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       Chrzanów, dnia 26 listopada 2012 r. 

 

Sprawozdanie z prac Komisji Technicznej  

powołanej przez Radę Osiedla Północ- Tysiąclecie 

 

Powołana na pierwszym plenarnym posiedzeniu Rady Osiedla Północ-Tysiąclecia w 

dniu 3 października 2012 r. Komisja Techniczna w składzie: Helena Ginalska, Halina Kozub, 

Michał Dyba, Jacek Prygiel, Mariusz Ryńca, Hubert Skerczyński, Ryszard Wroński, 

przeprowadziła w dniach 19-26 listopada 2012 wizje lokalne na osiedlu Północ-Tysiąclecie. 

Na osiedlu stwierdzono następujące usterki: 

1. Zdewastowana fontanna przy tzw. Caritasie; 

2. Niezabezpieczone przewody elektryczne w latarni przy ul. Śląskiej przy wjeździe na 

zaplecze budynku byłej straży pożarnej do warsztatu samochodowego i myjni; 

3. Dwie nie świecące latarnie przy rondzie na ul. Śląskiej przy wyjeździe/wjeździe na 

kierunek autostrada; 

4. Nieoświetlony i zaniedbany plac przed blokiem Mieszka I 4; 

5. Zdewastowana ławka przed blokiem Mieszka I 8 (okolice śmietnika); 

6. Nie świecąca latarnia przy ul. Mieszka I na wysokości bloku 1; 

7. Zasłonięta gałęziami drzew druga latarnia przy ul. Mieszka I na wysokości bloku 1; 

8. Zepsuta latarnia przy placu zabaw od strony boisk „Orlik”; 

9. Dwie latarnie nie świecące na terenie po byłej kotłowni przy ul. Zielonej (parking); 

10. Zniszczony chodnik wzdłuż ul. Zielonej do parkingu przy budynku geodezji; 

11. Zniszczone schody miedzy budynkiem geodezji przy ul. Zielonej i budynkiem 

prywatnym nr 19 (dojście do bloków); 

12. Śmieci i gruz po byłym stanowisku śmietnikowym przy geodezji; 
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13. Brak światła między budynkami 20 A i 22 przy ul. Zielonej; 

14. Zniszczone zadaszenie przy podziemnym przejściu kolejowym (śródmieście); 

15. Nieporządek przy posesji prywatnej (dawny bar piwny) na rogu ul. Zielonej i 

Kusocińskiego przy Dworcu ZKKM; 

16. Zdewastowany murek i śmieci na trawniku powyżej kiosków przy ul. Kusocińskiego 

przy Dworcu ZKKM; 

17. Nie świecąca latarnia przy hali sportowej do strony parkingu; 

18. Zdewastowany plac zabaw przy Miejskiej Bibliotece Publicznej; 

19. Nie świecące trzy punkty gruntowe przy bibliotece; 

20. Zły stan chodnika wzdłuż ogrodzenia Przedszkola Samorządowego nr 7 i bloku 14 b 

przy ul. Broniewskiego; 

21. Wybrzuszenia chodnika przed blokiem 10 przy ul. Broniewskiego; 

22. Uszkodzona nawierzchnia drogi, ulicy ks. J. Popiełuszki i chodnika przy tej drodze. 

23. Dziury w chodniku wzdłuż bloku Mieszka I 7; 

24. Zły stan chodnika przy bloku Mieszka I 5; 

25. Zniszczony chodnik przy ul. Mieszka I, od „Żabki” do bloku 3 po lewej stronie; 

26.  Dziura przy krawężniku ul. Działkowej przy skręcie do hurtowni Eurocash; 

27. Ubytki w nawierzchni dróg dojazdowych do parkingów przy ul. Kubusia Puchatka, a 

blokiem nr 9 przy ul. Mieszka I; 

28. Brak dojścia (dwóch chodników) do boisk „Orlik” w miejscu wydeptanych ścieżek; 

29. Zniszczony podczas budowy boisk „Orlik” skwer przed blokiem 15 A przy ul. 

Mieszka I; 

30. Brak ławek wokół placu zabaw i boisk „Orlik” przy ul. Zielonej; 

31.  Brak ławek wzdłuż nowo wybudowanej obwodnicy. 
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Sugerowanymi problemami do rozwiązania pozostają: 

 - zagospodarowanie terenu po byłej kotłowni przy ul. Zielonej,  

 - zagospodarowanie placu przy skrzyżowaniu ul. Zielonej i Mieszka I, 

 - otoczenie Miejskiej Biblioteki Publicznej, m.in. oświetlenie i plac zabaw,  

 - zwiększenia ilości miejsc postojowych wzdłuż ul. Broniewskiego, 

- wykonanie termomodernizacji Publicznego Gimnazjum nr.1, 

 - powstanie lodowiska przy Gimnazjum Publicznym nr 1. 

 

Sporządził  

Mariusz Ryńca 


