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                                        Rada Osiedla Swojczyce – Strachocin – Wojnów zwraca się do państwa z pytaniem w 

sprawie aktualnego stanu sieci energetycznej na naszych osiedlach jak również ewentualnych planowanych 

modernizacji, które zagwarantują nam ciągłość dostaw energii elektrycznej. 

  

W ostatnich tygodniach na naszych osiedlach miały miejsce dwie poważne awarie energetyczne, które skutkowały 

kilkugodzinnym brakiem zasilania (21 grudzień, 30 grudzień), następnie w dniu 24 stycznia podczas planowanych 

wyłączeń mających obejmować tylko kilka ulic, również wyłączono całe osiedla na ok dwie godziny. W związku z 

tym prosimy o wyczerpujące informacje dotyczące zaistniałych sytuacji. 

 

Zwracamy się również z pytaniem w sprawie pisma z dnia 19.01.2011 (w załączeniu) jakie otrzymaliśmy z 

Wydziału Architektury i Budownictwa, dotyczącego rozpoczęcia postępowania administracyjnego w sprawie: 

Budowa dwóch kontenerowych stacji transformatorowych na działkach nr: 26/1, AM-21, obręb Swojczyce, dz. nr 

72/7, AM-2, obręb Strachocin wraz ze zjazdami z dróg publicznych. Budowa linii kablowych średniego i niskiego 

napięcia w rejonie ul. Byczyńskiej, w ulicach: Miłoszyckiej, Swojczyckiej, Strachocińskiej, Mikolowskiej, 

Myslowickiej, Zagrodniczej, Radzionkowskiej oraz  ul. Osadniczej wraz z budową złączy kablowych niskiego 

napięcia. 

Prosimy w związku z tym o informacje odnośnie aktualnej sytuacji rozpoczętego postępowania, na jakim etapie są 

obecnie prowadzone prace w tym zakresie, ewentualnie w jakim terminie należy spodziewać się realizacji prac 

objętych projektem. 

 

Mając na celu dobro naszych zaniepokojonych ostatnimi awariami mieszkańców, oczekujemy, że modernizacja 

istniejącej sieci energetycznej na obszarze osiedli Swojczyce – Strachocin – Wojnów poprawi sytuację i zapewni 

ciągłość w dostawach energii elektrycznej, w związku z czym jesteśmy zainteresowani jak najszybszą realizacją 

niezbędnych prac. W razie wszelkich pytań pozostajemy do dyspozycji. 

 

Z poważaniem 

Mariusz Tokarz – członek Zarządu Osiedla 

 


