
                Rada Osiedla  Strachocin – Swojczyce – Wojnów 

ul. Swojczycka 118     

51-501 Wrocław                                                                                                                  

tel: 501 408 931, 661 308 837  

e mail: sekretariat@swojczyce.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-wolny@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                                                                                                                                                                  
 

   R.O.           /VII/18/SP                                                                     20.04.2018   Wrocław 

 

 

Wydział Inżynierii Miejskiej 

ul. Gabrieli Zapolskiej 2/4 

50- 032 Wrocław 

  

 

Rada osiedla Strachocin Swojczyce Wojów na podstawie art. 241 Kodeksu postępowania 

administracyjnego oraz  zgłoszeń mieszkańców, zwraca się z wnioskiem o pilne zwiększenie 

bezpieczeństwa na ciasnym łuku ulicy Kowalskiej pomiędzy ul. Mydlaną,  a parkingiem zakładów 

3M.  

We wskazanym miejscu brak jest właściwego oświetlenia (stale nieczynne latarnie) i oznakowania 

poziomego na "ostrym" zakręcie pomiędzy długimi prostymi,  które niestety zachęcają wielu 

kierowców do przekraczania dozwolonej prędkości.  W nocy zakrętu nie widać właściwie nawet ze 

stosunkowo niewielkiej odległości.  Jeśli kierujący nie zachowuje szczególnej ostrożności, może nie 

zdążyć odpowiednio dostosować prędkość.  

Przy suchej nawierzchni i zachowaniu dozwolonej prędkości zakręt ten nie jest niebezpieczny,  

jednak w nocy oraz  w trudnych warunkach atmosferycznych  bezpieczne przejechanie tego 

zakrętu jest bardzo trudne, szczególnie przy wymijaniu większych pojazdów które w naturalny 

sposób próbują „ścinać” ten odcinek drogi. 

 Brak pobocza oraz głębokie rowy po obu stronach jezdni dodatkowo podnoszą zagrożenie. 

Ponadto po drodze i po poboczu, często również w porze wieczorowo-nocnej, poruszają się piesi i 

rowerzyści, którzy pozbawieni są w tym rejonie ciągu pieszo-rowerowego.  

Na koniec argumentacji niestety trzeba wskazać, iż na wskazanym łuku często zdarzają się 

wypadki, w tym śmiertelne np.:  
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- http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/656113,wroclaw-wypadek-na-kowalskiej-dwieosoby-

ranne-zdjecia-film-internauty,id,t.html  

- http://www.gazetawroclawska.pl/komunikacja/wypadki/a/wroclaw-smiertelny-wypadekbmw-

rozpadlo-sie-na-dwie-czesci-kierowal-pijany-ukrainiec,12959984/  

Uprzejmie prosimy w trybie pilnym o naprawę oświetlenia oraz wykonanie oznakowania 

pionowego i poziomego na całym odcinku drogi.  
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 Prosimy również o przemyślenie innych możliwych działań które poprawią realne bezpieczeństwo 

w tym miejscu, jak np. zmianę profilu zakrętu (zwiększenie promienia łuku), poszerzenie jezdni czy 

dodanie oznakowania (strzałek) na poboczu.  Ewentualny montaż barier energochłonnych i 

dodatkowe tartanowe spowalniacze przed łukiem drogi jakie stosuje się często przy miejscach 

oznaczonych „Czarnym Punktem” jako szczególnie niebezpieczne. 

Być może warto te dodatkowe działania połączyć z planowanymi pracami związanymi z rozbudową 

zakładów 3M. 
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Prosimy o podjęcie pilnych działań! W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy jak zawsze do Państwa  

dyspozycji.  

 

Z poważaniem  

Stanisław Piątek - Radny 

 Tel. 694 319 852 

 


