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Szanowny Pan 

Interpelacja 

Proszę w imieniu swoim oraz mieszkańców o naprawę lamp oświetleniowych na ul. Staffa. 

Nieczynne lampy zlokalizowane są na wysokości bloku 105 (2 szt), 80 (lszt) oraz przed skrętem w ul. 

Parzęczewską(l szt). 

Chciałbym zwrócić uwagę, na ogromną potrzebę doświetlenia zakrętu pomiędzy ulicami Staffa i 

Parzęczewska. To miejsce ze względu na ostry skręt jest bardzo niebezpieczne szczególnie w okresie 

jesienno - zimowym. Do poprawienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w tym miejscu 

niezbędne jest zamontowanie 2 szt. lamp oświetleniowych . Takie doświetlenie jest zastosowane na zakręcie 

ul. Staffa i Tuwima co w znaczący sposób poprawiło komfort i bezpieczeństwo jazdy w tym miejscu. 

Szanowny Panie Prezydencie proszę o zainteresowanie się tą sprawą i zlecenie odpowiednim 

służbom zbadanie zasadności montażu oświetlenia w miejscu przeze mnie wskazanym oraz naprawę lamp 

oświetleniowych na ul. Staffa. 

Z poważaniem 
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Szanowny Panie Radny, 

w nawiązaniu do Pana interpelacji z dnia 30 października 2019r. dotyczącej 
naprawy lamp oświetleniowych na ul. Staffa informuję, iż zlecenie wymiany czterech 
przepalonych żarówek na tej ulicy zostało zlecone firmie P G E Dystrybucja S.A., 
prowadzącej eksploatację oświetlenia na terenie naszego miasta. Wymiana żarówek 
nastąpi w najbliższych dniach. 

Problem doświetlenia zakrętu pomiędzy ulicami Staffa i Parzęczewską 
powinien zniknąć po wymianie dwóch przepalonych żarówek na samym łuku tych 
ulic. Zakręt rzeczywiście jest niebezpieczny, lecz jest odpowiednio oznakowany. 

Sprawę prowadzi: Przemysław Jadczak, tel. (42) 714 32 30 
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