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Dotyczy: Remontu nawierzchni ul. Chałupniczej wraz z oświetleniem

Rada Osiedla Strachocin Swojczyce Wojnów zwraca się z pytaniem w imieniu
mieszkańców o przewidywane/planowane terminy ewentualnego gruntownego remontu
nawierzchni ulicy Chałupniczej (osiedla Swojczyce/Nowy Port) na całej jej długości wraz z budową
ciągów pieszo rowerowych oraz odtworzeniem/budową oświetlenia ulicznego.
Remont niewielkiego odcinka tej drogi był ujęty w projekcie „Przebudowy ul. Miłoszyckiej”,
niestety pozostały odcinek ulicy do osiedla „Nowy Port” pozostaje nadal w opłakanym stanie.
Istniejące chodniki są w fatalnym stanie, a na odcinku od przejazdu kolejowego w kierunku
cmentarza parafialnego i osiedla całkowicie ich brak. Przestało również działać oświetlenie uliczne
od chwili rozpoczęcia prac przy budowie ronda na skrzyżowaniu ulic
Chałupnicza/Swojczycka/Miłoszycka.
W związku z licznymi trwającymi i planowanymi inwestycjami na tym obszarze, ruch na ul.
Chałupniczej – zarówno drogowy jak i pieszy sukcesywnie się zwiększa. Jest to jedyny ciąg
komunikacyjny umożliwiający dotarcie do środków komunikacji miejskiej, sklepów, szkoły,
przedszkola etc. Ulica ta stanowi również jedyny dojazd do cmentarza parafialnego św. Jacka.
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Dodatkowo droga od kilkunastu miesięcy stanowi również jedyny dojazd do placu budowy w
rejonie wałów na kanale odpływowym Odra – Widawa w związku z prowadzoną inwestycją
„Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego” – ciężki sprzęt i ciężarówki kursujące niemal cały
dzień dodatkowo degradują całą istniejącą nawierzchnię, stwarzając tym samym duże zagrożenie
dla innych użytkowników tej drogi, w tym szczególnie pieszych.
Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe okoliczności wydaje się jak najbardziej zasadne i konieczne
przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy tej ulicy i jak najszybsza realizacja takiej
inwestycji. W razie ewentualnych pytań pozostajemy do dyspozycji i prosimy o pilne zajęcie się
tematem.
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