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 Rada Osiedla Strachocin Swojczyce Wojnów zwraca się z wnioskiem w imieniu 

mieszkańców o uporządkowanie w trybie pilnym istniejącej organizacji ruchu na „Osiedlu 

Truskawkowym” na Wojnowie, w obrębie ul. Przy Torze/Gitarowa/Perkusyjna, wraz z dwoma 

sięgaczami (za boiskiem i na końcu osiedla).  

Wjazd na osiedle od strony ul. Przy Torze objęty jest „Strefą Ruchu Uspokojonego 30”, niestety za 

przejazdem kolejowym na terenie Osiedla ustalono priorytet dla ul. Gitarowej jako drogi głównej, 

tym samym ul. Perkusyjna jest ulicą podporządkowaną. Następnie dwie kolejne ulice - również 

Perkusyjne (za boiskiem i na końcu osiedla), traktowane są jako równorzędne, gdzie obowiązuje 

pierwszeństwo z prawej strony. Dodatkowo kilka miesięcy temu pojawiły się kolejne tablice z 

oznakowaniem „Strefa Ruchu” 

Stan taki trwa od wielu lat i niestety wciąż wprowadza niepotrzebne zamieszanie i chaos. Prowadzi 

to również do wielu niebezpiecznych sytuacji z udziałem kierowców i pieszych, a w szczególności 

dzieci, które często bawią się bezpośrednio na jezdni. Warto też wspomnieć, że ul. Gitarowa 

stanowi główną i jedyną drogę z Osiedla w kierunku Szkoły Podstawowej nr 53, przedszkola, 

sklepów, lekarzy, komunikacji miejskiej etc, a na dużej części tej ulicy brak jest chodnika, co 

dodatkowo stwarza duże zagrożenie głównie dla pieszych. 
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Wynika to m.in. z tego, że wielu kierowców rozwija prędkości dużo większe niż 30, a miejscami 

nawet 50 km/h, dodatkowo osoby wjeżdżające na osiedle po prostu często gubią się w obecnym 

oznakowaniu.  

Wskazane naszym zdaniem było by objęcie całego Osiedla „Strefą Ruchu Uspokojonego 30”, tym 

samym likwidując wszystkie inne znaki powodujące chaos w organizacji ruchu.  Prosimy również 

uwzględnić ewentualne wprowadzenie na wskazanych ulicach Osiedla „Strefy Zamieszkania”, która 

bezwzględnie poprawiłaby bezpieczeństwo pieszych na osiedlu, w tym głównie dzieci. 

W razie wszelkich pytań i wątpliwości pozostajemy do dyspozycji. 

 

Z poważaniem 

 

Mariusz Tokarz – Wiceprzewodniczący Rady Osiedla 

 

Do wiadomości: 
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ul. Długa 49 
53 – 633 Wrocław 
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51-522 Wrocław 

 


