Szanowni Państwo
Nazywam się Tomasz Wac, mam 40 lat. Jestem szczęśliwym mężem i ojcem. Posiadam wyższe
wykształcenie z tytułem magistra. Od urodzenia mieszkam w Bytomiu. Tu żyję, pracuję i udzielam się
społecznie. Od kilkunastu lat pracuję jako nauczyciel w miechowickich szkołach. Obecnie w Gimnazjum
nr 14 w ZSO nr 5 w Miechowicach. Moje zainteresowania to motoryzacja oraz sport. 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.
Udzielam się społecznie, bo sprawia mi to wielką radość oraz daje 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. W poprzednim biuletynie przedstawiłem
część moich działań a teraz, zgodnie z obietnicą, zamieszczam kolejne moje osiągnięcia…

Rozpoczyna się remont dróg na osiedlu
domków fińskich w Miechowicach.

Instalacja toalety publicznej
w Miechowicach.

Dotrzymałem obietnicy i w tym roku rozpoczęły się już
prace. Odbywa się budowa i remont pierwszych dróg
na tym osiedlu, nawierzchnia będzie wykonana z
kostki brukowej.
W tym roku będą zrobione
następujące ulice: Jana Długosza, Dembowskiego,
Wiązowa oraz Wieniawskiego. Jeżeli zostanę wybrany
przez mieszkańców na następną kadencję, to zrobię
wszystko, aby w następnych latach wyremontować
pozostałe ulice: Zgody, Wierzbową, Jaśminową,
Wiśniową, 8 Marca, Leszczynową, Cisową, Jesionową,
Świerkową, Dębową i Olchową.

W akcji ,,Dziennika Zachodniego” "rozlicz radnego"
pojawiło się
pytanie dotyczące
możliwości
postawienia toalety publicznej w Miechowicach.
Napisałem interpelację, odbyłem rozmowę z zastępcą
dyrektora MZZiGK. W krótkim czasie toaleta, zgodnie
z oczekiwaniami mieszkańców, została zainstalowana
w okolicach pętli autobusowej.
Remont chodnika ul. Racjonalizatorów 44a

Na forum Rady Miasta zgłosiłem interpelację
w sprawie wyremontowania uszkodzonego chodnika
przy ulicy Racjonalizatorów 44a. Pomimo tego, że
chodnik znajduje się na terenie Kompanii Węglowej,
dzięki moim staraniom, w porozumieniu i za zgodą
Kompanii , powstała możliwość jego wyremontowania
ku zadowoleniu mieszkańców.

Problem z instalacją elektryczną.

Mieszkańcy jednej z kamienic Bytomia zgłosili mi, że
bardzo często nie mają światła na klatce schodowej,
trudno jest im poruszać się w ciemności, idąc do
własnych mieszkań. Udałem się na spotkanie
z dyrektorem zarządzającym tym budynkiem, a
następnie zostałem zaproszony na przekazanie
kamienicy inwestorowi, który wymienił starą
instalację elektryczną na nową, pojawiły się również
nowe lampy na klatkach schodowych.
Zabezpieczenie ruin po byłej hucie Bobrek.

Podczas spotkania z mieszkańcami Bobrka zwrócono
się do mnie z prośbą o interwencję w sprawie
niebezpiecznych, szczególnie dla dzieci, ruin,
pozostałości po byłej hucie Bobrek. Złożyłem w tej
sprawie interpelację. Poruszyłem również ten temat
również podczas prac komisji Prawa i Porządku Rady
Miejskiej w Bytomiu, informując pełnomocnika d/s
bezpieczeństwa o poważnym zagrożeniu zdrowia,
a nawet życia, mieszkańców mieszkających
w bezpośrednim sąsiedztwie tego miejsca. Miejsce to
zostało zabezpieczone.

Odbudowa zlikwidowanych schodów przy
ul. Dzierżonia.

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców
Miechowic z ul. Dzierżonia dotyczących rozebranych
przez Kompanię Węglową schodów złożyłem
interpelację celem odbudowy w/w ciągu pieszego.
Obecnie jest to teren należący do Kompanii Węglowej
S.A. jednak gmina Bytom zwróciła się o możliwość
oraz warunki odbudowy schodów dla mieszkańców na
własny koszt. W chwili obecnej toczą się rozmowy
pomiędzy KW S.A. a gminą Bytom.

Oczyszczenie chodnika wzdłuż ulicy
Wolnego w Miechowicach.

Uporządkowanie drzewostanu przy ulicy
Dzierżonia.

Mieszkańcy Miechowic zwrócili się do mnie, żebym
podjął interwencję w sprawie uporządkowania
(oczyszczenia)chodnika przy ulicy Wolnego. Złożyłem
w tej sprawie interpelację do MZZiGK w Bytomiu.
Chodnik został doprowadzony do właściwego stanu,
oczyszczony, natomiast porastające tam krzaki zostały
powycinane.

Mieszkańcy ulicy Dzierżonia poprosili
mnie
o interwencję dotyczącą podcinki rosnących przed ich
domem drzew, które uniemożliwiają normalne
funkcjonowanie. Drzewostan został uporządkowany,
gałęzie przycięte, a
teren w bezpośrednim
sąsiedztwie bloków oczyszczony.
Śmietnisko przy ulicy Elektrownia.

Naprawa chodnika przy ul. Francuskiej w
Miechowicach.

Mieszkańcy dzielnicy Miechowice zwrócili się do mnie
o pomoc oraz interwencję w sprawie fatalnego stanu
chodnika przy ulicy Francuskiej. Złożyłem w tej
sprawie interpelację z prośbą o pilny remont
nawierzchni uszkodzonego na sporej długości
chodnika. Remont został wykonany zgodnie z
oczekiwaniami

Mieszkańcy ulicy Elektrownia w Miechowicach
zwrócili się do mnie ze skargą na powstające przed
ich blokami mieszkalnymi sztuczne wysypisko śmieci.
Ktoś w tym miejscu wyrzucał stare sprzęty AGD,
śmieci, stare meble itp. Napisałem w tej sprawie
interpelację, w efekcie której teren został
wysprzątany, krzaki oraz chaszcze powycinane,
śmietnisko zostało zlikwidowane.
Tereny po byłej KWK Miechowice

Złożyłem interpelację dotyczącą oczyszczenia oraz
uporządkowania terenów po byłej KWK Miechowice.
Są to wspaniałe tereny, które mogą służyć
mieszkańcom do celów rekreacyjnych. W odpowiedzi
otrzymałem zapewnienie, iż zarządca tych terenów
doprowadzi je do należytego i właściwego stanu.
Mikołaj 2012 oraz 2013

Oprócz zbiórek artykułów szkolnych organizuję
również
zbiórki
słodyczy
dla
najbardziej
potrzebujących dzieciaków naszej dzielnicy z okazji
Świąt Bożego Narodzenia.
Naprawa ul. Racjonalizatorów.

W imieniu mieszkańców Miechowic podjąłem
interwencję dotyczącą naprawy nawierzchni oraz
wymiany uszkodzonych krawężników przy ulicy
Racjonalizatorów.
Droga
została
częściowo
naprawiona, krawężniki wymienione, a w odpowiedzi
na moją interpelację otrzymałem informację, że cała
nawierzchnia zostanie naprawiona.
Znaki na ulicy Bluszczowej.

Mieszkańcy ulicy Bluszczowej w Miechowicach
zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję dotyczącą
braku znaków ograniczających prędkość. Sprawa była
bardzo istotna, ponieważ przy tej ulicy znajduje się
przedszkole i codziennie tą drogą poruszają się
przedszkolaki ze swoimi rodzicami. Sprawa została
zakończona pomyślnie, znaki zostały zainstalowane.

Festyny na
2013 roku

K.S Silesia w 2011, 2012 i

Już po raz trzeci byłem inicjatorem i organizatorem
festynu rodzinnego Pożegnanie Lata w Miechowicach
na terenie K.S. Silesia Miechowice. Imprezy te cieszą
się dużym zainteresowaniem mieszkańców, zarówno
tych najmłodszych jak i dorosłych. Mam nadzieję, że
imprezy te staną się tradycją i co roku taki festyn
będzie odbywał się w Miechowicach.

budynków. Otrzymałem zapewnienie, że zadanie to
zostanie zrealizowane do końca maja br. Zwróciłem
się również do MZZiGK o uporządkowanie terenu
wzdłuż w/w ulicy. Teren ten już został posprzątany.
Naprawa infobox - u na Bobrku.

Podczas spotkania z mieszkańcami Bobrka zwrócono
uwagę na niedziałający infobox przy ulicy
Zabrzańskiej. Dzięki mojej interwencji urządzenie to
zostało naprawione.
Miechowicka Jesień z Kabaretem 2014

Dziękuję wszystkim, którzy pojawili się na sobotniej
imprezie Miechowicka Jesień z Kabaretem. Pomimo
chłodu, dzięki wspaniałym artystom oraz publiczności,
atmosfera
była
naprawdę
gorąca:-)

III Zbiórka przyborów Szkolnych

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego rozpoczęliśmy
zbiórkę artykułów szkolnych tzw. wyprawki dla dzieci
z
miechowickich
szkół
podstawowych
w
postaci zeszytów, piórników, kredek, bloków i
wszystkiego,
co
jest
potrzebne dzieciom
rozpoczynającym szkołę. Takie zbiórki prowadziliśmy
także w 2012 i 2013r. W tym obdarujemy 100
najuboższych uczniów w klasach!!!

Drzewa w dzielnicy Karb

Na wniosek mieszkańców Karbia z ulicy Kołłątaja,
podjąłem interwencję dotyczącą podcięcia drzew
ograniczających dostęp światła dziennego do ich
mieszkań oraz stanowiących zagrożenie uszkodzenia

Chciałbym bardzo gorąco zachęcić Państwa
do wzięcia udziału w nadchodzących
wyborach samorządowych, które odbędą
się 16 listopada bieżącego roku, prosząc
o poparcie mojej osoby. Zapewniam
wszystkich, że dołożę wszelkich starań
i
dalej będę tak zdecydowanie oraz
skutecznie działał na rzecz naszego miasta
oraz jego mieszkańców.

Z wyrazami szacunku Tomasz Wac.

