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 Wydział Inżynierii Miejskiej 

Ul. Gabrieli Zapolskiej 2/4 

50-032 Wrocław 

 

 

Dotyczy: Montażu progów zwalniających na ul. Strachocińskiej 

 

  

                                      Rada Osiedla Strachocin Swojczyce Wojnów zwraca się z wnioskiem w 

imieniu mieszkańców o pilny montaż progów zwalniających na ul. Strachocińskiej za 

skrzyżowaniem z ul. Leśną w kierunku centrum miasta, przed znajdującym się tam przejściem dla 

pieszych. 

Miejsce to od dawna jest szczególnie niebezpieczne, wjeżdżający od strony Wschodniej Obwodnicy 

Wrocławia kierowcy nie respektują w ogóle prędkości jaka obowiązuje w terenie zabudowanym i 

zachowują się na tym odcinku ulicy jakby nadal jechali obwodnicą. Skutkuje to wieloma 

niebezpiecznymi sytuacjami, szczególnie z udziałem pieszych, którzy albo są ignorowani przez 

jadące pojazdy, albo przechodząc przez to przejście nie rzadko ryzykują własnym życiem. 

Niemal co kilka dni dochodzi tam do newralgicznych sytuacji, przykład z dnia dzisiejszego to próba 

rozjechania dzieci na pasach, kilka tygodni temu potrącenie starszej osoby, która w ostatniej chwili 

uchroniła dziecko przed tragedią sama ponosząc liczne obrażenia. Takich sytuacji jest mnóstwo w 

związku z czym konieczna jest pilna interwencja i zastosowanie rozwiązań, które z zdecydowany 

sposób poprawią bezpieczeństwo pieszych na tym odcinku drogi.  

Miejsce to wielokrotnie na wniosek Rady Osiedla było monitorowane przez patrole Policji – 

skutkowało to wieloma mandatami za znaczne przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Zdajemy 
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sobie jednak sprawę, że regularne patrole są niemożliwe stąd jedyne skuteczne rozwiązanie to 

montaż progów, które zmuszą kierowców do wolniejszej jazdy. Zasadne w tej sytuacji wydaje się 

też obniżenie dopuszczalnej prędkości do max 40 km/h, ewentualnie każde inne rozwiązanie, które 

wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych. W razie ewentualnych pytań pozostajemy do 

dyspozycji i liczymy na szybkie i zdecydowane działania z Państwa strony. 

 

 

Z poważaniem 

 

Mariusz Tokarz – Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla 
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