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  z działalności w Radzie Miasta Piekary Śląskie  

Radny  Ł U K A S Z   Ś C I E B I O R O W S K I 
S z a n o w n i  P a ń s t w o, 

Kończy się kadencja 2010-2014 Rady Miasta. Przedstawiam więc podsumowujące 

sprawozdanie, uzupełniające informacje,  przedkładane Państwu z początkiem każdego roku. 
 

 Jako radny Klubu Radnych Krzysztofa Turzańskiego byłem członkiem stałych komisji Rady 

Miasta: Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Edukacji, Kultury i Sportu a także corocznie 

doraźnej Komisji Stypendialnej (w latach 2011-2014). 
 W grudniu 2012 zostałem wybrany na dwuletnią kadencję jako reprezentant Rady Miasta do Rady 
Programowej Ośrodka Kultury „Andaluzja” gdzie przedstawiam w głównej mierze oczekiwania mieszkańców 
dotyczące funkcjonowania i repertuaru tej placówki kulturalnej dbając również o ożywienie imprez 
kulturalnych odbywających się w parku w Kamieniu. 
 

Dotychczas odbyło się 46 sesji Rady Miasta oraz kilkadziesiąt posiedzeń poszczególnych komisji na forum 
których podejmowałem wielokrotnie tematy ważne i często bezpośrednio przez mieszkańców do mnie zgłaszane 
m.in.: zmniejszenia opłat za przedszkola i żłobek, przeciw likwidacji ZSZ nr 2 w Brzezinach Śl. negatywnego 
stanowiska RM w sprawie nie wprowadzania opłat za przejazd „piekarskim” odcinkiem autostrady A1; rodzajów        
i wysokości stypendiów za osiągnięcia sportowe. Podnosiłem kwestię dostępności do imprez kulturalnych i 
rozrywkowych mieszkańców wszystkich dzielnic; bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz remontów ulic, 
chodników, czystości i uporządkowania placów i terenów zielonych na osiedlach, sprawy dotyczące ochrony 
środowiska w tym zwożenia do naszego miasta niebezpiecznych odpadów oraz bezpieczeństwa i inne. Nie zabrakło 
również spraw i interwencji dotyczących finansowania (poprzez właściwe poprawki do projektów budżetu miasta) i 
organizacji sportu i kultury fizycznej w naszym mieście. Brałem ponadto udział w pracach nad nowym statutem 
Młodzieżowej Rady Miasta. Zgłaszałem stosowne poprawki do projektów uchwał. 

W 2011 r. jednym z ważnych tematów była potrzeba przywrócenia pełnej trasy linii autobusowej „185” o co 
wnioskowałem. W 2012  r. w imieniu klubu radnych K.T. złożyłem projekt uchwały wyrażającej negatywne stanowisko w 
sprawie likwidacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach filii w Piekarach Śl. Po decyzji na szczeblu 
wojewódzkim o likwidacji tej biblioteki zwracałem uwagę na potrzebę podjęcia starań o pozostawienie w naszym mieście 
niezbędnego księgozbioru pedagogicznego co w części udało się zrealizować. W roku 2012 interweniowałem w sprawie 
zaprzestania działalności Rad Programowych piekarskich ośrodków kultury, doprowadzając do ich ponownego powołania, 
tak aby mieszkańcy mogli mieć większy wpływ na ich funkcjonowanie. 

To co doświadczają od lat Brzeziny Śl. w temacie zwożenia substancji niewiadomego pochodzenia spotkało 
również mieszkańców Brzozowic-Kamienia. Wizytując ten teren wiem jak poważny jest to problem. Wnioskowałem więc o 
zamontowanie kamery w ramach monitoringu miejskiego w rejonie ulicy Konarskiego, co zostało zrealizowane. Pozostaję 
również w kontakcie z mieszkańcami Brzezin Śl. w sprawie ich problemów z zasobami mieszkaniowymi "Arrady". 
Wielokrotnie interweniowałem w różnych instytucjach odpowiadając na zgłaszane do mnie bieżące problemy 
mieszkańców. Odpowiadając na oczekiwania mieszkańców, przygotowywałem  pismo do Kompanii Węglowej i KWK 
"Piekary" poruszające potrzebę utworzenia na terenie b. kopalni "Andaluzja" stosownego miejsca pamięci po tej kopalni. 

Z klubem radnych propagowaliśmy ideę budżetu obywatelskiego, zachęcając do składania wniosków z projektami, 

które również pomagaliśmy przygotowywać. Już dziś zachęcam do głosowania (planowo w terminie         
18-26.10.2014) w poszczególnych dzielnicach na wybrane projekty budżetu obywatelskiego. 

 

Od początku kadencji skierowałem ponad 105 wniosków i interpelacji, m.in. w sprawach: 
- remontu chodników i ulic osiedlowych. m. in. przy Skłodowskiej 95 do 127 oraz 98-100-102  - uprzątnięcia terenu przy ul. 

Przyjaźni - oznaczenia nazw piekarskich rond - utworzenia przejścia dla pieszych na wysokości ogródków działkowych na Oś. 

Powstańców Śl.  - kontroli terenu i wysypywania odpadów przy ul.  Bp. Bednorza - usunięcia dziury w drodze na ul. Kotuchy - 

utrzymania czystości przy boisku żwirowym k. pawilonu handlowego przy ul. Krupy i Nankera – odnowienia urządzeń i 

uporządkowania terenu placu zabaw w parku w Kamieniu – uporządkowanie terenu wokół pawilonu handlowego na ul. 

Roździeńskiego i Krupy – remont chodnika od ul. Nankera do ul. Skłodowskiej przy boisku żwirowym – wydłużenia godzin 

otwarcia kas MPWiK – zamocowania figury orła na pomniku na cmentarzu w Brzezinach Śl. – zamontowanie kamery w 

Brzozowicach-Kamieniu – naprawy fragmentu ul. Czołgistów - remontu ul. Długosza - napraw ławek przy ul. Przyjaźni 

269/270 - remontu ogrodzenia w MP nr 15 i rozbudowy placu zabaw i wiele innych. Wspierałem organizację różnych akcji 

społecznych jak np. turniej piłkarski "Niebieski Bajtel", "Wywieś flagę w oknie","Piekarski Gimnazjalista Omnibus".  
W roku 2014 współtworzyłem, wspólnie z Krzysztofem Turzańskim i Sławą Umińską-Duraj, serię 

widokówek "Tu... w Piekarach wczoraj i dziś" , które przekazywaliśmy zainteresowanym osobom. 

Regularnie pełniłem w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca dyżury radnych. 
 

Więcej informacji na: www.sciebiorowski.pl i www.krzysztofturzanski.pl - strona Klubu Radnych 

Kontakt: tel. 503-722-741, mail: lucky_piekary@interia.pl, oraz przez Biuro Prezydenta i Rady Miasta UM 

Pozostaję z wyrazami szacunku i dziękuję za zapoznanie się z powyższym sprawozdaniem.  

Łukasz Ściebiorowski 

http://www.sciebiorowski.pl/
mailto:lucky_piekary@interia.pl

