Rada Osiedla Nr 8 - „Mościce”

Tarnów, 2013-12-30

Sz.P.
Henryk Słomka - Narożański
Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa

Za pośrednictwem Kancelarii Rady Miasta
W związku z odbytym w dniu 12 grudnia 2013 r. posiedzeniem Rady Osiedla nr 8 - „Mościce”, z udziałem
mieszkańców dzielnicy, przesyłam w załączeniu: Protokół wraz z załącznikiem nr 1.
W Protokole oraz w załączniku nr 1 wykazany został przebieg obradów wraz z wnioskami Rady i
mieszkańców, skierowanymi do Kierownictwa Urzędu Miasta Tarnowa.
Pozwalam sobie także skierować do Pana prośbę o pilną interwencję dotyczącą:
1. Dokończenie, zgodnie z ustaleniami, zadania finansowanego z budżetu do dyspozycji RO na rok 2013,
wykonania chodnika wraz z miejscami do parkowania, na ul Langiewicza pomiędzy ul. Ks. Indyka a Ks. Reca.
NIE WYKONANO słupków ograniczających wjazd samochodów dostawczych na chodnik. ( istniejące tam
sklepy mają miejsce do rozładunku od strony zaplecza pawilonu). Brak zainstalowania tych ograniczeń
spowoduje ponowną dewastację chodnika.
2. Zainstalowaniu barier uniemożliwiających przechodzenie przez ulicę Czerwonych Klonów, pomiędzy ulicami
Jarzębinową a parkingiem sklepu „Biedronka”. Zamontowanie tychże, uniemożliwi także parkowanie tam
samochodów ciężarowych. Wygląd chodnika obok „Biedronki” przesyłam na załączonym zdjęciu.
3. Zainstalowaniu barier uniemożliwiających parkowanie na ulicy Akacjowej od Czerwonych Klonów do końca
Pawilonów Handlowych naprzeciwko DH Sezam. Zamontowanie tychże, uniemożliwi parkowanie tam
samochodów dostawczych i dalszą dewastację chodników i trawników. Wszystkie pawilony mają zaplecze
dostawcze Wygląd chodnika i trawników na załączonym zdjęciu.
4. Wykonanie remontu pozostałej części ulicy Traugutta i Akacjowej oraz Armii Krajowej. Dokonane pobieżnie
uzupełnienie ubytków w jezdni tych ulic nie przyniosło pożądanego skutku. Ulica pozostaje dalej w fatalnym
stanie.
5. Ułożenie progów zwalniających na ul. Ks. Indyka w okolicy pawilonu handlowego. Ulica należy do drogi
wewnątrz osiedlowej, dzielącej osiedle na dwie części. Obydwa przejścia dla pieszych należą do najbardziej
uczęszczanych, są mało widoczne z powodu rosnących drzew. Dochodzi tam do częstych kolizji i wypadków z
powodu zbyt szybko jadących pojazdów.
6. Uwzględnienie uwag Zarządu RO i mieszkańców dot. projektu parkingów na ul Traugutta po str.
Południowej,
7. Wyremontowanie zalewanej ulicy dojazdowej do Ogródków Działkowych od ul. Traugutta, - Podjęte
rozmowy z CUO i Tarnowskimi Wodociągami nie przyniosły poprawy.
W imieniu Rady Osiedla oraz mieszkańców, proszę o podjęcie stosownych działań, w celu poprawy tych
najważniejszych problemów infrastruktury miejskiej w Osiedlu Mościce.
Jacek Rafiński
Przewodniczący
Rady Osiedla nr 8 „Mościce”

