
SPRAWOZDANIE - Radny  Ł u k a s z   Ś c i e b i o r o w s k i 
z działalności w Radzie Miasta Piekary Śląskie za okres  12.2014 – 12.2016 
 

Szanowni Mieszkańcy, 
 Przedstawiam, na półmetku kadencji, jak w poprzednich latach, sprawozdanie z działalności 
w Radzie Miasta i na forum piekarskiego samorządu. 
 

 Dotychczas odbyło się 30 sesji oraz posiedzeń poszczególnych komisji Rady Miasta. 
Przewodniczę Obywatelskiemu Klubowi Radnych, który odpowiadając na bieżące sygnały                
i oczekiwania mieszkańców współpracuje jako klub z Prezydent Miasta Sławą Umińską-Duraj,                
zastępcą Krzysztofem Turzańskim i gronem współpracowników oraz instytucji miejskich. 
 

 Przewodniczę stałej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta. Ponadto jestem 
członkiem komisji Społecznej - Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Rewizyjnej. 
Przez ostatnie dwa lata pełniłem również funkcję Przewodniczącego Rady Programowej Ośrodka 
Kultury "Andaluzja" na forum której zabiegałem o jak najszerszy dostęp mieszkańców do kultury            
w mieście. Będąc w składzie komisji stypendialnej przyznającej wyróżnienia dla uczniów ze 
szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie naukowej, artystycznej i sportowej wspólnie                      
z pozostałymi jej członkami typowaliśmy do nagrodzenia najzdolniejszą młodzież naszego miasta.    
W tej kadencji powierzono mi również funkcję koordynatora d/s współpracy z Młodzieżową Radą 
Miasta co pozwala mi być blisko spraw i problemów młodzieży. 
 

 Tematem wiodącym w tej kadencji jest rozbudowa szpitala. Ponadto zmiany w strukturze 
szkół w mieście; rozbudowa bazy sportowej (oddanie pełnowymiarowego boiska sztucznego, 
remont hali w Brzezinach Śląskich), realizacja inwestycji wskazanych przez mieszkańców                       
w ramach budżetu obywatelskiego w poszczególnych okręgach; poparcie, wyrażone głosowaniem 
na sesji, w sprawie powołania spółki do wykupu zasobów mieszkaniowych byłej "Arrady". Nie bez 
znaczenia dla mieszkańców pozostawały również takie sprawy jak przywrócenie kursowania linii 
185 do Bytomia, rozwiązanie problemów odpadów zwożonych do Brzezin Śląskich; remonty wielu 
chodników i ulic, klatek schodowych; zwiększenie dostępności do miejsc parkingowych; wymiana 
ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 15; dokończenie remontu chodnika przy ul. Skłodowskiej-
Curie wokół Osiedla Powstańców Śląskich; propagowanie głosowania na "plac zabaw Nivea". 
 

 Kontynuowałem współorganizację akcji społecznych: Wywieś flagę w oknie; Test Wiedzy 
Obywatelskiej - Piekarski oraz Super Gimnazjalista Omnibus; wspólnie z OK "Andaluzja" festiwalu 
muzycznego - Sufler Rock Festiwal; zawodów sportowych dla dzieci na zakończenie wakacji.                
Wspólnie z radnym Grzegorzem Gowarzewskim ponownie wsparliśmy organizację turnieju 
piłkarskiego "Niebieski Bajtel".  
 

 Dotychczas złożyłem w imieniu mieszkańców ponad 40 wniosków i interpelacji, m.in. sprawach: 
- remontów chodników w poszczególnych dzielnicach miasta 
- odmalowania barierki przed MP nr 15 oraz dodatkowych ławek na placu zabaw 
- zanieczyszczenia elewacji MP nr 10. 
- poprawy infrastruktury drogowej (zabezpieczenia mocowania i odnowienie znaków drogowych) 
- przycięcia gałęzi drzew w miejscach szczególnie niebezpiecznych 
- koszenia trawy przy wałach rzeki Brynicy 
- zalewania chodnika przy ul. Roździeńskiego i Kotuchy 
- ustawienia dodatkowych koszy przy ul. Oświęcimskiej 
- naprawy chodnika przy ul. Makowskiego 
- czystości chodników, ulic i terenów zielonych 

W pierwsze poniedziałki miesiąca  w g. 17-18 z radnym G. Gowarzewskim pełnię dyżury w Klubie 
Spółdzielni Mieszkaniowej (ul. Skłodowskiej 83 – nad apteką) na które zapraszam zainteresowanych. 
 

 

Więcej informacji na temat mojej działalności w Radzie Miasta na stronach: 
www.sciebiorowski i www.krzysztofturzanski.pl - strona Klubu Radnych 

 
 

Kontakt: tel. 503-722-741, mail: lucky_piekary@interia.pl,  oraz przez Biuro Rady Miasta UM 
Dziękuję za wszelkie kierowane uwagi i sugestie dotyczące spraw naszego miasta i dzielnic. 

 

Łukasz Ściebiorowski 


