
Pas drogowy (działka 36/9) jest zajmowany przez spróchniałą drewnianą konstrukcję
służącą ekspozycji pokryć dachowych (dachówki, blachodachówki, etc). Drewniana 
konstrukcja podtrzymująca tą wystawę powstała kilkanaście lat temu.  Każdy silniejszy 
podmuch wiatru powoduje, że pojedyncze dachówki spadają na teren pasa drogowego 
36/9 tuż przy przejściu dla pieszych. Przerastające konary drzew dodatkowo osłabiają
zamocowania dachówek na konstrukcji. Z przejścia korzystają między innymi dzieci z 
przeciwległej szkoły podstawowej i przedszkola „Inspiracja”.  Całość stanowi bezpośrednie 
zagrożenie dla życia i zdrowia osób i mienia.

W dalszej części, na pasie drogowym 36/9 znajduje się opuszczony od kilkunastu lat 
budynek kontenerowy. Odzyskanie pasa drogowego 36/9 oraz jego zagospodarowanie 
(elegancki chodnik łagodne zjazdy i najazdy, kosz na śmieci, barierka uniemożliwiająca 
nagłe wtargnięcie na jezdnię, oświetlenie, itp) znacząco pomoże w poprawie 
funkcjonalności tego terenu.

2.  Budowa chodnika w ulicy Mehoffera po jego północnej stronie na odcinku od ul. 
Modlińskiej do ul. Czeremchowej wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych

Przez kilkudziesięciu lat północna strona ul. Mehoffera nie doczekała się chodnika, który 
połączyłby ul. Modlińską z ul. Czeremchową.  Teren jest zamieszkany, znajdują się tam 
Apteka, Kwiaciarnia , jest przystanek autobusowy „Czeremchowa 01”, zaś po przeciwległej 
stronie wybudowano kompleksy handlowo - usługowe: Biedronka, Rossmann, Kaufland, 
Maxi Zoo, Pepco, itp, powstała także niepubliczna szkoła i przedszkole „Inspiracja”.  
Pomimo takich inwestycji brak jest wyposażenia terenu w niezbędną infrastrukturę pieszo-
drogową.



Jak najszybciej należy wykonać bezpieczny chodnik w pasie drogowym od ul. Modlińskiej 
do ul. Czeremchowej.  Należy przestawić kolidujące z chodnikiem słupy energetyczne i/lub 
telekomunikacyjne. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zobligowanie właściciela sieci 
naziemnej do zastąpienia jej instalacją podziemną.  Miejscami chodnik będzie dość wąski 
z racji braku pobocza.  Wówczas należy zadbać o barierki ochronne (z wypełnieniem) 
pomiędzy chodnikiem a pasem jezdni, które uniemożliwiałyby nagłe wtargnięcie na jezdnie 
a jednocześnie chroniłyby pieszych przed ochlapaniem przez pojazdy.
Chodnik musi posiadać łagodne najazdy i zjazdy i musi być odpowiednio oznakowany.  
Studzienki telekomunikacyjne należy wypoziomować i solidnie zintegrować z powierzchnią
chodnika.

Konieczne jest (tam, gdzie pozwala na to szerokość pasa drogowego) wykonanie 
nasadzeń.  Na całym odcinku ul. Mehoffera od ul. Modlińskiej do ul. Papieskiej brakuje 
akcentów zielonych, tak ważnych w miejskiej przestrzeni. Należy wykonać nasadzenia z 
drzew na odcinku od zachodniego krańca działki nr 36/4 do wschodniego krańca działki nr 
35/2.



3.  Remont chodnika wraz z ustawieniem barierki zabezpieczającej (z wypełnieniem) 
po południowej stronie ul. Mehoffera od ul. Papieskiej do ul. Modlińskiej oraz 
likwidacja przedeptów oraz odtworzenie zieleni

Obecnie południowy strona ul. Mehoffera pełni funkcję jedynego szlaku komunikacyjnego  
dla pieszych mieszkańców poruszających się w osi wschód - zachód pomiędzy ul. 
Modlińska a ul. Papieską i dalej w kierunku Choszczówki.

Chodnik jest w bardzo złym stanie technicznym, płytki są połamane, pokruszone, 
zniszczone w procesie erozji, brak jest łagodnych najazdów i zjazdów.  MIejscami chodnik 
jest dość wąski. Brakuje barierek zabezpieczających (z wypełnieniem), który 
zabezpieczałby pieszych przed wtargnięciem na jezdnię a zarazem chronił ich przed 
ochlapaniem przez pojazdy. 



Skarpa przy sklepie „Biedronka” została wysypana dekoracyjnym drobnym kamieniem, 
które samoczynnie zsuwa się na chodnik i na pas jezdni.  Drobne kamyki wyrzucane przez 
koła samochodów stanowią ogromne niebezpieczeństwo dla ruchu pieszych i pojazdów. 
Należy uniemożliwić osobom trzecim wchodzenia na skarpę oraz zabezpieczyć samą
skarpę przed samoczynnym osuwaniem sie kamieni na jezdnie i chodnik. 

Należy usankcjonować i utwardzić liczne przedepty wokół przystanku autobusowego 
„Henryków 04”. Piesi i pasażerowie skracają sobie drogę z przystanku w kierunku sklepu 
Kaufland tworząc przedepty.  W porozumieniu z zarządcą terenu sklepu Kaufland należy 
uzgodnić łatwy dostęp z przystanku na teren sklepu. 

Trwałe przedepty powstały także z ul. Czarodzieja w kierunku sklepu Kaufland i w 
kierunku sklepu Biedronka. 



Na odcinku od ul. Czarodzieja do ul. Modlińskiej brak jest jakichkolwiek nasadzeń (drzew, 
krzewów, bylin itp.).  Teren jest rozległy, wyeksponowany, praktycznie idealny do 
rewitalizacji.Kiedyś teren ten był porośnięty szpalerem drzew, obecnie pozostały tylko 
ślady po wyciętych drzewach.  Należy odtworzyć dużą zieleń na tym odcinku.  

4.  Brak przejścia dla pieszych przez ul. Mehoffera na wysokości wejścia do sklepu 
Biedronka

Konieczne jest zbudowanie przejścia dla pieszych na wysokości sklepu Biedronka. 
Obecnie najbliższe przejścia są przy skrzyżowaniu z ul. Modlińska oraz przy szkole 
Inspiracja.  Przejście musi być oświetlone i z dala widoczne.



5.  Wymiana krawężników i ich wypoziomowanie

Konieczna jest wymiana krawężników na nowe na całej długości ul. Mehoffera od ul. 
Modlińskiej do ul. Papieskiej. Obecne są popękane, połamane, zwietrzałe, nierówne, 
pozapadane, nierówno osadzone, praktycznie zlicowane z poziomem jezdni.

6.  Przebudowa przejść dla pieszych i progów zwalniających oraz ich oznakowanie 
świetlne

Należy trwale wybudować oświetlenie (kocie oczka oraz mocne odblaski) przejść dla 
pieszych tych istniejących jak i planowanego w okolicach Biedronki.  Obecne oświetlenie 
nie funkcjonuje. O ile dobrze pamiętam działało tylko kilka miesięcy po zainstalowaniu.  
Teren przejścia dla pieszych przy przedszkolu i szkole Inspiracja jest bardzo 
niebezpieczny i wymaga podniesienia poziomu bezpieczeństwa.


