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Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
al. Jana Matejki 5
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ul. Długa 49
53 – 633 Wrocław
zdium@zdium.wroc.pl

Dotyczy: zjazdu z chodnika na ścieżkę/przejazd rowerowy w ciągu ul. Strachocińskiej

Rada Osiedla Strachocin Swoczyce Wojnów zwraca się z prośbą o interwencję i
przebudowę zjazdu z chodnika na ścieżkę rowerową na wysokości skrzyżowania ul. Strachocińskiej
z ul. Wilczycką https://www.google.pl/maps/place/51%C2%B006'49.2%22N+17%C2%B008'07.4%22E/@51.11365
5,17.1343007,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d51.113655!4d17.135395
Teren ten był przebudowany w ramach inwestycji „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego”
– modernizacja kanału Odra – Widawa. Obecnie wykonawca prowadzi końcowe prace na tym
odcinku, łącznie z oznakowaniem poziomym i pionowym na całym skrzyżowaniu.
Cieszy nas wybudowanie na nowym moście ścieżki rowerowej jak również przejazdu rowerowego
przez ul. Wilczycką, niestety zjazd z chodnika od strony ul. Strachocińskiej w kierunku mostu
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stanowi nie lada przeszkodę przez zbyt wysoki krawężnik na nowo wybudowanym w tym miejscu
chodniku.
Niepokoi nas również zakończenie ścieżki rowerowej po drugiej stronie mostu w kierunku do
Strachocina, która wymusza zjazd bezpośrednio na ulicę na wysokości przejazdu kolejowego co
prowadzi do licznych bardzo niebezpiecznych sytuacji.
Prawdopodobnie jeszcze w tym roku będzie budowany ciąg pieszo rowerowy za przejazdem
kolejowym wzdłuż ul. Strachocińskiej, byłoby więc wskazane, a wręcz konieczne, aby ścieżka
rowerowa z mostu łączyła się już teraz w bezpieczny sposób z poboczem za przejazdem.
Prosimy o pilne zajęcie się tematem i optymalne zabezpieczenie przejazdów dla rowerzystów we
wskazanych miejscach. Z naszej strony w razie wszelkich pytań, jak zawsze pozostajemy do
dyspozycji.
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