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Rzeszów, dnia 9 marzec 2022 

 

Protokół nr 25 z zebrania Rady Osiedla Pobitno 

DATA I 
GODZ. 

ZEBRANIA 

09.03.2022 godz. 18:30 

MIEJSCE 
ZEBRANIA 

Osiedlowy Dom Kultury, ul. Konfederatów Barskich 43 A  

OPIS 
ZEBRANIA 

Obecnych na zebraniu sześcioro członków ROP, przedstawicielka ODK i 12 -cioro 

mieszkańców Osiedla, (wg listy obecności w załączeniu). 

Przyjęto porządek spotkania 

 

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

II. Policja – Pan Damian Urban 

III. Straż Miejska – Pan Norbert Trzuskowski 

IV. Bieżące informacje 

1. Kolejne informacje dotyczące zawrotki na ul. Lwowskiej 

2. Informacje dotyczące progu zwalniającego na ul. Konf. Barskich 

3. Informacje dotyczące przeprowadzenia turnieju dla dzieci w tenisa stołowego i 

„piłkarzyków” 

4. Informacja dotycząca pisma do M.P.W.i K. o udrożnienie studzienek kanalizacyjnych 

na ul. Traugutta. 

5. Informacja dotycząca opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej i 

decyzji Rady Miasta Rzeszowa w sprawie inwestycji firmy „HATRBEX”. 

6. Informacja na temat pomocy uchodźcom z Ukrainy 

7. Informacja dotycząca organizacji „DNI OSIEDLA POBITNO” 

V. Dyskusja, sprawy różne 
 

Nieobecni byli przedstawiciele Straży Miejskiej i Policji. 

 

Ad. I. Pani Anna Małecka (Osiedlowy Dom Kultury) poprosila o akceptację kosztorysu w 

wysokości 12 tys. zł na organizację  Dni Osiedla Pobitno, w dniu 25 czerwca br. w 

godz. 16-23, przy placu ul. Kurpiowska. Szczegółowy program w opracowaniu. 

 

Ad. IV. 

1. Przewodniczacy ROP przypomniał o poparciu przez Radę Osiedla wniosku 

mieszkańców o wybudowanie „zawrotki” na ul. Lwowskiej. (szczegóły w 

poprzednich protokołach i pismach na naszej stronie www.pobitnorzeszów.) 

Grupa mieszkańców ulic Szkolna i Lecha, obecna na spotkaniu, wyraziła  sprzeciw 

wobec stanowiska Rady Osiedla. Wywołało to gorącą dyskusję pomiędzy 

mieszkańcami wspomnianych już ulic a mieszkańcami ulic Traugutta, 

Morawskiego i Na Skały, obecnych na spotkaniu. W konkluzji okazało się, że 
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zwolennicy i przeciwnicy wybudowania „zawrotki” w najbliższym czasie będą 

dochodzić swoich racji w rozmowach z Prezydentem m. Rzeszowa. 

Rada Osiedla stoi na stanowisku aby problemy komunikacyjne Pobitna 

rozwiązywać w sposób kompleksowy. Chcemy poprawić bezpieczeństwo 

mieszkańców, widzimy wzmożony ruch pojazdów osobowych i ciężarowych na 

wąskich, często bez chodników ulicach naszej dzielnicy. 

2. Mieszkańcy ulicy Konfederatów Barskich zwrócili się do Rady Osiedla Pobitno z 

wnioskiem o zamontowanie progu zwalniającego w okolicach szkoły niepublicznej 

im.Montessorii w celu poprawy bezpieczenstwa. Informujemy, że  w ostatnich 

dniach ten postulat został zrealizowany przez Urząd Miasta Rzeszowa. 

3. W okresie ferii zorganizowano turnieje z nagrodami tenisa stolowego i 

„piłkarzyków” w O.D.K. w dwóch grupach wiekowych. Podziękowania dla Tomka 

Grzyba (członek ROP) za sprawną organizację. 

4. W dniu 04.02.2022 ROP wystosowała pismo do MPWiK w sprawie udrożnienia 

studzienek deszczowo-kanalizacyjnych w ciągu ul. Traugutta. Sprawa w toku.  

5. Przewodniczący poinformował o wydaniu negatywnej opinii Miejskiej Komisji 

Urbanistyczno – Architektonicznej i Rady Miasta Rzeszowa w sprawie inwestycji 

firmy „HATRBEX”, wybudowania 14-pietrowego budynku przy alei Żołnierzy I 

Armii Wojska Polskiego, za „skotnią” w kierunku północnym. 

6. Rada Osiedla Pobitno aktywnie włączyła się w akcję pomocy uchodźcom z Ukrainy 

– przekazaliśmy środki czystości, maseczki i inne środki pierwszej pomocy, w 

ramach systemowej akcji samorządu Rzeszowa zbierania darów, przez Osiedlowe 

Domy Kultury. Towary te są dystrybuowane zgodnie z zapotrzebowaniem 

jednostek zaangażowanych w pomoc. 

7. „Dni Osiedla” omówiono w punkcie I. 

 

V. Sprawy różne: 

 1. Mieszkaniec Osiedla zgłosił postulat o ograniczenie wjazdu samochodom 

powyżej   2,5 tony w ulice Traugutta, Na Skały i Morawskiego. 

 2. Mieszkanka Osiedla zwrócila się do Rady Osiedla o zaangażowanie w sprawę  

udrożnienia drogi  na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Konfederatów Barskich. 

Przekazała swoją dokumentację sprawy. 

 

 

 

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

miesiąca) 

  


