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Uwagi zgłoszone przez mieszkańców w trakcie spaceru diagnostycznego 9.12.2017 ulicami 

Lipową (odc. 1 Maja - Próchnika) i Próchnika (Lipowa - Żeromskiego), na tzw. „zaułku”: 

 Mieszkańcy kamienicy na rogu 1 Maja i Lipowej zgłosili, że wykonawcy przebudowy ul. Lipowej zniszczyli 

trawniki na al. 1 Maja. Wcześniej rosły tam wysokie kwiaty i młode drzewa, ale wszystko zostało 

rozjechane przez ciężki sprzęt i po zakończeniu robót nikt nie pofatygował się, aby naprawić to, co zostało 

zdewastowane. Zniszczone trawniki stały się dzikimi miejscami parkingowymi. Państwo zgłaszali też, że w 

okolicy jest zdecydowanie za mało zieleni.  

 Mieszkanka Lipowej 9 zgłasza, że lokatorzy z jej kamienicy, w związku z pogorszeniem się dostępności 

miejsc parkingowych przy przebudowanym fragmencie Lipowej, rozważają pozew przeciwko Miastu. 

Wyrażono oburzenie, że na ulicy parkują osoby niemieszkające w okolicy, natomiast mieszkańcy muszą 

krążyć po sąsiednich ulicach, żeby znaleźć miejsce do parkowania i często jest to kilka przecznic od domu. 

Jako właścicielka psa podnosi też problem braku miejsc do wyprowadzania zwierząt, co jest dla niej 

bardzo uciążliwe. Wspomina, że ławki na wyremontowanym odcinku Lipowej nie służą mieszkańcom, lecz 

są zajęte przez osoby spożywające alkohol, które zanieczyszczają te miejsca i sprawiają, że nikt z nich nie 

korzysta. Brak (niedostateczna liczba) patroli Straży Miejskiej sprawia, że problem jest nierozwiązany. 

Konieczne są stałe patrole, które zwiększą poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Inne uwagi: 

mało koszy na śmieci; powinno być lepsze oświetlenie w okolicy.  

 Właściciel narożnej kamienicy (Lipowa / Próchnika, narożnik płn-zach.) poinformował o planach 

inwestycyjnych. Planuje budowę mieszkań na piętrach kamienicy oraz restauracji z kawiarnią na parterze z 

witrynami i ogródkiem na ulicy. Planowane jest przebicie piesze do ul. Legionów - pasaż w prześwicie 

bramowym w przedłużeniu ul. Lipowej.  
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 Właściciel wnosi również o uwzględnienie pasażu pieszego do parku kieszonkowego na Pogonowskiego 

10/12 oraz szerokie chodniki i brak możliwości parkowania na zakręcie. 

 Głos wszystkich uczestników spaceru: tak dla Strefy Zamieszkania (znak drogowy D-40) na tym odcinku 

ulic (ograniczenie prędkości do 20km/h, brak wyraźnego odróżnienia chodnika i jezdni, parkowanie tylko na 

miejscach wyznaczonych, pierwszeństwo dla pieszych). Znak D-40:  

 
 Więcej zieleni wysokiej i zieleńców (na tym odcinku ulic postulat nasadzenia robinii, ponieważ drzewa tego 

gatunku już tutaj rosną) 

 Przewężenie do jednego pasa ruchu z zachowanym ruchem jednokierunkowym 

 Oświetlenie uliczne ujednolicone z istniejącym już na nowo wyremontowanym odcinku ulicy Lipowej 

 Uporządkowanie i usystematyzowanie miejsc parkingowych - jasno wyznaczonych i pilnowanych przez 

Straż Miejską 

 Aby zapobiec zanieczyszczaniu chodnika przez psy, postulat stworzenia psiego ogródka 

 Pytanie mieszkańca Próchnika: jaki będzie poziom jezdni po przebudowie, czy nie podniesie się nadto? 

Uwaga powodowana troską o doświetlenie piwnic w remontowanej kamienicy. 

 Estetyczne, miejskie barierki (jak na skrzyżowaniu Legionów / Zachodnia) ochronne na skrzyżowaniu 

Próchnika i Żeromskiego 

 Jeśli nie powstanie strefa zamieszkania, to mieszkaniec proponuje do budowy chodnika użycie płyt 

granitowych, a jezdnię z asfaltu. 

 


