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Na zebraniu wiejskim wsi Kowalowa Mieszkańcy wyrazili potrzebę i chęć instalacji lamp
solarnych ałzdłużDK 35. Ąspanl4iqc środkaruiz futduszu sałeckiego wieśuag!Ńy zŃryić la*ryy
sołarne da oświetłenianąjbar&iej newraĘicznych punktów . Niezbę&te jest je&tak uzgldnienie z
GDDKU Mre lcży wy.Wz,nią pa, s#wic Gmirqł"
Bardzo prosimy o podjęcie działań w celu dokonania uzgodnień we wskazanych przez Mieszkańców
miejscach. Przeprowadzenie przez Gminę wszystkich formalności umożliwi nam zakup lamp i ich
,łastŃąię. @,iąl,
źE *wjlMż łl|l&*młlary.,łyłgwryz,&€słę , s @,
* bdq gwevd,y
żądayńtroszłówpo stronieGmiłryl mrczqco zwigkszqiqc jednakbezpiecnńłłwa bfieszkńców.
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planujemy ćoświćtienie2 miejsc :
Okolice Czerwonej Oberży - to jest posesji przy ulicy Wqłbrzyskiej 57 tak aby umożliwić
powstanie przystanku na żqdanie , Z informacji uzyskanych wcześniej od Pana wytikało, że
włńni warunek oświetlenia jest konieczny dla powstania tam przystąnku na żqdanie,
Okatrbe peseĘFiWds.lrryską §-j9 - wzdłuż DK j5 nąkańcuwsi a strany Mieroszałra g&,ie
praktycznie nie ma już żadnega ńwietlenia.
2019

WśYę,że żńna zlokal"izacji nie potrzebuje więlcszego uzasadnienia . Wielokłotnie pisałam i
problem Mieszkąńców Czerwonej Oberzy ( Wałbrzyska 57) którzy muszq drogq krajowq
kilkąset metrów do przystanku na slcrzyżowaniu do Sokołowska. Powstanie przystanku na żqdanie
im znaczqco lałestie trąnsportu,
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Instatacja iamp sofarnych zwięftszy bezpieczeństwo i Iromfołt życia Mieszkańców kowatowej oraz
znaczqco zwiększy bezpieczeństwo i komfort jazdy kierujqcych pojazdami mechanicznymi po DK35.
łY zwiqzku z powyższym prosinry o niczwłoczne dokonanie uzgodnień z GDDKLA w temacie montażu
oświetlenia tuk abyśmyzakup i montaż lamp solałnych mogli przeprowadzić jeszcze w roku 2019.

Nadłłiemicłr,a,że jestem
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z Pgnern. Rłbeylem Szastakiew z GDEKM rej,on

lVałbrzych na ten temat.

l mĘsce - prapozycja łakslizacji przyŃmłłńw rua ż@młie wa *vystlłwściĄazdów z DK 35
sqsiednie działki - w obie strany .
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wzdłuż chodnika przy DK35 porniedzy posesjami Wałbrzysak 37

Ewentualnq korespondencję w sprawie prosimy kierować w wersji elektronicznej i na
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