Szanowni Państwo
Nazywam się Tomasz Wac, mam 40 lat. Jestem mężem oraz szczęśliwym ojcem. Od urodzenia
mieszkam w Bytomiu. Tu żyję, pracuję i udzielam się społecznie. Od kilkunastu lat pracuję jako
nauczyciel wychowania fizycznego w miechowickich szkołach. Najpierw w Gimnazjum nr 13, a obecnie
w Gimnazjum nr 14 w ZSO nr 5 w Miechowicach. Moje zainteresowania to motoryzacja oraz sport. Poza
pracą zawodową w szkole pracuję jako trener piłki nożnej prowadząc zajęcia z młodzieżą w klubie KS
Silesia Miechowice oraz z piłkarzami pierwszego zespołu występującego w 4 grupie katowickiej
okręgówki ŁKS Łagiewniki. W 2009 roku mieszkańcy obdarzyli mnie swoim zaufaniem co pozwoliło mi
na uzyskanie mandatu Radnego Dzielnicy Miechowice, a następnie w roku 2012 uzyskanie mandatu
Radnego Rady Miejskiej w Bytomiu. jak już wyżej wspomniałem udzielam się społecznie co sprawia mi
wielką radość oraz satysfakcję, od lat organizuję festyny dla mieszkańców, szereg akcji
charytatywnych m.in. kwesty, zbiórki odzieży, artykułów szkolnych , paczki na święta dla najbardziej
potrzebujących dzieci .
Miechowice, wspaniała dzielnica Bytomia, razem postarajmy się aby była jeszcze lepszą , czego Wam
Szanowni Mieszkańcy Miechowic jak i sobie szczerze życzę.
Zapraszam na moją stronę internetową gdzie znajdziecie Państwo informacje dotyczące moich działań:

Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy.
Nadchodzi czas podsumowań krótkiej
aczkolwiek intensywnej kadencji rady
miejskiej w Bytomiu. Dziękując za zaufanie
jakim obdarzyliście mnie Państwo w
poprzednich wyborach samorządowych ,
chciałbym przedstawić moje niektóre
działania jakie podjąłem jako radny rady
miejskiej w Bytomiu w przeciągu niespełna
dwóch lat. Ten swoisty raport się Państwu
należy.

spotkania z Prezydentem, który obiecał ,że
Liceum wróci do Miechowic. Tak też się stało,
ku uciesze mojej oraz mieszkańców Liceum
Ogólnokształcące w Miechowicach znowu
funkcjonuje. Prawie 25 tysięczne Miechowice
zasługują na Liceum, uczniowie mogą się
kształcić w swoim miejscu zamieszkania, a ich
rodzice nie musza ponosić dodatkowych
kosztów związanych z dojazdem do szkół
centrum Bytomia.

Przywrócenie Liceum Ogólnokształcącego
Miechowicach.

1. Ponownie złożyłem interpelacje dotyczącą
braku oświetlenia przy ulicy Racjonalizatorów
oraz Energetyki. Jest to teren należący do
Kompanii Węglowej. Mam nadzieje , że kolejny
raz nie będę musiał w tej sprawie
interweniować, a w miejscu które wskazałem ,
pojawi się wreszcie oświetlenie.

Tuż po wyborach samorządowych
interpelowałem w sprawie przywrócenia Liceum
Ogólnokształcącego w Miechowicach. Odbyłem

Na jednej z ostatniej sesji rady miejskiej
wystąpiłem z kolejnymi interpelacjami:

2. W imieniu mieszkańców dzielnicy Miechowice
a zwłaszcza rodziców dzieci uczęszczających do
szkoły podstawowej nr 33, zwróciłem się do
Prezydenta miasta z interpelacją dotyczącą
uzupełnienia brakującego chodnika tzw.
łącznika ulicy Racjonalizatorów do ulicy
Dzierżonia.

z mieszkańcami osiedla z udziałem Prezydenta
Bytomia Damiana Bartyli.

Wreszcie sukces! Jest już gotowy projekt i
przetarg na następne drogi, inwestycja
rusza na dniach!
W październiku ma ruszyć generalny remont
ulic których nawierzchnia zostanie wyłożona
kostką brukową tj. J. Długosza, Dembowskiego,
Wiązowa i Wieniawskiego. Mieszkańcy będą
mogli w końcu żyć jak ludzie w XXI wieku!
Czyste i bezpieczne piaskownice
Mieszkańcy dzielnic Bobrek oraz Karb martwią
się o bezpieczeństwo swoich maluchów. Coraz
ładniejsza
pogoda
sprzyja
zabawą
w
piskownicy, a podstawą bezpiecznej zabawy
jest czysty piasek. W związku z tym podjąłem
interwencję dotyczącą wymiany piasku w 7
piaskownicach. Piasek zostanie wymieniony
do końca maja br. Ku uciesze mieszkańców
piasek został wymieniony.

Drogi w Miechowicach Domki Fińskie
Tuż po wyborach 2012r. mieszkańcy Osiedla
Domków Fińskich zwrócili się do mnie w sprawie
rozwiązania w końcu ich ogromnego problemu
jakim są tam drogi, które pamiętają lata 40 XX
wieku i są drogami gruntowymi, zamieniającymi
się na jesień i wiosnę w bagno i błoto a latem w
pył i kurz który po przejechaniu auta
pozostawia tumanu unoszącego się pyłu..
Pierwsze efekty moich działań w sprawie
dróg na osiedlu Domków Fińskich
Moje
starania,
interpelacje
i
działania
zaowocowały rozpoczęciem inwestycji już w
listopadzie 2013r na osiedlu i pierwsza droga
została zrobiona, jest to ul. Wiosny Ludów.
Zorganizowałem w tej sprawie spotkania

Naprawa ul. Francuskiej w Miechowicach.
Mieszkańcy ulicy Francuskiej zwrócili się do
mnie o pomoc w sprawie fatalnego stanu
nawierzchni w/w ulicy. Droga od lat nie była
naprawiana i była mocno podziurawiona.
Podjąłem w tej sprawie interwencję w efekcie
czego droga ta została naprawiona.

Autobus linii 183

Plac zabaw w Miechowicach

Mieszkańcy dzielnicy Miechowice zwrócili się do
mnie z prośbą o pomoc dotyczącą zwiększenia
częstotliwości kursowania autobusu linii 183.
Problem
pojawił
się
wówczas
,
gdy przeniesiono przychodnię lekarską ze
starej części Miechowic na nowe osiedle. Dla
ludzi starszych jest to spore utrudnienie, ze
względu
na
odległość
do
przychodni.
Wystąpiłem w tej sprawie do Prezydenta.
Obecnie sprawa ta jest przedmiotem analizy
KZK GOP w Katowicach. Mam nadzieję że
problem ten zostanie niezwłocznie rozwiązany.

W imieniu mieszkańców dzielnicy Miechowice ,
wielokrotnie zwracałem się do Prezydenta aby
przy ulicy Dzierżonia wybudować plac zabaw dla
dzieci. Odbyłem spotkanie z Prezydentem
wskazując miejsce, które by się idealnie na to
nadawało. Po wielu rozmowach z Kompanią
Węglową, do której należał teren sprawa
wreszcie ruszyła. Został ogłoszony przetarg na
wykonanie placu zabaw. Mam nadzieje, że
wyłoniony wykonawca rozpocznie budowę
jeszcze jesienią bieżącego roku.
Bezpieczeństwo

Umieszczenie
fotoradarze.

znaków

informujących

dla

mieszkańców.

o

Mieszkańcy Miechowic zwrócili się do mnie z
prośbą o interwencję dotyczącą rozwiązania
problemu nadmiernej prędkości na ulicy
Francuskiej. Na drodze tej bardzo często
dochodziło do wielu potrąceń, stłuczek, zdarzeń
drogowych. Zwróciłem się z tą sprawą do
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Niestety
trochę to trwało, ale w końcu mamy efekt w
postaci postawionych znaków informujących o
pomiarze prędkości na określonym odcinku
drogi, pojawia się Straż Miejska z mobilnym
fotoradarem.

Naprawa ul. Energetyki w Miechowicach.

Interpelowałem w sprawie zwiększenia liczby
patroli
Straży
Miejskiej
oraz
Policji
w
Miechowicach
celem
poprawy
poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców. Od pewnego
czasu,
mieszkańcy
częściej
widują
zmotoryzowane patrole Policji, zwłaszcza w
porach wieczornych oraz nocnych.

Chodnik przy ulicy Racjonalizatorów.
Mieszkańcy ulicy Racjonalizatorów zwrócili się
do mnie z interwencją dotyczącą naprawy
uszkodzonego
chodnika.
Moje
starania
doprowadziły do wymiany nawierzchni w/w
chodnika w pierwszej połowie bieżącego roku.

W związku z Prośbą mieszkańców ulicy
Energetyki,
wielokrotnie
interweniowałem
składając
interpelacje
dotyczące
naprawy
fatalnego stany nawierzchni ul.Energetyki , oraz
braku miejsc parkingowych.
Od
Dyrektora MZDiM otrzymałem odpowiedź , iż
droga ta zostanie naprawiona w 2014 roku i tak
też się stało.
Remont_trwa!!

Rozbiórka baraku przy ulicy Energetyki.
Na prośbę mieszkańców ulicy Energetyki
podjąłem interwencję w sprawie rozebrania
starego baraku, który stał się siedliskiem
spotkań niepożądanych osób spożywających w
tym miejscu alkohol, zakłócając przy tym
spokój mieszkańców. Barak został rozebrany, a
teren uporządkowany.

Poziome oraz pionowe znaki STOP.

Naprawa dachów w ZSO nr 5.

Na prośbę mieszkańców Miechowic podjąłem
działania
zmierzające
do
poprawy
bezpieczeństwa skrzyżowania ulic Francuskiej z
Dzierżonia na którym to dochodziło do
częstych wypadków drogowych. Skrzyżowanie
to jest bardzo niebezpieczne szczególnie dla
najmłodszych dzieci uczęszczających do szkoły
podstawowej. Proponowałem w tym miejscu
sygnalizacje świetlną. Sygnalizacja nie powstała
w zamian za to zmieniono oznakowanie z ustąp
pierwszeństwa
na
pionowe
znaki
STOP,
powycinano krzaki celem poprawy widoczności
oraz wymalowano znaki poziome wskazujące
miejsce zatrzymania.

Na prośbę dyrekcji ZSO nr 5 w Miechowicach
podjąłem
interwencję
dotyczącą
naprawy
przeciekających
od
lat
dachów
oraz
uruchomienia
nieczynnych,
a
niedawno
wyremontowanych sanitariatów na segmencie
sportowym. Dachy zostały uszczelnione, a
sanitariaty ponownie uruchomione.

Komisariat Policji na Bobrku.
Na prośbę mieszkańców Bobrka złożyłem
interpelację dotyczącą powrotu komisariatu
Policji na Bobrek. W odpowiedzi otrzymałem
informację że komendant Policji nie widzi
potrzeby zorganizowania komisariatu gdyż czas
przyjazdu patrolu Policji od momentu zgłoszenia
jest bardzo krótki ze względu na bliskość
komisariatu na Szombierkach. Ponadto Bobrek
ma swojego dzielnicowego, który jest przez cały
czas do dyspozycji mieszkańców. Argumenty te
mnie nie przekonały i nadal będę dążył do
przywrócenia komisariatu.

Remont Sali gimnastycznej w ZSO Nr 5
Po wielu staraniach udało mi się przekonać
władze miasta do konieczności remontu
nawierzchni parkietu sali gimnastycznej w ZSO
nr
5
w
Miechowicach.
Sala
została
wyremontowana, a uczniowie będą mogli z nie
korzystać już w październiku bieżącego roku.

MIECHOWICKA JESIEŃ Z KABARETEM.
25.10.2014r od godziny 15-ej w Bytomiu
Miechowicach na obiekcie klubu K.S. Silesia
Miechowice odbędzie się impreza o nazwie
Miechowicka jesień z kabaretem. Wystąpią:
Piekarskie Trio, kabaret Kafliki, Jacek Kierok
oraz gwiazda wieczoru kabaret Rak. Impreza
zadaszona, dla wszystkich chętnych wstęp
wolny. Pomysłodawcą oraz dyrektorem imprezy
jest Tomasz Wac, patronat nad imprezą objął
prezydent
Bytomia
Damian
Bartyla.

Fontanna w Miechowicach
Wielokrotnie interweniowałem w sprawie
uruchomienia fontanny na skwerku w
Miechowicach obok DPS Kombatant. Napisałem
w tej sprawie interpelację oraz na komisji Prawa
i Porządku złożyłem wniosek do prezydenta o
pozytywne rozpatrzenie tej kwestii.

W następnym wydaniu przedstawię
kolejne moje działania. Chciałbym również
zachęcić Państwa do wzięcia udziału w
nadchodzących wyborach samorządowych,
które odbędą się 16 listopada bieżącego
roku prosząc o poparcie mojej osoby. Z
mojej strony mogę zapewnić iż dalej będę
tak zdecydowanie oraz skutecznie działał
na rzecz naszego miasta oraz jego
mieszkańców. Z wyrazami szacunku
Tomasz Wac.

