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Departament Nieruchomości i Eksploatacji 

Wydział Transportu  
ul. G. Zapolskiej 2 

50-032 Wrocław  

 

 Rada Osiedla Strachocin – Swojczyce – Wojnów wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom mieszkańców oraz na ich wniosek po przeprowadzonych konsultacjach, zwraca się z 

prośbą o modernizację istniejących połączeń komunikacyjnych na naszych osiedlach. Kursujący z osiedla 

Wojnów autobus linii 115, kończąc swoją trasę na pl. Grunwaldzkim nie spełnia do końca swojej roli, 

gdyż wiele osób korzystających z tej linii jest zmuszona przesiadać się dalej, aby dostać się do centrum 

miasta. Jest to o tyle uciążliwe, że autobus omija węzeł komunikacyjny na Rondzie Reagana przez co 

pasażerowie muszą pieszo pokonywać cały plac, aby móc skorzystać z innych środków komunikacji 

miejskiej. Mieszkańcy zwracali nam też często uwagę na niemal całkowity brak połączeń z osiedlem 

Biskupin – Bartoszowice – Dąbie, gdzie wielu z nich korzysta z placówek medycznych, kulturalnych oraz 

szkół w tym gimnazjum przy ul. Dembowskiego (istniejący obecnie jeden kurs w tym kierunku nie jest w 

ogóle zsynchronizowany z potrzebami osób korzystających z tego połączenia, głównie uczniów 

gimnazjum) 

Prosimy zatem o wnikliwe przeanalizowanie całej sytuacji i wprowadzenie rozwiązań, które 

zdecydowanie poprawią komunikację z naszych osiedli, w szczególności w zakresie możliwości dojazdu 

do ścisłego centrum miasta. Ze swojej strony proponujemy również kilka rozwiązań, które są wynikiem 

konsultacji z mieszkańcami i mogą okazać się pomocne: 

- Przedłużenie linii 115 z pl. Grunwaldzkiego do pl. Dominikańskiego (taka propozycja najczęściej 

pojawiała się wśród uwag jakie otrzymywaliśmy) – rozwiązanie to ułatwiłoby dojazd wielu naszym 

mieszkańcom do pracy i do szkoły, które nie rzadko znajdują się w odległych końcach miasta. 

Motywowałoby to również wiele osób do korzystania z komunikacji miejskiej zamiast korzystania z 

własnych środków lokomocji. 
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 - Wprowadzenie równolegle do linii 115 drugiej, nowej linii autobusowej, która obsługiwała by 

połączenie z osiedla Wojnów przez Strachocin i Swojczyce wraz z zakładami Volvo, następnie przez 

osiedle Biskupin dojeżdżała do pl. Grunwaldzkiego lub dalej do centrum (pl. Dominikański, alternatywnie 

rejon Dworca Głównego) 

Biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju naszych osiedli i kolejne planowane inwestycje na tym obszarze 

wprowadzenie usprawnień w komunikacji wydaje się być nieuniknione już w tej chwili. Mieszkańcy 

często skarżą się, że autobusy są przepełnione do tego stopnia, że są zmuszeni czekać na kolejny kurs. 

Świadczy to o tym, że liczne grono ludzi korzysta z tej komunikacji i jej usprawnienie odbędzie się z 

korzyścią zarówno dla miasta jak i naszych mieszkańców.  

Z naszej strony deklarujmy otwarcie i chęć dalszych rozmów, które pozwolą wybrać optymalnie 

najlepsze rozwiązania wskazanych powyżej problemów. 

 

Z poważaniem  

Mariusz Tokarz 


