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                        Rada Osiedla Strachocin Swojczyce Wojnów w imieniu własnym oraz mieszkańców 

zwraca się z wnioskiem o pilną zmianę dojść pieszych ze stacji Wrocław Swojczyce do ulicy 

Swojczyckiej i Magellana. 

W ostatnich dniach wpłynęły do nas informacje od zaniepokojonych mieszkańców, iż realizowany w 

terenie projekt nie reprezentuje przedstawionej w 2019 roku koncepcji zakładającej najkrótszą 

możliwą drogę dojścia pieszego od pociągu do skrzyżowania ulic Swojczyckiej i Magellana. W rejonie 

tego skrzyżowania znajdują się przystanki komunikacji zbiorowej, a także jest to najkrótsze dojście 

do osiedla budynków wielorodzinnych Olimpia Port, zamieszkanego już obecnie przez ponad 6000 

mieszkańców. 

Realizowana koncepcja zakłada dojście do ulicy Swojczyckiej jedynie po północnej stronie linii 

kolejowej, co stanowi znaczne wydłużenie dojścia o ok. 200m. 

Oznacza to, iż przesiadka dla pasażerów jadących w kierunku Placu Grunwaldzkiego (główny 

agregator ruchu w tej części aglomeracji) wydłuży się z przedstawianych w koncepcji, 

akceptowalnych 250-350m, do nieakceptowalnych (wg literatury) 450-550m. 



                Rada Osiedla  Strachocin – Swojczyce – Wojnów 

ul. Swojczycka 118     

51-501 Wrocław                                                                                                                  

tel/fax: 501 408 931, 661 308 837  

e mail: strachocin@osiedla.wroclaw.pl 

www: swojczyce.pl 

 

 
      

Przewodniczący Rady 
 Tadeusz Reder 

tadeusz.reder@osiedla.wroclaw.pl                                                                            

                                                                                                               

Wiceprzewodniczący Rady 
Mariusz Tokarz 

mariusz.tokarz@osiedla.wroclaw.pl                                                                                          

         Przewodniczący Zarządu 
          Renata Piwko – Wolny 

                renata.piwko@osiedla.wroclaw.pl 

 

Wiceprzewodniczący Zarządu 

Jarosław Pasierski 
jaroslaw.pasierski@osiedla.wroclaw.pl                                                                                          

Sekretarz Osiedla 
Teresa Nowak 

Teresa.nowak@osiedla.wroclaw.pl                                                                             

Skarbnik Osiedla 
Anna Kąkalec 

anna.kakalec@osiedla.wroclaw.pl                                                                                                                                                                  
 

Brak przejścia najkrótszą możliwą drogą doprowadzi niestety do odnowienia przedeptu/skrótu 

(widoczny w terenie do dzisiaj), który, co oczywiste, nieprzystosowany, stanowić będzie niepotrzebne 

zagrożenie dla pasażerów i podkreśli niedostosowanie przebudowy do potrzeb klientów. 

Swoją drogą przedstawiana w 2019 roku koncepcja zakładała przesunięcie peronów stacji w kierunku 

ulicy Swojczyckiej, co także nie nastąpiło. 

W razie ewentualnych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji 

 

 

Z poważaniem 

Stanisław Piątek – radny Rady Osiedla 


