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1. O KONSULTACJACH
TERMIN KONSULTACJI
Ankieta internetowa i papierowa, punkt konsultacyjny w RO od 29.10.2019 do 12.11.2019
Spotkanie konsultacyjne 21 listopada 2019 w CAL Aktywności Lokalnej Rewir Twórczy o godzinie
18.00 – 20.00.
PRZEDMIOT KONSULTACJI
Wykorzystanie środków Funduszu Osiedlowego dla Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów na lata
2020-2021.
ZAKRES KONSULTACJI
Przedstawienie i zebranie propozycji inwestycji dla Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów do
realizacji w ramach Funduszu Osiedlowego na lata 2020-2021.
CEL KONSULTACJI
Zebranie propozycji inwestycji osiedlowych oraz opinii mieszkańców o priorytetowych zadaniach
inwestycyjnych dla Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów, które mogą być zrealizowane w
ramach Funduszu Osiedlowego na lata 2020-2021.
Konsultacje (ankieta internetowa, ankieta papierowa jedno spotkanie i jeden punkt konsultacyjny)
miały również poddać ocenie inwestycje, jakie zostały zaproponowane do Funduszu Osiedlowego
przez radnych osiedlowych.
EFEKT KONSULTACJI
Notatka z konsultacji.
KONTEKST
Prezydent Wrocławia, dzięki staraniom środowiska radnych osiedlowych skupionych w ramach
Wrocławskiego Forum Osiedlowego, powołał do życia Fundusz Osiedlowy. Każde z 48
wrocławskich osiedli otrzymało określoną pulę środków z przeznaczeniem na realizację wybranych
projektów inwestycyjnych mieszczących się w przyznanej kwocie.
Osiedle Strachocin-Swojczyce-Wojnów ma do dyspozycji 707 958,72 zł na lata 2020-2021.
Według regulaminu Funduszu Osiedlowego można zgłosić inwestycje na 150% tej kwoty, czyli na
1 061 938,08 zł
Należy podkreślić, że wymogiem dla złożenia wniosków do Funduszu Osiedlowego przez Radę
Osiedla jest przeprowadzenie lokalnych konsultacji społecznych. Mają one na celu wzmacnianie
postaw obywatelskich wśród mieszkańców i dialog o przestrzeni osiedlowej na najniższym
szczeblu samorządu.
PROMOCJA KONSULTACJI
- strona www Wrocław Rozmawiam https://www.wroclaw.pl/rozmawia/konsultacje-funduszuosiedlowego-strachocin-swojczyce-wojnow
- strona www samorządu osiedla www.swojczyce.pl
- fanpage Rady Osiedla SSW na portalu Facebook / Twitter
- osiedlowe grupy dyskusyjne na FB (6)
- fanpage CAL Rewir Twórczy oraz Grupa z Pasją
- plakaty wywieszone na terenie osiedla Strachocin Swojczyce Wojnów

2. WYNIKI KONSULTACJI
Wypełniono 323 ankiety. Z czego 303 elektronicznych, a 20 papierowych.
Propozycje Rady Osiedla poddane w ankiecie głosowaniu i uzyskane wyniki:
Propozycja

Ilość głosów podana w
procentach %

Chodnik z oświetleniem Murowana-Miłoszycka

19,9%

Chodnik przy ul. Chałupniczej (strona zachodnia)

22,30%

Chodnik na stację Swojczyce przy ul. Gospodarskiej

16,90%

Deptak spacerowy z nasadzeniami Perkusyjna – Ubocze

8,30%

Chodnik Osadnicza – Mysłowicka

4,30%

Wdrożenie konsultacji parkingowych na Olimpia Port/Nowy Port

28,60%

Projekt parku pomiędzy Swojczycami, a Strachocinem

35,90%

Sięgacze Włościańska i Zagrodnicza

23,60%

Poprawa nawierzchni ul. Perskusyjnej na odcinku należącym do ZdiUM

5%

Azyle bezpieczeństwa dla pieszych w miejscach gdzie jest szczególnie duży ruch

27,20%

Monitoring wideo: Zespół Szkolno-Przedszkolny ul Strachocińska, oraz ul
Miłoszycka na wysokości kościoła pw św Jacka

13,60%

Propozycje własne mieszkańców zgłoszone w polu tekstowym ankiety:
1. Sięgacze ul. Rolnicza
2. Odnowienie nawierzchni na ulicy Marca polo od mostów do osiedla Olimpia Port.
3. Nasadzenia drzew na ulicach Miłoszyckiej / Swojczyckiej
4. Chodnik i ścieżka rowerowa od ronda na ul. Swojczyckiej do Sępolna.
5. Chodnik na ul Marca Polo (wzdłuż kanału żeglugowego między ulica Swojczycką a Kolumba)
6. Oczyszczenie stawu i terenu zielonego za budynkiem przy ul. Chałupniczą 36
7. Poszerzenie ulicy Chałupniczej pomiędzy rondem a przejazdem kolejowym polegający na
utworzeniu zatoki z miejscami postojowymi, bądź tak samo wprowadzenie na tym odcinku
konsultacji parkingowych (szykany z miejsc postojowych naprzemiennie po obu stronach drogi)
8. Oczyszczenie stawu z nadmiaru roślinności Czarna Woda.
9. Chodnik i ścieżka rowerowa między rondem Czarna Woda, a mostami Chrobrego
10. Progi zwalniające na Strachocińskiej (1-2 szt) za szkołą w kierunku ronda
11. Reorganizacja ruchu przy rondzie na Swojczycach.
12. Wybiegi dla psów na osiedlu i edukacja w zakresie zachowań dzieci, ich prawa do swobodnej
zabawy.
13. Nowy plac zabaw w miejsce zdewastowanego wzdłuż wału przy ul. Wałowej
14. Dokończenie rewitalizacji Parku Czarna Woda
15. Edukacja w sprawie zachowań dzieci, a wyprowadzanie psów, stworzenie wybiegów dla psów
lub enklaw dla dzieci z czystymi trawnikami.

16. Barierki oddzielające chodnik od ul. Strachocińskiej na wysokości przedszkola Happy Bees,
przejście dla pieszych (jeżeli to możliwe z przejazdem rowerowym) na mostach Chrobrego na
wysokości ul. Folwarcznej.
17. Oświetlenie przejść dla pieszych na terenie naszego osiedla.
18. Poszerzenie/poprawienie drogi Mydlana - Miłoszycka
19. Boisko typu orlik
20. Oświetlenie przejścia od bloków przy Strachocińskiej do Włościańskiej. 21.
21. Sięgacze na Rolniczej
22. Remont ściągaczy na ul. Rolniczej
23. Usunięcie zwężenia jezdni przy przejeździe kolejowym na ulicy Zagrodniczej
24. Kampania informacyjno promocyjna na rzecz komunikacji publicznej
25. Zakaz przejazdu autom ciężarowym
26. Nawierzchnia ulicy Kolumba na odcinku od Kolumba 9 (Żabka) do skrzyżowania z Marca Polo.
27. Utwardzenie powierzchni Przejazdu rowerowego od południowej strony śluzy.
28. Bariera energochłonna przy ulicy Strachocinskiej na zakręcie na wysokości od ulicy
Narciarskiej do przystanku naprzeciw szkoły.
29. Remont nawierzchni wraz z montażem oświetlenia na ulicy Miłoszyckiej na odcinku od
numeru18 do 18C – 100m.
30. Oświetleni i chodnik Przy Torze.
31. Naprawa chodnika na odcinku Mikołowska - przejazd kolejowy od strony Mikołowskiej
32. Dofinansowanie odcinkowego pomiaru prędkości pomiędzy Strachocińska 21 a Strachocińską
159.
33. Dostosowanie prędkości pojazdów do drogi osiedlowej (która stała się przelotowo/wylotową)
szczególnie pojazdów ciężarowych oraz osobowych w godzinach porannych i wieczornych (poza
godzinami szczytu) kiedy to ograniczenia (50 oraz 40 km/h) są nagminnie łamane stwarzając
zagrożenie dla mieszkańców oraz nadmierny hałas.
34. Parking Park&Drive na Wojnowie/Swojczycach, by ograniczyć korki
35. Drogi dojazdowe szutrowe do wałów od ulic Murowanej oraz Byczyńskiej
36. Bezpieczne przejście dla pieszych i rowerzystów z ul. Miłoszyckiej do Mydlanej
37. Wykonanie fragmentu drogi na ul. Dobrzykowickiej (odcinek między Strumykową a
Chrząstawską)
38. Usunięcie betonowych prefabrykatów leżących wzdłuż ulicy Chałupniczej
39. Park & ride dla przyjeżdżających z poza Wrocławia.
40. Brak pasa odgradzającego chodnik od jezdni na Strachocińskiej ( Strachocinska na odcinku od
kościoła do zjazdu na chodniku - jest to odcinek naprzeciw Parku , po stronie kościoła)
41. Ograniczenie ryzyka potrącenia pieszych na przejściach dla pieszych. Wyniesienie przejść tak
samo jak przystanki wiedeńskie.
42. Sięgacze na ul.Rolniczej zwłaszcza za nr 11
43. Remont nawierzchni przejazdu kolejowego przy ul. Mydlana.
44. Oczyszczenie Czarnej Wody (staw)
45. Wyposażenie Parku Strachocińskiego w toaletę
46. Nowe nasadzenia wzdłuż Rolniczej (drzewka)
47. Wyprofilowanie skrzyżowania Zagrodnicza/Strachocińska (jest tam za ostry zakręt)
48. Wiata przystankowa na Kmiecej
49. Światła koło Biedronki
50. Naprawa drogi Włościańska pomiędzy numerami 14-16 (pierwsza odboczka)
51. Plac zabaw na końcu Wojnowa (Leśna - koło wału) nowe urządzenia
52. Plac zabaw na końcu Leśnej
53. Ławeczki i kosze koło stawu koło Włościańska/Kołodziejska
54. nie wpuszczać samochodów z Czernicy na Strachocińską ,coś zróbcie z tym!
55. Oczyszczenie stawu Czarna Woda

Przedstawione powyżej inwestycje będą wycenione (szacunkowy koszt) przez Zarząd Osiedla
Strachocin Swojczyce Wojnów. Wycena stanowi istotną informację, ponieważ środki na Funduszu
Osiedlowego są ograniczane.
Szacunkowy koszt każdej inwestycji dostępny będzie omawiany podczas najbliższej sesji
samorządu osiedla 10 grudnia 2019r. godz. podczas której radni osiedlowi podejmą ostateczną
decyzję o wyborze zadań inwestycyjnych i priorytetach.

Notatka została przyjęta przez Zarząd Osiedla Strachocin Swojczyce Wojnów uchwałą nr 1/12/19 z
dnia 5 grudnia 2019.

