
















Radna RM Danuta Sobczyk  
 

1218/LI/10 
 
Interpelacja a właściwie apel i prośba do Pana Prezydenta. Panie Prezydencie mieszkam przy 
Pl. Skrzeka i Wójcika i mówię w tej chwili jaka Radna, ale także jako mieszkaniec i w 
imieniu wszystkich mieszkańców Pl. Skrzeka i Wójcika. Mamy tam dramatyczną sytuację, 
jeśli chodzi o miejsca parkingowe. Jest tam Zespół Szkół Sportowych i w sytuacjach kiedy, 
chodzi mi o Szkołę Podstawową Zespołu Szkół Sportowych, w sytuacji kiedy rodzice dowożą 
dzieci bądź je odbierają dosłownie nie ma gdzie zaparkować, a w momencie kiedy są 
spotkania z rodzicami bądź wycieczki, bądź jeszcze jakieś uroczystości szkolne to szukamy 
miejsc parkingowych na osiedlach przyległych. Jest pas zieleni, który biegnie wzdłuż Szkoły 
Podstawowej Zespołu Szkół Sportowych, jest on w użyczeniu w tej chwili dla Zespołu Szkół 
Sportowych, to jest właściwie trawa, która jest koszona i jest apel mieszkańców czy ten pas 
zieleni nie mógłby być wykorzystany właśnie na miejsca parkingowe, to by bardzo 
rozwiązało tą trudną, tragiczną wręcz sytuację na Placu Skrzeka. 
 

1219/LI/10 
 
Mieszkańcy ulicy Fojkisa 4 i 6 na spotkaniu z mieszkańcami zwrócili uwagę, że na parkingu 
właśnie przy tym bloku odbywa się handel samochodami. Jest to uciążliwe dla mieszkańców     
i proszę odpowiednie służby o interwencję w tej sprawie.   
 
 
 
Radny RM Jerzy Becker  
 

1220/LI/10 
 

W imieniu wielu, wielu mieszkańców Bytkowa zatroskanych pogarszającym się stanem 
technicznym Kapliczki Jana Nepomucena zwracam się z prośbą o jak najrychlejszą 
restaurację tej Kapliczki. Przypomnę, że to jest jedna jedyna, która pozostała na terenie 
miejskim, która nie podlegała jakiejkolwiek renowacji, restauracji. Przypomnę, że dzięki tej 
kapliczce, a właściwie dzięki determinacji ludzi gromadzących się wokół tej kapliczki w 
latach siedemdziesiątych powstał kościół w Bytkowie. Jestem po rozmowie z Panią 
Konserwator Małgorzatą Derus i wiem, że ta kapliczka będzie wymagała tak samo jakiś 
budowlanych przedsięwzięć i bardzo bym prosił, żeby ten temat, gdyż koszta chyba będą 
dosyć wysokie został ujęty w budżecie 2011.  
 
Na poniższą interpelację odpowiedź została udzielona na sesji. 
 
 
 
Radny Stefan Wieczorek 
 
1221/LI/10 
 
W nawiązaniu do interpelacji Pana Stanisława Sontaga i w nawiązaniu do wczorajszego 
artykułu w Dzienniku Zachodnim „Wygramy wojnę z dopalaczami” Śląskie gminy taki głos 
wydały, chciałem zapytać Pana Prezydenta, czy nasze miasto też w tym bierze udział, bo o co 



tu chodzi. Śląski Związek Gmin i Powiatów skierował  do Ministerstwa Zdrowia projekt 
nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Główny wniosek jest taki, chodzi o 
dopisanie w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, że jej przepisy dotyczą wszystkich 
środków i substancji, zarówno pochodzenia naturalnego, jak i syntetycznego „działających na 
ośrodkowy układ nerwowy w sposób odpowiadający działaniem środka odurzającego lub 
substancji psychotropowej”, które nie są stosowane w celach medycznych.  
Właśnie taki dodatek w tej ustawie wyeliminuje te sklepy i handlowców z dopalaczami. 
I tu jest właśnie pytanie, czy nasze miasto też się włączyło w to i czy będzie dalej działać. 
 
W punkcie interpelacje podziękowania złożyła 
 
 
 
Pani Danuta Sobczyk 
 
Chciałabym podziękować Pani Małgorzacie Pichen, która jest Kierownikiem Referatu Sportu 
i Turystyki za bardzo obszerną i wyczerpującą odpowiedź na moją interpelację dot. terenu 
wyznaczonego do wyczynowej jazdy na rolkach. Ta odpowiedź jest dość optymistycznie 
brzmiąca i myślę, że w przyszłości będzie można jeszcze na ten temat rozmawiać. To dla 
młodzieży już jest jakiś bardzo pozytywny sygnał.  
 
Chcę również podziękować Pani Naczelnik Grażynie Pietrek za pozytywną odpowiedź na 
interpelację dotyczącą naprawy nawierzchni na chodniku w rejonie przystanku tramwajowego 
na ulicy Katowickiej. Bardzo się z  tego cieszą mieszkańcy Osiedla Tuwima. 


