
                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                                                                                                                                                                  
 

   R.O.           /VI/17/MT                   25.03.2017 Wrocław 

 

 

 Biuro Zarządzania Projektami 

Oficer rowerowy - Daniel Chojnacki  

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 
ul. Długa 49;  

53 - 633 Wrocław 
 

 

Dotyczy: Oznakowania przejazdów rowerowych w ciągu ul. Strachocińskiej 

 

      Rada Osiedla Strachocin Swojczyce Wojnów zwraca się z wnioskiem w imieniu mieszkańców o 

oznakowanie przejazdów rowerowych w ciągu ul. Strachocińskiej na całej długości istniejących 

ciągów pieszo – rowerowych. 

Obecny stan powoduje, że rowerzyści muszą ustępować pierwszeństwa wszystkim innym 

użytkownikom dróg, co w przypadku ul. Strachocińskiej z licznymi drogami wlotowymi i wyjazdami 

z posesji powoduje tylko niepotrzebne spowolnienia jazdy oraz często prowadzi do 

niebezpiecznych sytuacji w związku z niejasną interpretacją przepisów jakie obowiązują na ciągach 

pieszo rowerowych zarówno kierowców jak i rowerzystów. 

Oznakowanie przejazdów rowerowych wpłynie więc zdecydowanie na poprawę bezpieczeństwa i 

zachęci do korzystania z rowerów innych mieszkańców naszych osiedli. Warto wspomnieć, że od 

wielu lat zmagamy się na Strachocinie i Wojnowie z ogromnymi korkami spowodowanymi zbyt 

dużą ilością pojazdów. Rower stanowi zatem dla wielu osób jedyną alternatywę wydostania się z 

osiedla w drodze do szkoły, czy do pracy.  
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W minionym roku na wniosek Zarządu Osiedla zamontowano również przy ul. Strachocińskiej 

stację roweru miejskiego, która cieszy się coraz większą popularnością.  

W ramach składanych wniosków z WBO oraz w ramach innych inwestycji regularnie wnioskujemy 

do włodarzy miasta o budowę kolejnych ścieżek rowerowych, które ułatwią przejazd przez osiedle. 

Niestety z różnych względów nie wszędzie jest to możliwe, stąd też wzdłuż ul. Strachocińskiej 

powstały tylko ciągi pieszo – rowerowe.  

 

Z poważaniem 

 

Mariusz Tokarz – wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla 
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