PROTOKÓŁ
ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami osiedli: Śródmieście Północ,
Śródmieście Południe i Pułaskiego, które odbyło się w dniu 1 września 2017 r.

Uczestnicy spotkania:


Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc,



Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisław Sienko,



Radni Rady Miasta Rzeszowa,



Radni Rady Osiedla Załęże,



Dyrektorzy i pracownicy wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa oraz jednostek
organizacyjnych miasta Rzeszowa,



Ks. Proboszcz mgr Józef Kandefer,



Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6,



Mieszkańcy Osiedli Śródmieście Północ, Śródmieście Południe i Pułaskiego. .

Porządek spotkania:
1) Prezentacja multimedialna Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa p. Stanisława
Sienko,
2) Dyskusja mieszkańców osiedli Śródmieście Północ, Śródmieście Południe i Pułaskiego
z Prezydentem Miasta Rzeszowa na temat 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,
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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:
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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
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Rzeszowa, który zrealizował projekty umożliwiające wdrożenie inteligentnych
rozwiązań dla miasta i jego mieszkańców.
1.27. Najważniejsze inwestycje na osiedlach Śródmieście Północ, Śródmieście Południe
oraz Pułaskiego - wartość łączna 205,3 mln zł


ul. 3 maja - koszt inwestycji 8 598 000 zł,



okrągła kładka nad Al. Piłsudskiego,



remont ul. Pułaskiego,



remont ul. Sondeja,



remont ul. Borelowskiego,



remont ul. Towarnickiego,



remont ul. Jałowego,



rewitalizacja pasa drogowego ul. Cieplińskiego,



budowa miasteczka ruchu drogowego,



rewitalizacja Parku Jedności Polonii z Macierzą,



termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1,



budynek dydaktyczny Zespołu Szkół Gospodarczych,



przebudowa odkrytych basenów ROSiR,



modernizacja budynku Gimnazjum nr 1 - SP nr 31,



termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z zagospodarowaniem
terenu,



modernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego,



modernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego,



modernizacja budynku Żłobka nr 8, Przedszkoli Publicznych nr 4 i 7,



budowa zadaszenia kortów tenisowych ROSiR,



fontanna multimedialna,



budowa pomnika Tadeusza Nalepy,



modernizacja budynku Gimnazjum nr 9,



modernizacja ul. Cieplińskiego - Lisa Kuli,



połączenie ul. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowej i Naruszewicza) wraz z
przebudową mostu na rzece Wisłok,



budowa fontanny u zbiegu ul. Kr. Kazimierza i Słowackiego,



budowa iluminacji Pl. Farnego, pomnika Walk Rewolucyjnych, budynków liceum,
muzeum i kościoła na ul. 3 Maja,



urządzenie Ogrodu Białego,
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realizacja II części Podziemnej Trasy Turystycznej wraz z rekonstrukcją płyty rynku
staromiejskiego,



modernizacja Gimnazjum nr 2 wraz z boiskami przy III Liceum Ogólnokształcącym,



modernizacja budynków Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 i 2,



zwiększenie

atrakcyjności

turystycznej

Rzeszowa

dla

osób

niewidomych

i słabowidzących dzięki tablicom dotykowym,


przebudowa pomieszczeń Teatru Maska na potrzeby Muzeum Dobranocek,



budowa kanału ulgi dla potoku Mikośka w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego
miasta Rzeszowa,



budowa fontanny oraz figur marmurowych w Parku Miejskim im. Solidarności,



renowacja i konserwacja zabytkowych nagrobków na starym cmentarzu,



budowa pomnika płk. Łukasza Cieplińskiego oraz sześciu działaczy zrzeszenia
„Wolność i Niezawisłość”,



zagospodarowanie Placu Cichociemnych.

Ad. 2 Dyskusja, pytania dotyczące problemów osiedli Śródmieście Północ, Śródmieście
Południe i Pułaskiego.
2.1. Mieszkaniec: Pobocza ul. Skrajnej są w złym stanie. Trzeba zasypać dziury wzdłuż tej
drogi. Odcinek od ul. Krogulskiego do działek (ogrodów działkowych) trzeba wyrównać. Zrobić
przynajmniej jedną zatoczkę. Deweloper zniszczył tą drogę i zrobił jeszcze składowisko ziemi.
Proszę zlecić wycięcie suchych drzew i gałęzi przy ul. Rycerskiej celem poprawy
bezpieczeństwa na tym terenie.
Prezydent: Jest to teren osiedla Staromieście. Zrealizujemy tam dużą inwestycję, już jesteśmy
po przetargu. Zrealizujemy drugą nitkę ul. Krogulskiego do ul. Warszawskiej. Kolejne
planowane drogi do ul. Warszawskiej i do ul. Krakowskiej. Co do spraw, o których Pan mówił
to w poniedziałek podejmiemy natychmiast działania. Uschnięte drzewa będziemy chcieli
wyciąć.
Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej: Po uzyskaniu decyzji, na którą czekamy drzewa zostaną
usunięte.
2.2. Mieszkaniec: Popieram stanowisko przyjmowania uchodźców do Rzeszowa. Moi rodzice
posiadali działkę przy ul. Naruszewicza na której budowano dom. Przy postępowaniu
o pozwolenie na budowę przestaliśmy być stroną. Miałem problemy z Wydziałem Architektury.
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Przez rok czasu mieszkałem na budowie. Ucierpiała zdrowotnie moja żona, a syn musiał
wyprowadzić firmę z tego budynku, bo nie dało się pracować. Nikt nam nie pomógł, ani Wydział
Ochrony Środowiska, nadzór budowlany, ani Straż Miejska. Jak zakończy się sprawa na
Olszynkach ? Nie ma lamp. Nie ma systemu monitoringu. Ile osób przesiadło się na autobusy?
Rzeszów ma za mało miejsc rekreacyjnych. Mam propozycję, żeby miasto Rzeszów podpisało
umowę z gminą Dydnia, aby móc rozwiązać ten problem.
Prezydent: Nie prowadzę takiej polityki, żeby budować cokolwiek gdzieś w innych
miejscowościach. Dysponuję bowiem pieniędzmi rzeszowskiego podatnika. Odnośnie Dydni
nie przyjmuję Pana propozycji. Odnośnie MPK – nastąpił przyrost pasażerów o 15%
w ostatnim okresie czasu. Planujemy kupić w sumie 110 autobusów elektrycznych. W tym roku
10. W przyszłym ok. 50. W kolejnych dalsze 50. Wszystko po to, żeby było czyste powietrze
i żeby ludzie przesiadali się do autobusów. Budynek przy ul. Naruszewicza 11 był w zarządzie
Marszałka Województwa Podkarpackiego. Poleciłem służbom, żeby ten budynek remontować.
Przy remontach zawsze są kłopoty. Przepraszam za ich uciążliwość. Za wszelką cenę dążę
do tego, żeby remontować. Jeśli chodzi o Olszynki to zdecydowanie ma Pan rację. Będę się
starał, żeby to się poprawiło. Odnośnie urzędników, jeżeli będzie miał Pan czas, proszę
przyjść. Będziemy bezpośrednio rozmawiać.
2.3. Mieszkanka: Jak poprawić bezpieczeństwo na Olszynkach i w tej okolicy ? Jest tam
ciemno. Dyskoteka jest bardzo uciążliwa. Może rozwiązaniem byłyby ekrany dźwiękochłonne?
Wygłuszenie.
Prezydent: Odnośnie oświetlenia, proszę Pana Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg załatwić
sprawę i wykonać je jeszcze w tym roku. Jeśli chodzi o ekrany to uważam, że to dobra
propozycja. Przyjmujemy Pani wniosek.
2.4. Mieszkanka: Za sklepem spożywczym „Supersam” jest bardzo ciemno. Jest tam pełno
„meneli”. Proszę ograniczyć sprzedaż alkoholu do 21. Jest niebezpiecznie. Podwórko jest
zaniedbane.
Przewodniczący Rady Osiedla Śródmieście – Północ – Kazimierz Rochecki:
Zgłaszaliśmy wniosek o postawienie latarni do Zarządu Zieleni Miejskiej. Pani wniosek
będziemy nadal popierać. Będziemy się starać, żeby tam jakieś oświetlenie było.
MZBM: Po zakończeniu inwestycji - rozbudowy hotelu „Ferdynand” wykonawca inwestycji
uporządkuje cały teren łącznie z drogami dojazdowymi, chodnikami. Podwórko przy
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ul. Św. Mikołaja 4 jest wpisane w program rewitalizacji na terenie Rzeszowskiego Obszaru
Funkcjonalnego. Podwórko będzie remontowane w zakresie placów, chodników, miejsc
parkingowych, odnowienia zieleni, budowy placów zabaw. Zostanie zrealizowana pełna
rewitalizacja tego podwórka oraz 10 podwórek na ternie osiedla Śródmieście. Całe
przedsięwzięcie będzie realizowane do 2020 r.
Prezydent: Odnośnie lampy, proszę się zająć sprawą.
2.5. Mieszkanka: Klimatyzator nam hałasuje od sklepu „Żabka”.
Odpowiedź innego mieszkańca: Sprawa jest już bezprzedmiotowa. Od 15 września
br. będzie zakładany klimatyzator nowej generacji. Będzie w środku budynku.
Mieszkanka:

nie ma już placu zabaw, zabawek. Schodzi się młodzież. Jest problem

z parkowaniem. Bramy wejściowe się sypią. Prosimy o czujnikowe automatyczne oświetlenie.
Wszystko zostawiam na piśmie. Elewacje naszych podwórek są zaniedbane. Mamy szczury.
Bezdomni rozsypują śmiecie. Policję proszę o częstsze patrole.
MZBM: Spotykamy się ze wspólnotą, zostanie opracowany program reiwtalizacji. Również
podwórko przy ul. Okrzei 2, 4 jest objęte tym programem, o którym wcześniej mówiłem.
Tematy, które Pani przedstawiła będą załatwione. Dotyczy to także elewacji.
Prezydent: Pani pismo zostanie skierowane do Prezesa MZBM – Pana Szczepanka do
realizacji.
2.6. Mieszkaniec: Nie działa latarnia przy ul. Naruszewicza 1. W mieszkaniu jest wilgoć.
Powierzchnia chodnika przy naszej ulicy została skrócona. Spaliny samochodowe trafiają
szybko do mieszkań. Mieszkańcy ul. Kreczmara proszą o remont kanału burzowego. Kiedy
ruszy nabór wniosków w projekcie Mieszkanie plus? Kiedy będzie odbiór tych mieszkań?
Prezydent: Parking został poszerzony. Jak samochody stały na ulicy nie było szans na
przejazd. Rozmawiałem dzisiaj z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Chcę wybudować 160
mieszkań w programie Mieszkanie plus. Wskazaliśmy tereny na Załężu. Dostaliśmy pismo,
że jest to za blisko oczyszczalni ścieków. Będziemy starali się znaleźć inną lokalizację. Mamy
szansę uzyskać pieniądze od rządu.
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2.7. Mieszkanka: Ul. Słoneczna nie jest objęta parkometrami. Mamy olbrzymi problem
z parkowaniem.
Prezydent: Zastanowimy się pod kątem, czy nie postawić ramp wjazdowych.
2.8. Mieszkanka: Ulice: Słowackiego, Szopena, Targowa – brak ławek dla starszych osób. Na
placu Kotowicza przydałaby się z jedna lampa. Idąc od ul. Dekerta do ul. Słowackiego jest
ciemno.
Prezydent: będziemy pytać ludzi. Ponadto Plac Garncarski zostanie przebudowany. Będzie
miał funkcję mieszkaniową, hotelową. Będzie kolejną ładną wizytówką Rzeszowa. Prace
budowlane powinny się rozpocząć na początku przyszłego roku.
2.9. Mieszkanka: Nie mam zarzutów do Straży Miejskiej, ale jest jej za mało. Zasadzane
kwiaty są szybko niszczone.
Prezydent: Współpracujemy w tych sprawach z radą osiedla.
2.10. Mieszkaniec: Jest tłok w Śródmieściu. Co z ulicą dojazd Staroniwa? Odciążyłaby bardzo
mocno Plac Śreniawitów i centrum Rzeszowa. Przy budynku przy ul. Dekerta rośnie topola,
która zagraża bezpieczeństwu. Gałęzie się łamią i spadają. Konary się rozrosły. Wypadałoby
ją wyciąć. Jest duży ruch rowerzystów.
Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej: Proszę o kontakt w sprawie topoli.
Prezydent: Proszę wymienić numery telefonów.
2.11. Mieszkaniec: Na jakim etapie są rozmowy w sprawie przejęcia Zamku? Sokoły
w parkach powinny być częściej. W parku przy ul. Pułaskiego jest fatalnie. Rajd Rzeszowski
na pewno był sukcesem, ale dlaczego jest wytyczony przez centrum miasta ? Na ul. 3 Maja
proponuję, jeśli jest to możliwe, ograniczyć szybkość jazdy rowerów.
Prezydent: Decyzje Ministra Sprawiedliwości - Pana Zbigniewa Ziobro są takie, żeby budować
sąd okręgowy na placu przy ul. Dołowej, tam skąd to targowisko teraz przenosimy. Natomiast
zamek należy przekazać dla województwa i dla miasta. W tej chwili możemy spisać akt
notarialny na przekazanie działki. Miasto zyskałoby sąd okręgowy tuż przy sądzie rejonowym.
Muzeum diecezjalne można byłoby przenieść do budynku muzeum przy ul. 3 Maja. Niektórzy
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rowerzyści faktycznie jeżdżą zbyt szybko. Pytaliśmy się mieszkańców, czy wpuszczać rowery,
czy też nie. Wypowiedzieli się pozytywnie dla jazdy na rowerze. Moje stanowisko jest z nimi
zbieżne. Chociaż rowerzyści mogą jeździć przez ul. Słowackiego, ul. Cieplińskiego,
ul. Moniuszki. Rajdy nie muszą odbywać się przez ul. Lisa – Kuli. Musimy się też zdecydować,
czy organizować imprezy, czy nie. Miasto nie może być martwe. Chcemy dbać o wszystkie
grupy wiekowe.
2.12. Przewodniczący Rady Osiedla Śródmieście – Północ – Kazimierz Rochecki:
Mieszkańcy Śródmieścia interweniują w sprawie pomnika przy Placu Ofiar Getta. Nie wiem
czy ten pomnik będzie, czy też nie będzie usuwany. Odpadają pełne płyty. Może tam dojść do
jakiejś katastrofy. Jest zaniedbany. To też jest w centrum miasta i to jest nasza wizytówka.
Prezydent: Wykonujemy polecenia rządowe oraz przepisy obowiązujących ustaw, ale
wystąpcie jako mieszkańcy, że chcecie, aby ten pomnik został. Będziemy odnawiać jeśli
będzie taka wola.
Przewodniczący Rady Osiedla Śródmieście – Północ – Kazimierz Rochecki: Dobrze.
Wystąpimy z takim pismem.
MZD: W planach jest budowa pomnika Piłsudskiego na Placu Wolności.
2.13. Mieszkanka: Plac Wolności jest zaniedbany. Nikt się nim nie zajmuje. Jest brud
i pijaństwo. Brama przy Placu Wolności 4 jest zaniedbana. Potrzebny jest remont. Prosimy
o zamontowanie bramy na pilota, która schludnie może ten teren zamknąć. Prosimy
o zwiększenie nadzoru, żeby było spokojniej. O częstsze patrole. Trawnik jest zajeżdżany
przez taksówkarzy. Proszę o interwencję w sprawie remontu przez MZBM na ul. Zamkniętej.
MPGK: Będziemy ten teren częściej monitorować. Staramy się tam sprzątać. Jesteśmy tam
na bieżąco. Będziemy się starali utrzymywać tam czystość cały czas.
MZBM: Są dwie uchwały wspólnoty mieszkaniowej, na wideodomofonową instalację, jak
również na wykonanie drzwi zewnętrznych. One są realizowane. Nie ma natomiast uchwały
na bramę zamykaną.
Mieszkanka: Nie zgadzam się z Panem, ponieważ jest to teren wspólnoty.
MZBM: Zapewniam Panią, że jest to teren miejski.
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Mieszkanka: Jest też tam problem z parkowaniem.
Prezydent: Proszę Pana Prezydenta Gutkowskiego o rozeznanie tematu i spotkanie się
z mieszkańcami.
2.14. Mieszkanka: Od skrzyżowania ul. Kilara oddziela nas obecnie drewniany ekran. Nie
spełnia on naszych oczekiwań. Prosimy o wykonanie nowego, w pełni dźwiękochłonnego
ekranu wzdłuż ul. Kilara. Proszę również o wykonanie parkingu rowerowego od ul. Szopena
na wprost fontanny multimedialnej. Rowerzyści przypinają swoje rowery do bram wjazdowych.
Jest miejsce po usuniętym drzewie, gdzie mógłby być ten parking. Mam też propozycję
dot. ul. 3 Maja i Alei Lubomirskich, żeby wydzielić dla rowerzystów ścieżkę rowerową. Żeby
nie jeździli slalomem. Piesi i rowerzyści będą bardziej bezpieczni.
Prezydent: Deskowanie tego ekranu jest w dobrym stanie. Rośnie na nim piękna zieleń.
Zatem nie można tego rozbierać. Odnośnie parkingu rowerowego, to jeszcze być może w tym
roku przygotujemy stojaki rowerowe. Nie planuję ścieżki rowerowej na ul. 3 Maja, żeby nie
szpecić ulicy. Rowerzyści mogą robić objazdy. Nic też się nie dzieje jeśli przespacerują się z
rowerem przez ul. 3 Maja.
2.15. Mieszkaniec: Czy jest możliwość powiększenia parkingu do targowiska przy ul. 8-go
Marca ? Czy zieleniec wzdłuż ul. 8-go Marca nie może być zlikwidowany ? Kiedy taki relikt jak
wiadukt na kolei łączący Batorego i Siemieńskiego zostanie naprawiony ? Wygląda fatalnie,
szpeci miasto.
Prezydent: Proszę o wniosek rady osiedla. Będziemy razem rozmawiać z mieszkańcami,
którzy tam mieszkają żeby rozszerzyć parking. Co do Batorego, to ten wiadukt był budowany
jeszcze przed I wojną światową. Obecnie chcemy przebudować cały system komunikacyjny
w tamtym rejonie. Planujemy tam w przyszłości kolejne duże inwestycje. Odnośnie przejazdu
na Batorego, to górną część będzie budować kolej. Natomiast sama jezdnia będzie budowana
przez Miasto.
2.16. Mieszkanka: Oświetlenie kończy się na obiektach dawnego Zelmeru i potem jest
ciemno. Jest problem z ptakami w parku przy ul. Pułaskiego. Alejki są bardzo
zanieczyszczone. Proszę częściej sprzątać. Rowerzyści jeżdżą za szybko.
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Prezydent: MPGK – proszę skierować tam śmieciarki w nocy i na rano żeby było czysto.
Oświetlenie, proszę dyrektora Andrzej Świdra (MZD) o realizację oświetlenia.
2.17. Mieszkaniec: Moja żona prowadzi kawiarnię w centrum miasta, przy ul. Mickiewicza 4.
Kiedyś była pergola na terenach obecnego Hotelu Ambasadorskiego, ale została
zlikwidowana. Teraz brak podobnych rozwiązań dla tych kamienic. Trzeba zostawiać śmieci
w workach na zewnątrz. Są one często niszczone i śmieci się rozsypują. Być może należałoby
taką pergolę umiejscowić gdzieś w okolicach Pl. Cichociemnych ? Często przejeżdżam
z ul. Targowej do centrum. Warto pomyśleć o lustrze na słupie, żeby zobaczyć wjazd. Należy
ograniczyć również sprzedaż alkoholu po godzinie 22 w centrum miasta. Warto pomyśleć
o parkingu wielopoziomowym przy stadionie. Proponuję plac dla dzieci przy fontannie
multimedialnej.
Prezydent: Odnośnie pergoli będziemy rozmawiać z mieszkańcami w sprawie jej lokalizacji.
Proszę o realizację lustra we wskazanej przez Pana lokalizacji. Dobrze byłoby, żeby nie
kupowano całą dobę alkoholu. Przedstawię Radzie Miasta taką uchwałę. Jeśli chodzi
o miejsca parkingowe to można bezpłatnie parkować przy hali sportowej na Podpromiu oraz
na parkingach przy Lisiej Górze. Nie ma takiego miejsca przy stadionie, żeby można było
parkować, tamta działka jest prywatna. Na parkingach płatnych miejsce jest w zasadzie cały
dzień. Przyjmuję Pana uwagi odnośnie luster.
2.18. Mieszkaniec: Ja w sprawie ul. Langiewicza, a dokładniej w sprawie przystanków
autobusowych na tej ulicy. Ruch jest tam bardzo duży.
Prezydent: Zdecydowanie potrzebne są tam zatoczki, żeby nie hamować ruchu. Planujemy
zatoki, ma Pan w zupełności rację. Przyjmuję do realizacji.
2.19. Mieszkaniec: Przy ul. Fredry jest blok dziesięciopiętrowy, gdzie mieszkańcy mają
parkować? Jak mają przyjeżdżać mieszkańcy spoza miasta do przychodni? Po co się pchać
do centrum, skoro z centrum ruch miał być wyprowadzany?
Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa: W rejonie przy ul. Fredry
i ul. Batorego jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Kolej zabrała się za
modernizację odcinka w kierunku do Przemyśla. Wówczas otworzy się możliwość
przebudowania wiaduktu w ciągu nad ul. Batorego. Chcemy zrealizować uchwalony sprzed
siedmiu lat miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wprowadzi on duże zmiany
w tym rejonie. Zmieni się dotychczasowa organizacja ruchu. Myślimy o przedłużeniu
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ul. Dworaka do ul. Ciepłowniczej, do ul. Maczka i do ul. Lubelskiej. Pracujemy nad mostem do
ul. Dworaka przez Wisłok. Będziemy się starać, aby układ komunikacyjny w tym rejonie został
usprawniony. Możemy razem usiąść i porozmawiać z projektantem w Biurze Rozwoju Miasta
Rzeszowa.
Prezydent: Będziemy poszerzać ulice tam gdzie to możliwe. Centrum miasta musi tętnić
życiem, nie może być zamkniętą enklawą. Ogromny nacisk kładziemy na komunikację.
2.20. Mieszkanka: Mieszkam na terenie osiedla Śródmieście – Południe. Nie mamy własnej
rady osiedlowej. Potrzebujemy jakieś przedstawicielstwo. Czy możemy być dołączeni do
osiedla Pułaskiego ?
Przewodniczący Rady Osiedla Śródmieście – Północ – Kazimierz Rochecki: Jest statut
osiedla, który określa sposób postępowania. Można starać się o nowe wybory i w tej sprawie
wystąpić do Rady Miasta. Śródmieście tak naprawdę jest jedno. Jest tylko ten administracyjny
podział. Nie zawsze trzeba iść do Prezydenta. Mogą Państwo funkcjonować wokół naszej
rady.
Mieszkanka: właściwie to nie wiem dokąd sięga Śródmieście – Południe.
Mirosław Kwaśniak – Radny Miasta Rzeszowa: Proszę przyjść do Biura Rady Miasta, Aleja
Pod Kasztanami. Przedstawimy Pani dokumenty, statut, uchwałę w sprawie granic osiedli oraz
mapę.
2.21. Mieszkanka: Rowerzyści jeżdżą za szybko po mieście. Może trzeba zacząć
wprowadzać edukację w szkołach, żeby ci młodzi ludzie wiedzieli, że tego nie wolno robić.
2.22. Mieszkanka: Czy jest szansa na wybudowanie kolejnej kładki, tym razem łączącej
osiedle Pułaskiego, przez ul. ks. Sondeja?
Prezydent: Taka kładka zdecydowanie powinna powstać. Myślę, że umieścimy tą propozycję
w budżecie i Rada Miasta jej nie odrzuci.
2.23. Mieszkaniec: Jeśli będzie kładka, to proszę też pamiętać o rowerzystach. Czy jest
monitorowane rondo przy ul. Pułaskiego?
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Prezydent: Mamy monitoring. Jest ok. 600 kamer. Wiemy co się dzieje w mieście. Zakładamy
w tej chwili nowoczesne, kolejne kamery.

Protokołował:
Jacek Wróbel (ORA)
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