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Dotyczy: dostawy energii elektrycznej do Czarnego Lasu 

 

Uprzejmie proszę o pomoc mieszkańcom Czarnego Lasu w kontaktach z PGE 

Pruszków bądź przez  zorganizowanie spotkania przy udziale przedstawicieli Urzędu 

Gminy z dyrektorem PGE Pruszków, Sołtysem i Radą Sołecką lub przez 

bezpośrednie kontakty Urzędu Gminy z Dyrekcja PGE Pruszków i uzyskania 

konkretnych rozwiązań. 

W Czarnym Lesie bardzo często występują awarie prądu. Mimo zapewnień sytuacja 

nie zmieniła się w tym roku. Warunki atmosferyczne – silne wiatry nie są 

wytłumaczeniem , gdyż część mieszkańców Czarnego Lasu czerpiąca energię 

elektryczną z Zakładów Energetycznych Żyrardowa nigdy nie ma takich kłopotów, 

mimo, że wiatry wieją tak samo. Wydawało by się, że cały Czarny Las leży w tej 

samej strefie klimatycznej, choć może nie dla przesyłu energii elektrycznej z 

Żyrardowa i Pruszkowa. 

Kłopoty zawsze występują od strony z PGE Pruszków. 

Nie ma żadnych możliwości dodzwonienia się pod numer awaryjny i uzyskania 

informacji, ponieważ oczekiwanie wynosi przeciętnie – 27 rozmów, a przy 

przeczekaniu i dojściu do trzeciego rozmówcy w kolejce, telefon przez PGE jest 

blokowany. 

W komunikatach o masowych awariach nie jest w ogóle wymieniany Czarny Las tak 

było ostatnio parę dni temu. Podczas dwukrotnego kilkugodzinnego wyłączenia 

prądu nie można była ani zgłosić awarii, ani uzyskać informacji i z automatu  o 

ewentualnym czasie naprawy w Czarnym Lesie.  
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Proszę w takiej sytuacji o pomoc Urzędu Gminy w rozwianiu sprawy. 

Informuję, że spotkanie z Dyrektorem Technicznym PGE Pruszków i Sołtysami miało 

miejsce w Urzędzie Gminy kilka lat temu i nie przyniosło żadnych rezultatów. Nie 

dowiedzieliśmy się jakie są plany inwestycyjne PGE Pruszków w celu poprawienia 

sytuacji w południowych Sołectwach Gminy Grodzisk Mazowiecki. Nie poprawiła się 

tez komunikacja informacyjna. 
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