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R.O. 137/VII/18/MT

Wrocław 05.11.2018

Dział Zarządzania Transportem Publicznym
ul. Gabrieli Zapolskiej 2/4
50- 032 Wrocław
Kierownik: Arkadiusz Worońko

Rada osiedla Strachocin Swojczyce Wojnów w związku z licznymi zgłoszeniami od mieszkańców
osiedla Olimpia Port i Nowy Port zwraca się z wnioskiem o uruchomienie w trybie pilnym
dodatkowej linii szczytowej na trasie Rondo Reagana – Swojczyce Rondo nad Czarną Wodą, która
będzie obsługiwać w godzinach porannego i popołudniowego szczytu rejon nowych osiedli na
Swojczycach oraz odciąży mocno przeładowaną linię 115.
Proponowana trasa takiej linii: Rondo Reagana – Most Zwierzyniecki – Wróblewskiego –
Dembowskiego – Monte Cassino – Mosty Chrobrego – Swojczycka – Rondo nad Czarną Wodą i
powrót tą samą trasą w kierunku przeciwnym.
Rozwiązanie to jest konieczne z kilku istotnych powodów:
- od długiego już czasu pasażerowie na przystankach Magellana oraz Kolumba nie mieszczą się do
autobusów linii 115, które nie dosyć, że regularnie spóźnione, przyjeżdżają zawsze mocno
przepełnione. Niemal każdego dnia część pasażerów pozostaje na przystankach, albo wybiera długi
spacer do pętli Sępolno, aby móc wydostać się z osiedla.
- od grudnia zostaje zawieszone na czas remontu połączenie kolejowe przez nasze osiedla co
spowoduje, że wszyscy pasażerowie pociągów będą zmuszeni przesiąść się na autobusy lub
dojeżdżać własnymi samochodami – wiele z tych osób to mieszkańcy wymienionych nowych
osiedli na Swojczycach.
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- Zarówno osiedle Olimpia Port jak i Nowy Port oraz osiedla Na Ustroniu przy ul. Byczyńskiej wciąż
się rozbudowywują, co miesiąc przybywa kolejnych mieszkańców, a obecna oferta komunikacyjna
już teraz jest mocno niewystarczająca.
- Proponowana przez nas trasa rozwiąże również problem dojazdu do placówek edukacyjnych oraz
służby zdrowia na osiedlu Biskupin – Sępolno – Dąbie, z których od lat korzystają mieszkańcy
naszych osiedli.
Wnioskujemy również o jak najszybsze zmiany dotyczące linii 118, która w obecnym kształcie
praktycznie w ogóle się nie sprawdza. Proponujemy skrócenie linii do pętli Karłowice, optymalnie
do węzła przesiadkowego Dworzec Nadodrze, aby tym samym wypełnić brak pociągu od 10
grudnia.
Skrócenie linii na pewno wpłynie pozytywnie na jej punktualność, wskazane byłoby również
uruchomienie wszystkich kursów do pętli Wojnów i co najważniejsze zwiększenie częstotliwości do
minimum 15 minut w godzinach szczytu i 30 poza szczytem łącznie z kursami w weekendy i święta.
Gotowi również jesteśmy do dalszych rozmów na temat przedstawionej przez Wydział Transportu
jeszcze w zeszłym roku propozycji przedłużenia linii 145 do Swojczyc, co w obecnej niemal
krytycznej sytuacji komunikacyjnej wydaje się również niezbędne i konieczne.
W razie ewentualnych pytań jak zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Osoba kontaktowa: Mariusz Tokarz, tel. 661-308-837
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