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Rzeszów, dnia 7 września 2022 

 

Protokół nr 30 z zebrania Rady Osiedla Pobitno 

DATA I 
GODZ. 

ZEBRANIA 

07.09.2022 godz. 18:30 

MIEJSCE 
ZEBRANIA 

Osiedlowy Dom Kultury, ul. Konfederatów Barskich 43 A  

OPIS 
ZEBRANIA 

Obecnych na zebraniu pięcioro członków ROP, oraz jedna mieszkaka Osiedla (wg 

listy obecności w załączeniu). Obecni byli przedstawiciele Straży Miejskiej i 

Dzielnicowy. 

Przyjęto porządek spotkania: 

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

II. Dzielnicowy – Pan Damian Urban 

III. Straż Miejska – informacje o spotkaniu Komisji Porządku Publicznego i 

współpracy z Radami Osiedla z Panem Komendantem Straży Miejskiej 

IV. Bieżące informacje 

1. Propozycje zgłoszone do Budżetu Miasta na 2023 rok  

2. R. B. O.  

a. zgłoszone projekty 

b. lista projektów dopuszczonych 

c. głosowanie – 05. września 2022 r. – 07. października 2022 r. 

d. wyniki głosowania 14. października 2022 r. 

3. "Ogród Kieszonkowy" – oficjalne otwarcie oraz pismo do Straży Miejskiej i 

Policji o dopilnowanie porządku w tym miejscu. 

4. Słup ogłoszeniowy przy ul. Lwowskiej. 

5. Kosze na śmieci przy ul. Morgowej. 

6. Uchwała Rady Miasta dotycząca uchwalenia M. P. Z. P. " Kopca 

Konfederatów Barskich". 

7. Informacja dotycząca miejsca „zbiórek" na skwerze koło sklepu przy ul. 

Kurpiowskiej – pismo Pani Karoliny Wiśniowskiej – Szcześniak. Wszystkich 

zainteresowanych sprawami naszego osiedla zapraszamy. 

V. Sprawy różne 

Ad. I. Pani Ania Małecka przedstawiła ostatnią i przyszłą aktywność Osiedlowego 

Domu Kultury-szczegóły na stronie O.D.K. W imieniu Rzeszowskiego Domu 
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Kultury zaprosiła do aktywnego udziału w trwających od 3 do 10 września 2022 

„Senioralia -Rzeszowskie” 

Ad II. i III. Przewodniczący przekazał informację ze spotkania z  Panem 

Komendantem Straży Miejskiej i formach zacieśnienia współpracy w obszarze 

porządku i bezpieczeństwa na Osiedlu. Przewodniczacy Rady poprosił Strażników 

Miejskich i Dzielnicowego o szczególne nadzorowanie  Ogródu Kieszonkowego i  

miejsca „zbiórek" na skwerze koło sklepu przy ul. Kurpiowskiej – postulat Pani  

Karoliny Wiśniowskiej – Szcześniak (patrz punkt IV.7). 

Ad. IV.  

1. Zglosiliśmy do Budżetu Miasta na 2023 rok: 

„ Po konsultacjach z mieszkańcami osiedla Pobitno, Rada Osiedla zgłosiła do budżetu 
miasta na rok 2023 następujące wnioski : Wykonanie oświetlenia na ulicach: "Na Stoku", 
"Na Wzgórzu" , "Wyżynna", "Wąwozowa"Wykupienie gruntu i budowa boiska do gry w 
piłkę nożna przy ul. "Kurpiowskiej"Wykonanie najazdowych miejsc parkingowych”. 

więcej na naszej stronie www.pobitnorzeszow.pl 
 

2. Zglosiliśmy i zostały zaakceptowane do głosowania w Rzeszowskiem 

Budżecie Obywatelskim na 2023 zadania: 

 

Nr 26 (II kategoria): 

„Modernizacja ulicy Traugutta - zejście (schodki) w kierunku placu targowego przy 

ulicy Dworaka” 

Wniosek o modernizację odcinka ul. Traugutta był wnoszony przez mieszkańców osiedla 
Pobitno już kilkakrotnie, lecz bezskutecznie. Po utworzeniu placu targowego przy ul. Dworaka 
ruch na ul. Traugutta (szczególnie pieszy) znacznie się zwiększył, co niewątpliwie wskazuje, że 
inwestycja ta jest niezbędna. Dodatkowym argumentem przemawiającym za koniecznością 
poprawy jakości wskazanego wyżej fragmentu ul. Traugutta jest wartość historyczna tego 
obszaru. Teren w przeszłości zwany "Porwiszówka" jest darzony sentymentem przez 
mieszkańców osiedla Pobitno. Znajduje się tam miejski zabytek: krzyż na "Porwiszówce" 
wykonany w latach 1954 - 1955 i ujęty w Gminnej Ewidencji zabytków Miasta Rzeszowa. 

Nr 65 (III kategoria): 

„Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców osiedla Pobitno” 

Organizacja imprez sportowych, integracyjnych, artystycznych i edukacyjnych dla 
mieszkańców osiedla Pobitno takich jak: 
- turnieje sportowe (piłka nożna , siatkówka) 
- zajęcia fitness  
- zajęcia edukacyjno - artystyczne dla dzieci i młodzieży 
- plenerowe kino letnie 
- wycieczki pieszo - rowerowe 
i wiele innych atrakcji wspierających aktywne spędzanie czasu dzieci i młodzieży oraz 
aktywizację seniorów. Środki finansowe przewidziane na organizację ww. wydarzeń 

http://www.pobitnorzeszow.pl/
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przeznaczone zostałyby na zakup gadżetów, nagród (w przypadku turniejów sportowych), 
zabezpieczenie medyczne wydarzeń). 

Glosowanie przez internet pod adresem: https://rbo.erzeszow.pl/voting/info 

3. Mamy zielone światlo do oficjalnego otwarcia Ogródka Kieszonkowego. 

4. Czynimy starania o reaktywację słupa ogłoszeniowego przy ulicy Lwowskiej 

vis a vis Szpitala nr 2. 

5. Przewodniczący  Rady Osiedla poinformował, że zgodnie z naszą propozycją 

i wskazaną lokalizacją ustawiono kosze na śmieci i pojemniki na psie 

odchody (patrz poprzedni protokół). 

6. Przewodniczący Rady Osiedla poinformował, że Rada Miasta Rzeszowa 

uchwałą zaakceptowała Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  

"Kopca Konfederatów Barskich" – zabezpieczono środki na wykup działek 

w przedmiotowym obszarze. 

7.  Informacja w punkcie II. i III. 

Ad. V.  

- Mieszkanka zgłosiła prośbę o przycięcie żywopłotu przez właściciela posesji 

pomiędzy ulicami  Morgowa Polna – utrudnienia przejazdu rowerem czy ruchu 

pieszego. 

- Prośba do mieszkańców osiedla o niewyrzucanie resztek jedzenia do koszy, czy przez 

okno (tak jest w bloku przy ul. Mazurskiej). To wabi lisy. 

- Zgłoszono postulat o zmianę statusu przystanków przy ul. Konfrederatów Barskich 

i Załęskiej z „na żadanie’” na „stacjonarny”. Są to przystanki w większości 

wykorzystywane przez mieszkańców w podeszłym wieku, którzy mają problemy z 

wcześniejszą sygnalizacjią potrzeby wyjścia z autobusu na właściwym przystanku, co 

skutkuje jego przejechaniem i koniecznością długiego spaceru, często z ciężkimi 

torbami z zakupami. 

 

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/pomoc w stosownych 

instytucjach. 

 

Zapraszamy serdecznie na następne spotkanie ROP w październiku 2022 roku. 

(pierwsza środa miesiąca) 

  

https://rbo.erzeszow.pl/voting/info
http://www.pobitnorzeszow.pl/
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Załącznik: Lista Obecności 

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

 
 
 

 

 


