PROTOKÓŁ
ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami Osiedli
Śródmieście Północ i Śródmieście Południe,
które odbyło się w dniu 16 września 2016 r.

Uczestnicy spotkania:
• Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc;
• Pułkownik Arkadiusz Mikołajczyk- dowódca podkarpackiej obrony terytorialnej;
• Przewodniczący Rady Osiedla Śródmieście Południe – Mateusz Hanf;
• Przewodniczący Rady Osiedla Śródmieście Północ – Kazimierz Rochecki;
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisław Sienko;
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński;
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Andrzej Gutkowski;
• Dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa i miejskich jednostek
organizacyjnych;
• Radni Rady Miasta Rzeszowa oraz członkowie Rad Osiedli;
• Mieszkańcy Osiedli.
Porządek spotkania:
1. Wystąpienie płk. Arkadiusza Mikołajczyka dotyczące organizacji bezpieczeństwa
na terenie miasta Rzeszowa i Województwa Podkarpackiego
2. Prezentacja multimedialna Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa –
Pana Stanisława Sienko.
3. Dyskusja, pytania dotyczące problemów Osiedli.
Ad.1. Wystąpienie płk. Arkadiusza Mikołajczyka dotyczące :
- organizacji bezpieczeństwa na terenie miasta Rzeszowa i województwa
podkarpackiego;
- wspierania ludności;
- wzmożenia obronności poprzez utworzenie 5 batalionów składających się
z ok. 900 żołnierzy, w tym jednego batalionu stacjonującego w Rzeszowie;
- formy służby brygady za którą żołnierz ochotnik będzie otrzymywał
wynagrodzenie odpowiednio: za gotowość i dzień szkolenia. Kwoty
wynagrodzenia uzależnione będą od stopnia żołnierza ( średnio ok. 500 zł);
- koncentracji młodzieży szkolnej;
- wzmocnienie bezpieczeństwa lokalnego.
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Ad.2 Prezentacja multimedialna przedstawiająca:
A) zrealizowane inwestycje:
- system integrujący transport publiczny;
- oczyszczalnia ścieków - rozbudowa ciągu;
- poprawa jakości wody pitnej;
- zakup nowych autobusów;
- rozbudowa systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym;
- budowa 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 Nr 7 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.
B) wystąpienie Tadeusza Ferenca – Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczące
inwestycji, które będą jeszcze realizowane:
- zabudowa najbrzydszych terenów przy ulicach: Kochanowskiego,
Leszczyńskiego, Baldachówka;
- budowa nowych dróg i mostów;
- zakup autobusów o napędzie elektrycznym;
- budowa obwodnicy południowej od ulicy Podkarpackiej do ulicy Sikorskiego;
- budowa bramy sandomierskiej przy ul. Grunwaldzkiej;
- odnowa budynków w okolicach ulicy Grunwaldzkiej;
- zwiększyła się punktualność autobusów (kiedy autobus się spóźnia
sygnalizacja świetlna zmienia się na zieloną, tak by umożliwić kierowcy szybki
dojazd na przystanek);
- w planach mamy elektryfikacja transportu (trwają rozmowy dotyczące zakupu
taksówek o napędzie elektrycznym, bez kierowców);
- miasto prowadzi walkę z dopalaczami.

Strona 2 z 7

Głos zabrał Jaromir Ślączka - Państwowy Inspektorat Sanitarny:
Obecnie funkcjonuje jeden sklep z dopalaczami przy ul. Kolejowej 10. Zlikwidowany
został sklep mieszczący się przy ul. Lenartowicza. Na chwilę obecną nie dysponujemy
narzędziami uniemożliwiającymi otwieranie takich sklepów.
Ad. 2 Dyskusja, pytania dotyczące problemów Osiedli:
Pytanie mieszkanki ulicy Długosza: Do kogo mamy się zwrócić w sprawie likwidacji
„melin pijackich” przy parku linowym na naszym osiedlu? Tam nie da się spokojnie
przejść, a gdy zaczyna się weekend młodzież zaczyna imprezować.
Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Tadeusza Ferenca: Zwrócić należy się
do policji. Było już kilka interwencji w tej sprawie. W przyszłym tygodniu
zaplanowaliśmy spotkanie z właścicielem parku linowego.
Pytanie mieszkanki ulicy Długosza: W parku linowym w ciągu dnia jest głośno, w
nocy też. Zróbcie coś z tym. Nie da się w nocy spać. Pijana młodzież zbiera się po
zmroku i bardzo hałasuje. A my spać nie możemy.
Odpowiedź Przewodniczącego Rady Osiedla Śródmieście Południe - Mateusza
Hanfa: Były składane wnioski do Rady Miasta o oświetlenie parku, jak dotąd bez
rezultatu. Proszę nie generalizować, że Pani tam była. Wiemy, że młodzież się tam
zbiera i imprezuje ale przecież nie możemy jej tego zabronić.
Głos mieszkańców: Nic z tym, nie zrobiliście. Głównym problemem jest „ przystań na
lato” bo tam jest najgłośniej.
Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Tadeusza Ferenca: Pan
przewodniczący mieszka w Śródmieściu i wie, co tam się dzieje.
Pytanie mieszkańca: Jest mi miło mieszkać w takim mieście, aczkolwiek denerwuje
mnie widok „szczęk” i brak kultury, który się tam obserwuje. Drugą sprawą którą
chciałabym poruszyć jest niechęć do spożywania i kupowania produktów od rolników
z tzw. chodnika. Mamy przecież halę na której można tę żywność sprzedawać, ale
zajęta jest przez osoby handlujące żelastwem i tym podobnym. Tych ludzi należałoby
przenieść na targowisko w okolicach Dołowej, a na szczękach zostawić rolników
handlujących produktami spożywczymi. I Jeszcze jedna sprawa, chciałam zapytać czy
Straż Miejska może obserwować Plac Wolności pod kątem sprzedaży alkoholu,
papierosów i narkotyków, które są stałym elementem.
Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Tadeusza Ferenca: Chciałbym od Was
usłyszeć decyzję. Są propozycje likwidacji szczęk i postawienia w tym miejscu
pomnika. Mnie osobiście szkoda zieleni. Teren pomiędzy ulicą Fredry, Kolejową i
Nowym Miastem też powinien zostać uporządkowany. Mamy plan zagospodarowania
przestrzennego tych terenów. Jeżeli chodzi o giełdę przy ulicy Dołowej to na chwilę
obecną staramy się przejąć Zamek Lubomirskich i udostępnić go mieszkańcom. Sąd
Okręgowy miałby zostać wybudowany w okolicy ulicy Dołowej, wtedy towary takie jak
żelazo powinno zniknąć z hali targowej. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro chce
przekazać zamek na potrzeby kultury i wybudować nowy budynek sądu. To dla nas
dobra inwestycja. Kolejnym etapem jest odnowienie budynków przy ul. Grunwaldzkiej
– Wy to robicie. Wy budujecie nasze miasto.
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Pytanie mieszkańca ul. Grunwaldzkiej: Na ulicy Grunwaldzkiej w nocy nie da się
spać. Młodzież bardzo hałasuje. Kebab w tej okolicy nam nie przeszkadza, ale chcemy
spać. Piszemy pisma, dzwonimy na policję, straż miejską i nadal bez skutku. Jest tak
głośno, że nie da się tego wytrzymać. Chcemy tylko spokoju. Proszę jakoś znaleźć
rozwiązanie tej sytuacji, bo dłużej się tak nie da żyć. Prosimy również o pieniądze na
remont budynku przy ul. Grunwaldzkiej 24. Ta inwestycja jest potrzebna bo jak popada
to strasznie śmierdzi z piwnic.
Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Tadeusza Ferenca: Mieszkanie w
centrum miasta ma swoje plusy i minusy. Albo chcemy żeby miasto żyło albo będziemy
drugim Tyczynem. On jest młodszy od Rzeszowa tylko o dziesięć lat. My organizujemy
koncerty, ściągamy różnych artystów na Rynek. Wiem, że to przeszkadza wielu
mieszkańcom. W przyszłości chcemy wyprowadzić ruch samochodów ciężarowych z
centrum miasta, tak żeby transport dokonywany był po obrzeżach miasta, a do
Rzeszowa wjeżdżał tylko w celu rozładunku towaru.
Odpowiedź Przewodniczącego Rady Osiedla Śródmieście Północ – Kazimierza
Rocheckiego: Mieszkańcy stale skarżyli się na hałas w okolicy lokalu. Wielokrotnie
rozmawiałem z właścicielem kebabu, wystąpiłem również do policji z informacją o ilości
interwencji. Znamy ten problem będziemy interweniować.
Odpowiedź Przewodniczącego Rady Osiedla Śródmieście - Mateusza Hanf:
Mieszkam przy ul. Naruszewicza i w okolicy swojego mieszkania mam trzy lokale
z kebabami. One mi nie przeszkadzają. Nie przeszkadzają mi również imprezy na
Rynku i samochody podjeżdżające wyładować towar do Biedronki. Miasto musi się
rozwijać, nic w tym dziwnego. Mam troje dzieci i im też nie przeszkadza hałas w
mieście, są do tego przyzwyczajone. Każde większe miasto boryka się z tym
problemem.
Odpowiedź mieszkanki ul. Sobieskiego: Kto Pana wybrał na Przewodniczącego
Rady Osiedla? Bagatelizuje Pan nasze problemy. Co Pan za bzdury opowiada jak
Panu nie przeszkadza hałasująca młodzież. Przecież nie możemy spać po nocach.
Młodzi ludzie piją alkohol, biorą narkotyki i wydzierają się całą noc. Panu to nie
przeszkadza? Panie Prezydencie, mówi Pan, że remontuje się kamienice. Ja w takim
razie zapraszam na podwórko przy ul. Sobieskiego 8. Ponadto ulica Szopena jest
zasmrodzona. Były informacje o moście który tam miał być wybudowany. Prosimy o
informację na ten temat.
Odpowiedź Prezydenta Tadeusza Ferenca: Ja mówiłem, że to Wy budujecie
miasto. To mieszkańcy remontują kamienice.
Odpowiedź Prezesa MZBM-u: kamienica przy ulicy Sobieskiego 8 to budynek
wspólnotowy. I dlatego właśnie wspólnota zbiera pieniądze na remont. Budynek jest
zadłużony, zdaję sobie sprawę z konieczności przeprowadzenia remontu, ale zależy
on od wspólnoty.
Pytanie: Czyją własnością jest willa na rogu ulicy Dekerta to piękny zabytkowy
budynek, który niszczeje. Nic się tam nie dzieje. Może udało by się tam zrobić dom
pracy twórczej dla artystów plastyków?
Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Tadeusza Ferenca: Willa na rogu ulicy
Dekerta to własność prywatna. To właściciel powinien podjąć decyzję czy chce ją
spieniężyć czy remontować.
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Odpowiedź Miejskiego Konserwatora Zabytków - Edyty Dawidziak: W ubiegłym
roku willa przy ulicy Dekerta została wpisana na listę zabytków. Jest to jednak prywata
własność i miasto nie może podejmować decyzji o ewentualnym remoncie czy
przekazaniu budynku na jakiś cel.
Pytanie: Dziękuję, że udało się przeprowadzić remont wschodniej ściany mojego
budynku. Chciałem tylko dodać, że o hałasie na który się tutaj skarżycie świadczy
kultura młodzieży. Tego się nie da opanować. Ci ludzie nie myślą, że komuś
przeszkadzają . Jeździłem trochę po świecie i zapadły mi w pamięć piękne klomby
kwiatowe. Może udało by się takie w Rzeszowie zaprojektować. Mam jeszcze taką
prośbę na ulicy Kopernika wypadły dziury przed bramami wjazdowymi. Nie można
swobodnie wjeżdżać na posesje. Gdyby można było coś z tym zrobić. Byłbym
wdzięczny.
Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Tadeusza Ferenca: Mnie też bardzo
podoba się zieleń i kwiaty. Były głosy sprzeciwu jak chciałem ulokować donice z
kwiatami na latarniach w Rynku i na 3-go Maja. Ten pomysł się sprawdził i przepięknie
to wygląda. Widziałem takie klomby kwiatowe w Kołobrzegu. Spodobały mi się również
podświetlane drzewa. Podjąłem decyzję, że u nas też takie będą.
Odpowiedź Dyrektor Miejskiego Zarządu Zieleni – Aleksandry Wąsowicz – Duch:
Obecnie utrzymujemy 14 parków. Zieleń w pasach drogowych to ok. 200 hektarów.
Nasadziliśmy 566 drzew. Odnowiliśmy parki na osiedlach Słocina i Zalesie oraz na
ulicy Krośnieńskiej.
Pytanie: Straż Miejską widujemy często na targowisku, czy na bazarach. Policji nie
widzimy nigdzie. Dlaczego szefowie komendy miejskiej policji i szef straży miejskiej
nie chcą się z nami spotkać? Cisza nocna nie ma dla nich żadnego znaczenia. Chcemy
mieć spokój wieczorami i spokojnie spać w nocy.
Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Tadeusza Ferenca: Z budżetu miasta
policja otrzymuje pieniądze na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców. Kultura
wzrosła odkąd po mieście chodzą policjanci w cywilnych ubraniach. Według statystyk
90.4% obywateli twierdzi, że Rzeszów jest bezpiecznym miastem. Wybaczcie ale nie
podejmę decyzji, żeby wyganiać ludzi do łóżka o 22:00. Miasto musi żyć i do tego
trzeba się przyzwyczaić.
Pytanie: Ja mam pytanie odonośnie strefy wolnego parkowania. Fajnie, że ona jest
w pobliżu mojego domu. Jednak proszę, by osoby które monitorują opłaty za postój
docierały w tamten teren, gdyż ludzie nie płacą za parking. To jest około trzy miejsca
na samochody osobowe.
Odpowiedź Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa - Andrzeja Gutkowskiego:
Strefa parkowania powinna być kontrolowana regularnie. Jeżeli tak nie jest
zastanowimy się jak ten problem rozwiązać. Zwrócimy uwagę pracownikom MATIP-u.
Pytanie: Na ulicach Długosza i Tetmajerów mamy problem z wjazdem na własne
posesje. Wiem, że zalew nie jest w gestii Pana Prezydenta, jednak chciałbym się
jednak dowiedzieć kiedy sprawa odmulenia zalewu będzie uporządkowana. Wszyscy
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pijemy wodę z Wisłoka nie wiedząc, co tak naprawdę pijemy. Pojawiały się przecież
informacje w prasie, że woda jest zanieczyszczona .
Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Tadeusza Ferenca: W tej sprawie
ekolodzy przygotowali dokumenty, w których jasno stwierdzili że zalewu nie można
odmulać. Grozi to między innymi naruszeniem rury przesyłowej gazu, naruszeniem
lęgowiska ptaków i naruszeniem podłoża zbiornika. Zalew jest pod zarządem
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Chcieliśmy z niego zrobić
zbiornik przeciwpowodziowy, jednak nie udało się tego dokonać. Zalew w Rzeszowie
ma najlepszą wodę w Polsce. Woda jest czysta i nie powinniśmy mieć oporu by pić ją
z kranu. Jeśli chodzi o plany budowy mostu to planujemy wybudować most od ulicy
Grabskiego w kierunku parkingu. Na Lisiej Górze też planuję wybudować most.
Pytanie Przewodniczącego Rady Osiedla Śródmieście Północ - Kazimierza
Rocheckiego: Ulica Braci Śniadeckich potrzebuje wymiany nawierzchni. Od
trzydziestu lat ulica nie była remontowana. Znajdujący się tam plac zabaw nie spełnia
swojej roli i jest miejscem libacji alkoholowych. W związku z tym, chcielibyśmy wystąpić
do Pana Prezydenta z wnioskiem o likwidację tego placu zabaw.
Odpowiedź Prezydenta Miasta Rzeszowa - Tadeusza Ferenca: Odnośnie likwidacji
placu zabaw czekam na Wasze podpisy. Jeżeli mieszkańcy się podpiszą zlikwidujemy
plac.
Odpowiedź Zastępcy Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg – Krystyna Koniuch:
Ulica miała być remontowana, jednak czekamy na wykonanie nowej instalacji
wodociągowej. Po jej wykonaniu przystąpimy remont ulicy.
Odpowiedź Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji: Mamy
pozwolenie na budowę i jeśli zima pozwoli wymienimy sieć wodociągową.
Odpowiedź: Istniejący tam plac zabaw jest problemem od kilku lat. Plac jest otoczony
firmami, a dzieci z niego nie korzystają. W chwili obecnej parking byłby najlepszym
rozwiązaniem.

Pytanie: Ulica Fredry jest za wąska na ruch samochodów. Znajdująca się tam zielona
strzałka od ulicy Piłsudskiego do ulicy Targowej jest niebezpieczna. W tym miejscu
znajduje się róg ulic, kierowcy nie widzą zapalającej się strzałki. Często dochodzi tam
do kolizji.
Odpowiedź Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa - Marka Ustrobińskiego:
Sprawdzimy oznakowanie na ulicy Fredry. Jak tylko będzie taka konieczność to
oznakowanie zostanie poprawione. Co do strzałki, wielu ludzi lekceważy nakaz
bezwzględnego zatrzymania przed wjazdem na skrzyżowanie. Trzeba egzekwować
obowiązujące nas wszystkich prawo. Rozwiązaniem byłoby opóźnienie zapalenia
strzałki. Odniesiemy się do tej sprawy na komisji ds. bezpieczeństwa.
Pytanie: Chcę pochwalić Pana Panie Prezydencie, bo od trzydziestu lat Rzeszów
bardzo się zmienił. Czekaliśmy trzydzieści lat i już nie patrzymy na te ohydne ściany.
Teraz ludzie przychodzą i robią sobie zdjęcia. Mural pięknie zdobi miasto.
Odpowiedź Miejski Konserwator Zabytków - Edyta Dawidziak: Bardzo się
cieszymy, że mural został tak pozytywnie odebrany przez mieszkańców. Znalazł się
sponsor który zdecydował się sfinansować taki mural. Motyw „Łosia” ma nawiązywać
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do sukcesów rozwoju miasta Rzeszowa. „Łoś” na kamienicy w założeniu
pomysłodawców ma nawiązywać do istnienia blisko 80-letniej tradycji przemysłu
lotniczego w Rzeszowie i Centralnego Okręgu Przemysłowego. Powstały motyw
wpisuje się również tematycznie w kontekst przestrzenny tej części Rzeszowa, w
której znajduje się kamienica przy ul. Grunwaldzkiej 22. Po przeciwległej stronie ulicy
znajduje się budynek mieszkalny na rogu ul. Asnyka i Jana III Sobieskiego, w
którym pod koniec lat 30. ubiegłego wieku mieszkali pracownicy COP-u.

Protokołowała:
Agnieszka Lachowicz
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