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Dotyczy: wyznaczenia bus pasa w ciągu ul. Strachocińskiej i Swojczyckiej 

 

 

 

                                       

 

                                        Rada Osiedla Strachocin – Swojczyce – Wojnów zwraca się do Państwa z 

wnioskiem o wyznaczenie w trybie pilnym bus pasa w ciągu ulic Strachocińska i Swojczycka na 

odcinku od ronda Wojnów do Mostów Chrobrego. 

           Ulice Strachocińska i Swojczycka od lat są najbardziej zakorkowanymi ulicami na osiedlach 

Strachocin - Swojczyce - Wojnów, głównie z powodu potężnego tranzytu z gminy Czernica, który 

wjeżdża od tej strony do Wrocławia. Sytuacja ta powoduje, że komunikacja miejska, w tym linie 

obsługujące nasze osiedla 115 i 118 stoją w kilometrowych korkach przez co czas dojazdu z pętli 

Wojnów do Sępolna, czyli odcinka o długości ok. 6 km trwa czasem nawet 1,5 godziny. W obliczu 

dużych inwestycji mieszkaniowych jakie są obecnie realizowane zarówno na naszych osiedlach 

(Olimpia Port - docelowo 15 000 mieszkańców w ciągu najbliższych kilku lat) jak i na terenie gminy 

Czernica, która wciąż się rozbudowywuje, obawiamy się, że już niedługo ruch na tych ulicach 

zostanie całkowicie wstrzymany i dostanie się do centrum miasta stanie się niemożliwe. Niestety 

brak alternatywnych dróg, a nawet realnych projektów ich powstania w najbliższych latach 

sprawia tylko, że sytuacja komunikacyjna notorycznie się pogarsza - w tej sytuacji uważamy, że 

wydzielenie bus pasa na całej długości ulicy Strachocińskiej i Swojczyckiej jest jedyną realną 

mailto:grzegorz.makuch@radaosiedla.wroclaw.pl


                Rada Osiedla  Strachocin – Swojczyce – Wojnów 
ul. Swojczycka 118     

51-501 Wrocław                                                                                                                  

tel/fax:  71 348-38-29 

e mail: sekretariat@radaosiedla.wroclaw.pl 

www: radaosiedla.wroclaw.pl; swojczyce.pl 

 

 
      

Przewodniczący Rady 
 Grzegorz Makuch 

grzegorz.makuch@radaosiedla.wroclaw.pl 

                                                                                                               

Wiceprzewodniczący Rady 
Tadeusz Reder 

tadeusz.reder@radaosiedla.wroclaw.pl                                                                             

              Przewodniczący Zarządu 
             Renata Piwko – Wolny 

                  renata.piwko@radaosiedla.wroclaw.pl 

 

Wiceprzewodniczący Zarządu 
     Mariusz Tokarz 

mariusz.tokarz@radaosiedla.wroclaw.pl                                                                                          

Sekretarz Osiedla 
Teresa Nowak 

Teresa.nowak@radaosiedla.wroclaw.pl                                                                             

Skarbnik Osiedla 
Beata Skorupa 

   beata.skorupa@radaosiedla.wroclaw.pl                                                                                                                                                                  
 

alternatywą dla usprawnienia komunikacji miejskiej. Zapewnienie płynności ruchu autobusom linii 

115 i 118 zdecydowanie przekona wielu mieszkańców do korzystania z tej formy transportu, co nie 

tylko poprawi sytuację komunikacyjną na naszych osiedlach, lecz również pozytywnie wpłynie na 

ochronę środowiska eliminując z ruchu dużą ilość samochodów. 

 

W razie ewentualnych pytań pozostajemy jak zawsze do dyspozycji. 

 

 

 

 

Z poważaniem 

 

Mariusz Tokarz – wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla 
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