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Biuro Rady Miejskiej  
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Dotyczy: Budowy Centrum kulturalno – rozrywkowego na terenie Rady Osiedla Strachocin Swojczyce Wojnów  

 

 

           Rada Osiedla obserwując dynamiczny  rozwój osiedli  Swojczyce,  Strachocin, Wojnów, jaki pojawił się w 

ostatnich latach oraz wychodząc na przeciw potrzebom  mieszkańców stwierdza, że naszym terenie  brakuje 

ośrodka kultury i centrum rekreacyjnego, które integrowałoby lokalną społeczność. W związku z powyższym, w 

oparciu o Statut rady Osiedla Strachocin Swojczyce Wojnów, § 6  punkt 4, podpunkt d),  wnioskujemy o budowę 

na terenie naszych osiedli centrum kulturalno-rekreacyjnego, które mogłoby być zlokalizowane w przy ul. 

Strachocińskiej, na działce nr 70/2, która jest własnością Gminy Wrocław. 

Powierzchnia działki jest na tyle duża, że jesteśmy przekonani o możliwości powstania na niej budynku łączącego 

walory kulturowe i rekreacyjne.  Dom Kultury i hala sportowa wraz z basenem, przyciągnęłaby mieszkańców i 

przyczyniłaby się do rozwoju intelektualnego i  fizycznego młodzieży, a starszym zapewniłaby możliwość czynnego 

wypoczynku. 

Umożliwiłoby to  również przeniesienie biblioteki ze szkoły i jednoczesne jej rozbudowanie (poszerzenie 

księgozbioru, stworzenie biblioteki multimedialnej), szkoła zaś zyskałaby dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne. 

Mieszkańcy, których dzieci chcą obecnie rozwijać swoje zdolności, muszą jeździć do oddalonych placówek, a to w 

wielu przypadkach jest dużym utrudnieniem. 

Jesteśmy przekonani, że tego rodzaju inwestycja jest dla dynamicznie rozwijających się naszych osiedli wręcz 

konieczna i będzie w przyszłości przynosiła korzyści zarówno miasta i mieszkańców. 

Z poważaniem. 

Grzegorz Makuch 

Do wiadomości: 
1. Departament Spraw Społecznych, Wydział Kultury  
2. Departament Spraw Społecznych, Biuro Sportu, Turystyki i Rekreacji  
3. Biuro Rozwoju Wrocławia, Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz 
4. Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Architektury i Budownictwa  
5. Prezydent Miasta Wrocławia 

 


