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Rzeszów, dnia 1 września 2021 r. 

 

Protokół nr 19 z zebrania Rady Osiedla Pobitno 

DATA I GODZ. ZEBRANIA 01.09.2021 godz. 18:30 

MIEJSCE ZEBRANIA Osiedlowy Dom Kultury, ul. Konfederatów Barskich 43 A  

OPIS ZEBRANIA Obecnych na zebraniu pięcioro członków ROP i troje mieszkańców 

osiedla, przedstawiciele straży miejskiej. (wg listy obecności  

w załączeniu.) 

Przyjęto porządek spotkania: 
 

I Pani Anna Małecka - sprawy związane z O. D.K. 

II Straż Miejska – dwóch przedstawicieli 

III Policja - Pan Damian Urban 

IV Bieżące informacje 

1. Informacja o wysłanych pismach w różnych  sprawach, 

2. Organizacja Dni Osiedla, 

V Dyskusja, sprawy różne 

 

Spotkanie odbyło się w reżimie sanitarnym (maseczki i odległość). 

 

W zebraniu nie uczestniczyli  przedstawiciele ODK i Policji. 

Spotkanie rozpoczęto od punktu II. 

- Przedstawiciele Straży Miejskiej poinformowali o interwencji   

w sprawie przestrzegania porządku i bezpieczeństwa w rejonie ulic 

Mazurska-Lwowska (sprawa zgłoszona wcześniej). 

- Przedstawiciele Straży miejskiej włączyli się w realizację zadania 

„sprzątanie osiedla”: należy ustalić z MPGK miejsce składowania 

zebranych śmieci, następnie ustalić termin sprzątania. 

- Zgłoszono prośbę do Straży Miejskiej o wnikliwe monitorowanie 

rejonu Skotni celem zapobieżenia „dzikiemu” wysypywaniu 

odpadów 

 Ad IV Przewodniczący RO: 

- Rada Osiedla wysłała pisma w sprawach: a) miejsc usytuowania 

pojemników na elektrośmieci (Morgowa-Kurpiowska lub/i przy 

ODK); b) demontaż/przesunięcie w kierunku północnym ekranów 

przy przejściu przez al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego od  

ul. Polnej w kierunku konfederatów Barskich, c) zainstalowanie 

progu zwalniającego na ul. Polnej (wszystkie te sprawy 

sygnalizowano wcześniej i opisano we wcześniejszych protokołach)  

 - Przewodniczący potwierdził termin organizacji „Dni Osiedla 

Pobitno”  w dniu 11 września br. Pojawią się plakaty o programie 
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imprezy. 

- wysłano pisma do Prezydenta Rzeszowa w sprawach 1. 

Zagospodarowania Kopca Konfederatów Barskich; 2. Rewitalizacji 

przejścia od ul. Traugutta do ul. Dworaka („schodki”); 3. 

Utworzenia parku „kieszonkowego” (tematy 2 i 3  zgłoszone do 

Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok). 

Ad V.  

- Mieszkaniec osiedla zgłosił propozycję wykonania „nawrotki” na 

odcinku SP12 rondo Pobitno - ostatni strajk Uni Rolnej odciął 

mieszkańców ulic Świadowida, Szkolna, Szczytowa, Lecha, 

Gajowa, Sadowa od dojazdu do domu. Sprawa w toku. 

- Mieszkaniec osiedla zgłosił propozycje wyasfaltowania fragmentu 

drogi ul. W. Macha (ok 50 m): to jest dojazd do placu zabaw. 

    

   Rada Osiedla Pobitno zwraca się z gorącą prośbą, aby 

wszystkie ważne dla Państwa problemy zarówno małe, jak i 

duże dotyczące naszego Osiedla zgłaszać: 

1. osobiście na cyklicznych zebraniach ROP, po 

przedłożeniu problemu na piśmie, 

2. pisemnie na adresy mailowe ROP – dane na stronie 

www.pobitnorzeszow.pl 

Pisemne zgłoszenie problemu ułatwia nam interwencję 

 w stosownych instytucjach. 

Zapraszamy serdecznie na następne spotkanie ROP  w październiku 

2021 roku. (pierwsza środa miesiąca) 

 Serdecznie zapraszamy na Dni Osiedla Pobitno w dniu 

11 września (sobota) w godzinach 17-22 przy ul. 

Kurpiowska- moc atrakcji i powrót do normalności!!! 

http://www.pobitnorzeszow.pl/

