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Teresa Wieczorek

 Nazywam się Teresa Wieczorek,  mam 67 lat.  Jestem emerytką i  od czterech lat
sprawuję funkcję sołtysa sołectwa Podwarpie. Drugą kadencję wypełniam obowiązki Przewodniczącej Polskiego Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów w Wojkowicach Kościelnych, jak również sekretarza Gminnej Rady Seniorów. Od wielu lat współpracuję z
jednostkami  organizacyjnymi  gminy  Siewierz:  Miejsko-Gminnym Centrum Kultury,  Sportu  i  Turystyki  w Siewierzu,  biblioteką,
szkołami, Urzędem Miasta i Gminy Siewierz. Uczestniczyłam w organizacji jarmarków o kolicznościowych, gdzie popularyzowałam
sołectwo między innymi udziałem w programie TVP 3 Katowice.

Zawsze chętnie służę pomocą mieszkańcom naszego miasta i gminy. Bardzo aktywnie pracuję na rzecz środowisk senioralnych w
naszej gminie, a sprawy ludzi starszych nie są mi obojętne. Do moich osobistych sukcesów zaliczam powstanie siedziby Klubu
Seniora w Siewierzu, którego byłam pomysłodawczynią. Na poczet moich osiągnięć zaliczam w pełni wykorzystany fundusz sołecki,
zgodnie  z  potrzebami  mieszkańców  naszego  sołectwa.  Myślę,  że  moje  doświadczenie  i  ogromna  chęć  do  pracy  w  pełni
odzwierciedlają moją osobę.

Na najbliższe lata nie brakuje mi pomysłów oraz energii na nowe przedsięwzięcia, aby komfort życia mieszkańców naszej gminy był
jeszcze lepszy.

Jako radna planuję między innymi:

uporządkować i zagospodarować brzeg jeziora przeczyckiego od strony Tuliszowa,■

połączyć ścieżką rowerową Hektary, Podwarpie i Tuliszów,■

rozwiązać problem kanalizacji w miejscowości Tuliszów,■

utwardzić ulicę Sezamkową w Hektarach doprowadzając do jej połączenia z ulicą Szeroką w Tuliszowie.■

przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Będzinie wyremontować nawierzchnię drogi powiatowej oraz wybudować chodnik■

w Podwarpiu od strony Dąbrowy Górniczej - Trzebiesławic,
dla mieszkańców Marcinkowa i Podwarpia od strony Tuliszowa utworzyć plac zabaw,■

by poprawić komfort mieszkańców Podwarpia w walce z uciążliwym hałasem, przy poparciu UMiG w Siewierzu doprowadzić do■

zamontowania wzdłuż drogi DK-1 ekranów dźwiękochłonnych,
doprowadzić do przedłużenia linii autobusowej 625 przez Marcinków, Podwarpie i Hektary by poprawić lepszy dojazd mieszkańców■

do pracy, szkoły , urzędów itp.

Jako kandydatka na radną, zachęcam do głosowania na mnie w wyborach do Rady Miejskiej w Siewierzu.
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