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Lokatorzy bloku przy al, Rejtana 14A nazekają na sąsiedztwo stacji transformatorowej
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włączona - powiedziała
Rudnicka, mieszkanka bloku prry al. Rejtana 14 A.- Uniłversyiet W naszym sąsiedztwie
clŹwięki Nie da się łć w takim hałasie nie dopuszczająJolanta
światŁa słonecznego do mievkań ilesicze muszę cierpieć z powodu duźego ńatężenia daliię
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O wyjaśnienia w tej intbrnrował Grzegorz Kt
Środowiska i skiego o podjęcie dztńń,
zwróciliŚmY się lasiński, - Badano Pozior
sprawie
zgłaktóre
ogranicz,yłyby
Urzędu
Miasta,
Rolrrictwa
wyrrika, ze po przepfowa_ szane uciążliwości.Zda- do Grzegorza Kolasiń- hałasu i cloPttszczalne nol

hi- ochrony

rnieszkań.

Jr:,tlinta Rr,rclnicka

o

uciążiiwościachhałaso- dŹeniuwieózoinycńinoc- niemprzedstat,icielaUrzę- skiego, rzecznika praso- my nie zostaly przekrt
wych poinl'ormowała w nych kontroli potwierdzi- du Miasta, konieczne jest wego Uniwersytetu Rze- czone. Mirno to wkróic
paź.tziernitu Straż Miej- łósię,żenatęŹeniehałasuzamontowanie

itą. Z intorrlacji pisem- jest bardzo uciążliwe.
nej,;tika ctotarłidó loka_ Na początku listopada
roiórl, o<j łnny Kozickiej, Arna Kozicka zwróciła się
wicedyrektoi wyarioło doUniwersytetuRzeszow-

akustycznych na

ekranów szowskiego.
wylotach - Po zasiedleniu budyn-

went}lacyjnychzbudynku ht Centrum Badań
stacji. Mają one być

stalowanedo22

zain-

Inno-

wacyjnych zmniejszy

listopada. hałas ze stacji trafo

się

- po-

chcemY wYtlumiĆ stac.j,
co soowoduje dodatkow

zrnniejszenie natęŻenl
dŹwięku.

