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                        Rada Osiedla Strachocin Swojczyce Wojnów w imieniu własnym oraz mieszkańców 

zwraca się z wnioskiem o pilne poszerzenie ul. Przy Torze na odcinku od wyjazdu z parkingu sklepu 

LIDL do torów kolejowych – prawa strona patrząc w kierunku torów. 

W połowie 2020 roku inwestor budujący sklep LIDL przy ul. Przy Torze realizował również 

przebudowę samej ulicy, niestety tylko na odcinku objętym inwestycją i wskazany powyżej odcinek 

pozostał bez zmian od samego początku utrudniając dojazd na osiedle Truskawkowe – ul. 

Gitarowa/Perkusyjna. Tłumaczono nam wtedy, że przeszkodą jest drzewo stojące przy wyjeździe z 

parkingu, jak się jednak okazało drzewo było chore i na nasz wniosek do Zarządu Zieleni Miejskiej 

uzyskano konieczne decyzje w następstwie czego drzewo zostało wycięte w dniu 26.02.2021. 

Brak drzewa w tym miejscu umożliwia więc obecnie poszerzenie drogi po prawej stronie. Warto 

wspomnieć, że po zakończeniu budowy LIDLA rozpoczęto budowę brakującego wcześniej chodnika po 

lewej stronie drogi w ramach inwestycji – remont linii kolejowej L292 oraz budowa P&R przy stacji 

Wrocław Wojnów. Cieszy nas ta inwestycja i uważamy, że była jak najbardziej potrzebna, niemniej 

jednak spowodowało to jeszcze większe zwężenie jezdni na przedmiotowym odcinku drogi i od kilku 

miesięcy ruch na i z osiedla odbywa się wahadłowo, co nie tylko utrudnia znacząco komunikację 

mieszkańców, ale i powoduje liczne zagrożenia w związku z tym, że na końcu drogi jest przejazd 

kolejowy oraz znak STOP. Dodatkowo jeszcze w tym roku będzie na tym odcinku wjazd i wyjazd na 

P&R przy stacji, co dodatkowo zakłóci ruch w tym miejscu, w związku z czym poszerzenie drogi staje 

się koniecznością, aby uniknąć jakichkolwiek niebezpiecznych sytuacji w przyszłości. 
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Należy też wziąć pod uwagę fakt, że za przejazdem kolejowym po stronie osiedla nie ma chodników, 

piesi muszą więc iść poboczem i za torami mogą dopiero wejść na chodnik, często jednak kontynuują 

swoją drogę po jezdni kierując się do LIDLA. 

Warto więc rozważyć również możliwość budowy chodników po prawej stronie ul. Przy Torze, które 

byłyby kontynuacją tych już istniejących wzdłuż parkingu przy LIDLU. Mimo istniejącego tam 

drzewostanu, który jak najbardziej chcemy zachować istnieje taka możliwość na terenie zielonym 

pomiędzy drzewami, a parkingiem. Pozostałą przestrzeń między drzewami, a jezdnią można 

wykorzystać na bezpieczne poszerzenie ulicy. 

W załączniku przesyłam dokumentację fotograficzną z tego miejsca, w razie wszelkich pytań 

jesteśmy jak zawsze do Państwa dyspozycji. 
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