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Rzeszów, dnia 5 stycznia 2022 

 

Protokół nr 23 z zebrania Rady Osiedla Pobitno 

DATA I 
GODZ. 

ZEBRANIA 

05.01.2022 godz. 18:30 

MIEJSCE 
ZEBRANIA 

Osiedlowy Dom Kultury, ul. Konfederatów Barskich 43 A  

OPIS 
ZEBRANIA 

Obecnych na zebraniu sześcioro członków ROP, dwóch przedstawicieli Straży Miejskiej, 

przedstawiciel ODK i dwie mieszkanki Osiedla, (wg listy obecności w załączeniu). 

Przyjęto porządek spotkania: 

 

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

Nieobecny był przedstawiciel Policji. 

Ad. I. W zastępstwie Pani Anny Małeckiej, Pani Magdalena Pocałuń-Dydycz  (Osiedlowy Dom 

Kultury) przekazała, że ODK pracuje w normalnym trybie, odbywają się planowane 

zajęcia, malowany jest mural. W okresie ferii planowane zajęcia półkolonii odbywać się 

będą w filii RDK Mieszka 1. Natomiast w ODK Pobitno w czasie ferii planuje się 

organizację turnieju tenisa stołowego i gry „piłkarzykami” – pełne informacje ukażą się 

na stronie www ODK 

 

Ad. II. Do przedstawicieli Straży Miejskiej zgłoszono prośbę o interwencję w sprawie 

parkowania samochodów na chodniku dla pieszych przy ulicy Załęskiej oraz 

posprzątania chodnika po wycięciu drzewa u zbiegu ulic Konfederatów Barskich-Polna. 

 

Przewodniczący Rady, Pan Wiesław Ziemiński w imieniu swoim i Rady podziękował 

przedstawicielom Straży Miejskiej za bardzo dobrą współpracę w roku 2021. 

 

Ad. IV.  

1. Przewodniczący w punktach podsumował zrealizowane i niezrealizowane nasze 

przedsięwzięcia/zadania roku 2021. 
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Większość zrealizowanych zadań/spraw w ocenie wiceprzewodniczących i członków Rady to 

zasługa operatywności przewodniczącego Pana Wiesława Ziemińskiego. Jego determinacja i 

konsekwencja w dążeniu do realizacji zgłoszonych interwencji przez Radę i Mieszkańców 

zadań do służb miejski skutkowało ich wykonaniem. 

 

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w roku 2021zaliczamy: 

- bezpieczeństwo 

a) Naprawa ul. Polna (w okolicy kapliczki), 

b) Światła odblaskowe w pasie drogowym przy ul. Lwowskiej – okolice Szkoły 

Podstawowej nr 12, 

c) Próg zwalniający na ul. Polna, 

- jakość życia  

d) Plac zabaw przy ul. Kurpiowskiej, 

e) Zakup ze środków Rady Osiedla „piłkarzyków” dla ODK.  

- ekologia 

f) Pojemnik na elektrośmieci przy ul. Kurpiowskiej, 

g) Zlikwidowanie „dzikiego” wysypywania śmieci przy Osiedlowym Domu Kultury, 

h) Nasadzanie drzew przy al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w kierunku Ronda 

Kuronia, 

i) Ustawienie koszy na śmieci przy zbiegu ulicy Polnej i al. Żołnierzy I Armii Wojska 

Polskiego.  

 

 

Na bieżąco informowaliśmy Mieszkańców Pobitnego o tym co zostało zrealizowane i jakie 

podejmowaliśmy zadania do realizacji. Można to znaleźć w komunikatach czy protokołach z 

zebrań ROP na naszej stronie www.pobitnorzeszow.pl. 

 

- Ze spraw bieżących Przewodniczący poinformował o  otrzymaniu pisma odmawiające 

wykonania „zawrotki” na ul. Lwowskiej. 

 

2. Wstępnie zaproponowano do realizacji w 2022 roku: 

- organizację integracyjnego spotkania karnawałowego w ODK (luty br), 

- akcję „czyste Pobitno”- sprzątanie okolic Skotni (marzec br), 

-  sprawę wygaszenia reklamy Hartbex-u, 

- wycieczki rowerowej, 

- Dni Osiedla, 

   

 

Ad. V. Zgłoszono sprawy do załatwienia/interwencji: 

Mieszkanka Osiedla przy ul. Małopolskiej zgłosiła prośbę do Rady o ustanowienie nakazu 

parkowania tylko po jednej stronie ulicy Małopolskiej – zapewni to porządek i 

bezpieczeństwo.  

 

Było to pierwsze spotkanie Rady Osiedla Pobitno w tym roku kalendarzowym. 

Zapraszamy mieszkańców Osiedla o zgłaszanie i wsparcie w rozwiązywaniu bieżących 

problemów oraz za zgłaszanie inicjatyw do realizacji w 2022 roku. 
 

 

 

http://www.pobitnorzeszow.pl/
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Załącznik: Lista Obecności 

 

Sporządziły – Grażyna Groszek 
i Anna Podłaszczyk  
(członkini Rady Osiedla Pobitno) 

 
 
 

 

 

 

Zapraszamy serdecznie na następne spotkanie ROP w lutym 2022 roku. (pierwsza środa 

miesiąca) 

  


