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Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie "Nasze Pawłowice" zwraca się z zapytaniem czy na drogowskazach przy

Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (A8) i tzw. "Łączniku Długołęka" są gdziekolwiek

informacje o zjedzie na osiedle "Wrocław-Pawłowice".

Początkowo nazwa jednego z węzłów miała mieć nazwę "Wrocław-Pawłowice", obecnie zaś
zmieniona ona została na "Wrocław - Psie Pole" (chociaŜ osiedle Psie Pole leŜy duŜo dalej od tego

węzła aniŜeli wrocławskie osiedle Pawłowice). Co więcej, odnosimy wraŜenie, Ŝe nazwa

"Wrocław-Pawłowice" nie pojawia się nigdzie na drogowskazach AOW. Proszę zapoznać się z
załączonymi zdjęciami (np. 24_l.jpg) gdzie podana jest nazwa "Wrocław-Psie Pole" a brakuje

nazwy "Wrocław-Pawłowice". Miejsca na drogowskazie jest duŜo i moŜna tam zmieścić oprócz

nazwy "Psie Pole", równieŜ i nazwę "Pawłowice" lub wręcz zamiast nazwy "Psie Pole" dać tylko

nazwę "Pawłowice", gdyŜ dogodniejszy dojazd na Psie Pole jest przy zjeździe na "Zakrzów" i tam

powinna być nazwa "Psie Pole" (zał. 25_l.jpg) lub dalej drogą krajową nr 8. 

Rozwiązanie gdzie stosowane są 2-3 nazwy osiedli wrocławskich mają miejsce w innym miejscu

AOW (zał. 18_l.jpg) gdzie znajdują się aŜ trzy "wrocławskie" nazwy: "śerniki", "Leśnica" i

"Centrum". 

Modyfikacje, o których wspominamy, mają na celu ułatwienie kierowcom rzadko jeŜdŜącym na

nasze osiedle wybranie prawidłowego zjazdu. Wycofanie zaś nazwy zjazdu na "Psie Pole" na

krzyŜówce "Łącznik Długołęka" - droga Wrocław-Pasikurowice zmniejszy sztucznie generowany

ruch przez nasze osiedle o tych, którzy będą chcieli się dostać rzeczywiście na Psie Pole. Drogi na

Pawłowicach są kręte i w złym stanie, zaś prostszy i szybszy dojazd z "Łącznika Długołęka" na

Psie Pole jest albo drogą krajową nr 8 (Długołęka - Wrocław) albo przez Zakrzów (zał. 25_l.jpg).
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