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W imieniu Zarządu Rady Osiedla nr 8 „Mościce” informuję, że pojawiły się wstępne
projekty planu przebudowy ulicy Kwiatkowskiego, przekazane przez przedstawiciela
inwestorów, tj. Starostwo Powiatowe, do uzgodnień.
Uważamy, że rezygnacja z przebudowy ul. Kwiatkowskiego na rzecz podjęcia działań
zapisania, zarówno w projekcie budżetu oraz w prognozie finansowej, realizacji zapisu
uchwalonego w Studium Planu Zagospodarowania… czyli rozpoczęcia prac nad budową drogi
łączącej ul. Czystą z ul. Chemiczną, z ominięciem ZA od strony północnej, byłaby
konstruktywnym podjęciem działań na rzecz wniosków mieszkańców Mościc. Zaprojektowanie
takiego rozwiązania zgodne byłoby z wieloletnimi postulatami mieszkańców o odciążenie ulic
Kwiatkowskiego, Czerwonych Klonów, Chemicznej, Zbylitowskiej, od ciężkiego ruchu
samochodów w Osiedlu.
Po zapoznaniu się z upublicznionym projektem przebudowy ulicy Kwiatkowskiego,
Zarząd Rady Osiedla nr 8, zauważa niepokojące w nim zapisy. Nie zgadzamy się, na:
1. Na likwidację ok. 130 drzew, szczególnie po stronie południowej planowanej drogi.
2. Na likwidację przystanku autobusowego Kwiatkowskiego - Topolowa. Uwzględniając
potrzebę istnienia tego przystanku należy zaprojektować tzw. „by pass” pomiędzy
drzewami i usytuowanie go przy projektowanym chodniku. (Przesunięcie istniejącej
zatoki przystankowej).
3. Na likwidację ponad połowy wybudowanego w Październiku 2012 roku skweru im. R.
Wowkonowicza. Uważamy, że projektowane rondo może być z powodzeniem
zastąpione skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną, z dodatkowymi pasami do skrętów
w lewo i w prawo. Likwidacja skweru będzie przejawem jawnej niegospodarności.
4. Na zmniejszenie miejsc parkingowych tzw. „Zajezdni”.
Ponownie pozwalam sobie także na zwrócenie uwagi Państwa Radnych, na mające się odbyć w
najbliższej przyszłości głosowanie w RM dot. Budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2015 oraz
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025.
Brak w powyższych dokumentach istotnych zapisów dotyczących poprawy infrastruktury
miejskiej, w Osiedlu Mościce. Przeznaczenie w części inwestycyjnej (dział 600, rozdział 60016
paragraf 6050) kwoty 85 000 zł, na przebudowę ul Podgórskiej, jest niewystarczające dla tej
obiecywanej od wielu lat inwestycji.
Prosimy Państwa Radnych, wybranych w Okręgu nr 1, o zainterweniowanie w sprawie
dokonania proponowanych przez nas zmian, w konsultowanych projektach przebudowy ul.
Kwiatkowskiego.
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