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Rzeszów, dnia 6 października 2021 r. 

 

Protokół nr 20 z zebrania Rady Osiedla Pobitno 

DATA I GODZ. ZEBRANIA 06.10.2021 godz. 18:30 

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

OPIS ZEBRANIA Obecnych na zebraniu troje członków ROP i czworo mieszkańców 

osiedla, (wg listy obecności w załączeniu.) 

Przyjęto porządek spotkania: 
 

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

 

W zebraniu nie uczestniczyli  przedstawiciele ODK, Straży 

Miejskiej i Policji. 

 

Spotkanie rozpoczęto od punktu IV. 

1. Przewodniczący Rady Osiedla poinformował o poparciu 

Rady Osiedla w głosowaniu projektów zgłoszonych do 

Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego w kategorii I - 

zadania 16; w kategorii II zadania 34: w kategorii III – 

zadania 75 z apelem do mieszkańców o oddanie głosów na 

te zadania w terminie do 8 października 2021 r. 
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2. Ku końcowi mają się prace w opracowaniu miejscowego 

planu zagospodarowania prawej strony Wisłoka w kierunku 

od mostu Lwowskiego do ul. Ciepłowniczej/Rzecha w tym 

rejon Kopca Konfederatów Barskich.  

W dniu 13 października 2021r. o godz. 17 planowane jest 

w Osiedlowym Domu Kultury spotkanie z pracownikami 

Urzędu Miasta Rzeszowa ds. zagospodarowania 

przestrzennego. Zapraszamy mieszkańców osiedla na 

spotkanie. 

3. Do końca października zostaną ustawione pojemniki na   

elektrośmieci w rejonie Osiedlowego Domu Kultury i przy 

zbiegu ulic Morgowa/Kurpiowska. 

4. W budżecie miasta zaplanowano środki  na zainstalowanie 

lamp oświetleniowych na ulicach Ogrodowa i Modra. 

Niektórzy mieszkańcy przy tych ulicach nie wyrażają zgody 

na ich zainstalowanie. Będziemy prowadzić rozmowy 

indywidualne z oponentami w tej sprawie, pieniądze są do 

wykorzystania do końca roku. 

5. Mieszkaniec osiedla zwrócił się z prośbą o zainstalowanie 

progu zwalniającego na ul. Morawskiego aby  zmniejszyć 

prędkość użytkowników „czterech kółek” na tej ulicy. 

6.  20. listopada 2021 r. pod patronatem Rady Osiedla Pobitno 

odbędzie się zabawa andrzejkowa. 

7. ROP pozytywnie zaopiniowała pismo mieszkańców  

ul. Na Skały o zainstalowanie progu zwalniającego.  

8. Otrzymaliśmy pismo z odmową modernizacji przejścia 

(demontażu/przesunięcia ekranów) przy przejściu przez  

al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego od ul. Polnej  

w kierunku Konfederatów Barskich. 

9. Otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź o zainstalowaniu 

progu zwalniającego na ul. Polnej.    

 

Ad V.  

Mieszkańcy osiedla obecni na spotkaniu zasygnalizowali/zgłosili 

następujące sprawy/problemy: 

- kiedy będzie wykonany wjazd z ul. Cienistej w ul. Morgową (ok 

30 m). Na modernizację Miasto Rzeszów przeznaczyło w 2021 roku 

ok 300 tys. zł., a w 2022 ponad 1mln zł. Będzie rozpisany drugi 

przetarg (zamówienia publiczne). 

- w związku z ogromnym natężeniem ruchu kołowego na ulicach Na 

Skały i Morawskiego postulowano wykonanie „zawrotki” na ul. 

Lwowska na wysokości cmentarza Pobitno do przejazdu przez ul. 

Szkolną (co odciąży ul. Morawskiego), 

- postulowano o zamontowanie trzeciego progu zwalniającego na  

ul. Traugutta, 

- postulowano o ograniczenie prędkości  na ulicach Na Skały  

i Morawskiego do 20 km (teren zabudowany), 

- postulowano zwiększenie aktywności prewencyjnej Straży 

Miejskiej i Policji  na ulicach Na Skały i Morawskiego w godzinach 

szczytu, 
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Załącznik: Lista Obecności 

 

 
 
…………………………………………………………………  
Sporządził – Członek Rady Osiedla Pobitno, 
Grażyna Groszek 
 

 
 
 
………………………………………………………………… 
Sporządził – Sekretarz Rady Osiedla Pobitno, 
Alicja Geroń-Sierżęga 
 

 

 

- pytano o termin rozpoczęcia przebudowy ronda Pobitno.  

Z informacji jaką mają członkowie ROP obecnie trwają prace nad 

ostateczną wersją planu przebudowy ronda. 

- postulowano wycięcie dwóch suchych drzew od strony działek 

przy wjeździe na cmentarz Pobitno-Borek. 

- pytano o możliwość  położenia asfaltu na  ulicy Macha (ok 50 m), 

droga dojazdowa 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 listopadzie 

2021 roku. (pierwsza środa miesiąca) 

  

http://www.pobitnorzeszow.pl/

