zamiast stać na terenie posesji. Parkowanie na ulicy znacznie utrudnia 

wymijanie się pojazdów oraz stwarza niebezpieczeństwo dla rowerzystów i pieszych. 

Mieszkaniec przypomniał również o usuniętym znaku zakazu parkowania, który 

wcześniej tam obowiązywał. 

Prezydent: Słuszna uwaga, polecam Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg 

przywrócenie zakazu parkowania w przyszłym tygodniu. 

Mieszkanka ul. Granicznej: Sprzeciwiam się planowi postawienia zakazu parkowania 

na ul. Granicznej. W godzinach porannych trudno jest wyjechać z terenu posesji ze 

względu na wzmożony ruch. Ponadto zakaz parkowania będzie stanowił problem dla 



mieszkańców, którzy posiadają więcej samochodów lub których odwiedzają goście. 

Mieszkanka wskazała również, że ruch na ul. Granicznej jest spowodowany 

zakorkowaniem ul. Kwiatkowskiego. 

Prezydent: Mnie osobiście również dotyka problem wyjazdu ze swojej posesji na ul. 

Kwiatkowskiego, ale zwykle spotykam się z uprzejmością innych kierowców, którzy 

pozwalają na włączenie się do ruchu. Do obowiązków właściciela domu należy 

zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych, tak samo jak zobowiązany jest 

do tego deweloper budujący blok mieszkalny. Dziękuję za wskazanie problemu i 

odbieram ten sygnał jako poparcie budowy ulicy południowej, która stanowi właśnie 

rozwiązanie dla korków na ulicy Kwiatkowskiego, Granicznej i wzmożonego ruchu na 

innych osiedlowych ulicach. 

 

2.9. Mieszkanka Osiedla Zalesie:  Ulica Robotnicza na wysokości  cmentarza w 

stronę Al. Sikorskiego wymaga budowy drugiego chodnika. 

Prezydent: Cała ul. Robotnicza została przebudowana. Uważam, że  obecny ruch na 

ul. Robotniczej nie wymaga budowy drugiego chodnika, a miasto musi rozsądnie 

gospodarować posiadanymi środkami. 

Przewodniczący Rady Osiedla Zalesie - Pan Dariusz Ferenc: Do Rady Osiedla 

wpłynął projekt z MZD dotyczący budowy ścieżki rowerowej na ulicy Robotniczej oraz 

budowy miejsc parkingowych przy cmentarzu na tej ulicy. Podczas najbliższego 

zebrania Rada Osiedla podejmie decyzję w sprawie wyrażenia opinii w sprawie 

realizacji projektu. 

 

2.10. Mieszkanka ul. Granicznej: Czy istnieje możliwość likwidacji pasa zieleni 

między drogą, a posesjami w celu stworzenia dodatkowych miejsc parkingowych oraz 

proszę o postawienie znaku ograniczenia prędkości na ulicy. 

Prezydent: Dyrektora MZD zobowiązuję do postawienia znaku ograniczenia prędkości 

jak również do umożliwienia mieszkańcom urządzenia miejsc parkingowych przy 

posesjach. 

 



2.11. Mieszkanka Osiedla Drabinianka: Proszę o budowę chodnika na ok. 30-50 

metrowym fragmencie ulicy Cichej. 

Prezydent: Bramy wyjazdowe istniejących szeregówek wychodzą w tamtym miejscu 

na samą ulicę. Ale jeśli będzie dostępna odpowiednia szerokość pasa, to chodnik 

zostanie wybudowany. Na dzień dzisiejszy nie mamy takiej możliwości.  

 

2.12. Mieszkanka: Jakie są plany rozbudowy ulicy Gościnnej, która jest bardzo wąska 

i brakuje na niej chodników i nie kursują tam autobusy? Na jakiej ulicy ma być 

budowany nowy żłobek na Drabiniance? Proponuję również wprowadzenie 

darmowych przejazdów autobusami dla dzieci szkół podstawowych. 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg - Pan Andrzej Świder: W najbliższym czasie 

ulica zostanie doświetlona w dwóch miejscach. W kwestii rozbudowy ulicy zbadamy, 

czy szerokość pasa drogowego pozwala na budowę chodnika. 

Prezydent: Obecna szerokość ulic Gościnnej i Jachowicza pozwala jedynie na 

pokrycie jej asfaltem. W celu wybudowania chodnika mieszkańcy musieliby odstąpić 

fragmenty własnych działek, o co apeluję. Żłobek jest budowany przy ul. Zielonej. 

Darmowa komunikacja miejska w istocie nie istnieje, bo przecież muszą ją w 

ostateczności utrzymać podatnicy. Obecnie miasto dopłaca rocznie do komunikacji 

miejskiej 55 mln zł, a trzeba będzie dopłacić kolejne 7 mln zł., więc każde kolejne zniżki 

tylko zwiększą tą kwotę.  

 

2.13. Mieszkaniec domu jednorodzinnego przy ul. Niezapominajek: Proszę 

o wytyczenie przejścia między domami jednorodzinnymi na ul. Niezapominajek, 

a szeregówkami. Takie przejścia są powszechne w innych częściach Osiedla. 

Prezydent: Proszę o zostawienie swoich danych kontaktowych dyrektorom Wydziału 

Architektury oraz BGM w celu zbadania sprawy. 

  

2.14. Mieszkanka: Zabudowanie wzgórz na Zalesiu wysokokondygnacyjnymi 

budynkami mieszkalnymi utrudni dodatkowo przepływ powietrza przez osiedle. Czy 

zostały wykonane badania geologiczno-inżynierskie, czy można na tym terenie 



stawiać tak wysokie budynki? Posiadam informacje z kilku źródeł, że teren ten jest 

zagrożony osuwiskami. 

Prezydent: Takie budynki buduje się na świecie. Rzeszów cały czas się zmienia. 

Miasto musi się rozwijać się i wszerz i do góry. Obecnie powstają dwa 18-piętrowe 

budynki na Al. Powstańców Warszawy, będą budowane kolejne. 

Dyrektor Wydziału Architektury - Pan Andrzej Skotnicki: Zapewniam, że ten teren 

nie jest zagrożony osuwiskami, natomiast przed wydaniem pozwolenia na budowę 

i zaprojektowaniem każdego obiektu budowlanego, obligatoryjnie przeprowadza się 

badania geologiczne podłoża gruntowego, które określają jakie techniczne 

rozwiązania należy zastosować, aby budynki były stabilnie posadowione. 

 

2.15. Mieszkaniec ulicy Sikorskiego: W ramach przebudowy ulicy utworzono 

dwumetrowy nasyp, na który pieszy musi się wspinać, co jest szczególnie 

niebezpieczne w zimie. Proszę o wybudowanie w tym miejscu schodków wraz 

z barierkami i poszerzenie chodnika do domu. 

Prezydent: Polecam Dyrektorowi MZD - Panu Andrzejowi Świdrowi skontaktowanie 

się z mieszkańcem i rozwiązanie zgłoszonego problemu. 

 

2.16. Mieszkanka ulicy Sikorskiego: Na ul. Sikorskiego na odcinku między ul. 

Łukasiewicza i ul. Robotniczą jest za mało ekranów akustycznych. Miejski Zarząd Dróg 

poinformował o braku potrzeby montowania dodatkowych ekranów ze względu na brak 

przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. Badania te budzą moje wątpliwości ze 

względu na fakt, że badania te były przeprowadzone w okresie wakacyjnym przy 

mniejszym obciążeniu ruchem. 

Prezydent: Polecam Dyrektorowi MZD - Panu Andrzejowi Świdrowi zlecenie kolejnych 

badań poziomu hałasu w tym miejscu i postępowanie odpowiednie w zależności od 

wyników badań. 

 

2.17. Mieszkaniec: Czy miasto może wyasygnować środki na promowanie kultury 

jazdy? Moim zdaniem źle jest zarządzana sygnalizacja świetlna. Zły jest również stan 



wizualny tablic miast partnerskich na ul. Krakowskiej. Zaproponował organizację 

przedsięwzięć sportowo-kulturalnych, w których promowano by miasta partnerskie.  

Prezydent: W Rzeszowie panuje stosunkowo wysoka kultura jazdy. Wypadki się 

zdarzają, ale nie ma szczególnych chuligańskich wybryków na drodze. Dyrektorom 

MZD oraz Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej polecam sprawdzenie 

stanu tablic miast partnerskich. Proszę Panią Dyrektor Wydziału Kultury Sportu i 

Turystyki o przeanalizowanie propozycji organizacji imprez kulturalnych wspólnie z 

miastami partnerskimi. 

Zastępca Prezydenta - Pan Andrzej Gutkowski: W trosce o środowisko miasto 

zakupiło dwa dymomierze w celu pomiaru spalin w autobusach i innych samochodach, 

co pozwala na zatrzymywanie i nie wpuszczanie na ulice Rzeszowa starych 

autobusów, które nie spełniają określonych norm ekologicznych. 

2.18. Prezydent: Dziękuję Państwu za tak ciekawe spotkanie i ciekawe propozycje 

zadań. Pragnę zapewnić, że jestem Waszym prezydentem, chcę z podległymi mi 

służbami poprawiać jakość życia w mieście. Jeszcze raz dziękuję za spotkanie. 

Protokołował: 

Mariusz Kędra (CZ) 

 


