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Zmieniamy Wojkowice
– czyli kilka słów o zakończonych inwestycjach
Ostatni rok był trudny dla nas wszystkich, jednak pomimo pandemii władze miasta i pracownicy urzędu starają się, żeby Wojkowice stawały się miejscem dobrym do życia. W tym numerze
zobaczą Państwo wyniki ich starań, czyli kilka inwestycji, które
z końcem roku 2020 udało się z sukcesem zakończyć.
W grudniu 2020 r. zakończone zostały prace związane z termomodernizacją budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wojkowicach. W ramach tej inwestycji wykonano kompleksową termomodernizację budynku, w tym m.in.: docieplenie ścian i dachu, instalację pompy ciepła oraz ogniw fotowoltaicznych na dachu. Całkowity koszt inwestycji wyniósł
ponad 1,1 miliona złotych. Inwestycja została zrealizowana
przy znacznym udziale środków zewnętrznych – 797 tysięcy
złotych pochodziło z Funduszy Europejskich, a ponad 177
tysięcy z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach
„Programu działań na rzecz ograniczania niskiej emisji

w 2020 roku”. Bardzo cieszy mnie zakończenie prac w Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Jestem przekonany, że tego typu inwestycje w znacznym stopniu przyczyniają się do poprawy
estetyki otoczenia i sprawią, że użytkownicy budynku –
zwłaszcza pacjenci – będą czuli się w nim dobrze. Nie mniej
istotne są też dla mnie aspekty ekologiczne i ekonomiczne,
ponieważ dzięki termomodernizacji przyczynimy się
do zmniejszenia emisji CO2, a uzyskane oszczędności wynikające z mniejszego zużycia energii, będą mogły być przeznaczone na dalsze działania – mówi Tomasz Szczerba.
Kolejną termomodernizację przeprowadzono w budynku
przy ulicy Sucharskiego 17 i 17a. W ramach projektu wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa, ocieplono stropodach, ściany zewnętrzne oraz fundamentowe. Zmodernizowano również instalację elektryczną oraz wyposażono
budynek w urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła

Budynek przy ulicy Sucharskiego przed remontem
Budynek ZOZ Wojkowice przed remontem
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WYWIAD Z MARCINEM WROŃSKIM
Wywiad z Marcinem Wrońskim – Prezesem Spółki Wojkowickie Wody Sp. z o.o. przeprowadzony 11 marca
2021 roku

Budynek przy ulicy Sucharskiego przed remontem

Budynek przy ulicy Sucharskiego po remoncie

Ulica Brzeziny przed remontem

Ulica Brzeziny po remoncie

energii: kolektor słoneczny i panele fotowoltaiczne. Koszty
realizacji inwestycji zostały poniesione ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich (ponad 312 tys. zł) oraz
ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach „Programu działań na rzecz ograniczania niskiej emisji
w 2020 roku” (ponad 198 tys. zł). Jako burmistrz Wojkowic
staram się każdego dnia udowadniać, że nie ma dla mnie zapomnianych miejsc w mieście i mam nadzieję, że ta inwestycja to potwierdza – komentuje zakończony remont burmistrz
miasta.
W roku 2020 zakończona została również przebudowa ulicy
Brzeziny. W ramach tej inwestycji wykonano przebudowę
drogi, budowę chodnika oraz kanalizacji. Całkowita wartość
projektu to około 2 miliony złotych. Całość inwestycji zosta-

ła sfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
oraz Funduszu Inwestycji Lokalnych.
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W zeszłym roku nasze miasto stało się ledowe. W ramach dwóch
projektów dofinansowanych z Programu działań na rzecz ograniczania niskiej emisji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
wymieniono stare lampy sodowe na energooszczędne lampy
LED. Wymianie podlegało 35 lamp w Parku Miejskim oraz 75
przy ulicach: Morcinka, Sucharskiego, Kopalniana, Zacisze, Granitowa. Łączny koszt przeprowadzenia wymiany to ponad 297
tysięcy złotych.
O kolejnych inwestycjach będziemy Państwa informować w następnym numerze.
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Głos Wojkowic: Zarządza Pan spółką miejską Wojkowickie
Wody, czym zajmuje się ta spółka?
Marcin Wroński: Spółka Wojkowickie Wody zajmuje się wieloma obszarami działalności w Wojkowicach, przede wszystkim
dostarczaniem mieszkańcom i firmom działającym w mieście
wody oraz odbieraniem ścieków. Mamy na terenie miasta
swoje instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, oczyszczalnię
ścieków oraz przepompownie, którymi zawiadujemy. Poza tym
nasza działalność to także utrzymywanie porządku na gminnych drogach, placach, dbanie o zieleń miejską, zarządzanie
miejskim zasobem komunalnym, cmentarzem oraz inne prace,
które akurat są w danym momencie konieczne do wykonania.
Spółka dysponuje także własną elektrownią fotowoltaiczną,
która służy przede wszystkim oczyszczalni ścieków. Elektrownia
ta została wybudowana przy wsparciu środków Unii Europejskiej i od kilku lat działa z korzyścią dla nas i dla mieszkańców.
GW: Jaka jest geneza powstania spółki Wojkowickie Wody?
MW: Spółka powstała w lipcu 2018 roku, jej powstanie wiązało
się z przekształceniem działającego wcześniej w Wojkowicach
Zakładu Gospodarki Komunalnej. Można więc powiedzieć, że
spółka kontynuuje działalność ZGK. Samo przekształcenie było
związane z ograniczeniami, które wiązały się z formą działania
ZGK jako zakładu budżetowego. Spółka już takich ograniczeń nie
ma, może działać bardziej swobodnie, ma większe możliwości
rozwoju. Przede wszystkim jest odrębną jednostką pod względem prawnym i może podejmować własne inicjatywy. Największym działaniem, które podejmujemy obecnie i które de facto
było jednym z ważniejszych powodów utworzenia spółki, jest
realizacja II etapu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej
na terenie Miasta Wojkowice. Jest to największy projekt realizowany do tej pory w Wojkowicach, środki na jego realizację zostały przyznane w ramach konkursu ogłoszonego przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
GW: Na jakim etapie jest realizacja tego projektu w chwili
obecnej?
MW: W sierpniu 2020 roku została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w przetargu. Na dzień dzisiejszy wykonawca
sporządził dwuwariantową koncepcję techniczno-ekonomiczną
projektu. Kolejny krok to sporządzenie dokumentacji projektowej,
która będzie podstawą dla uzyskania koniecznych pozwoleń na budowę. Następny etap to prace budowlane i wówczas będziemy
mogli zobaczyć efekty tych działań – powstanie nowej kanalizacji.
GW: Czy możemy już dzisiaj podać mieszkańcom informacje,
gdzie i kiedy będą prowadzone prace budowlane?
MW: W wariantach, które zostały określone w przygotowanej
koncepcji jest podział prac na poszczególne etapy i podetapy.
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Wyróżniono trzy etapy, które z kolei dzielą się na podetapy.
Na początku etapu pierwszego przewidujemy realizację prac
w rejonie ulic: Tetmajera, Staffa, Gałczyńskiego i Zapolskiej
oraz części ulicy Głowackiego.
GW: Kiedy zatem przewidziane jest zakończenie całej inwestycji?
MW: W założeniach realizacja projektu powinna zakończyć się
w grudniu 2022 roku. Oczywiście nie wykluczamy, że termin
ten może ulec wydłużeniu, co jest naturalne przy takich przedsięwzięciach realizowanych podczas trwania pandemii. Jest
to bardzo duży projekt, o wartości rzędu 40 milionów złotych,
z czego ponad 20 milionów złotych stanowi dofinansowanie
ze środków Unii Europejskiej.
GW: Kiedy możemy się spodziewać pierwszych robót i utrudnień na wojkowickich drogach?
MW: Na pewno jeszcze w tym roku. Trudno mi obecnie powiedzieć jaki to może być miesiąc, ponieważ zależy to od szybkości
projektowania i skuteczności, jeśli chodzi o pozyskiwanie pozwoleń na budowę, ale można powiedzieć z dużą dozą pewności, że
nie będzie to wcześniej niż w czerwcu. Myślę, że pierwsze roboty
rozpoczną się pomiędzy czerwcem a wrześniem tego roku.
GW: Czy po zakończeniu prac całe miasto będzie skanalizowane?
MW: Tak, takie są wymagania Krajowego Planu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych. Po zakończeniu prac praktycznie 100%
miasta będzie skanalizowane.
GW: W jakim stanie zastał Pan system wodno-ściekowy w Wojkowicach podejmując tu pracę?
MW: Żeby odpowiedzieć na to pytanie musiałbym cofnąć się
do czasu powstania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach, w którym zacząłem pracę w 2015 roku. Było to już po zrealizowaniu pierwszego etapu budowy kanalizacji w Wojkowicach.
Zakład przejął część pracowników Urzędu Miasta w Wojkowicach
oraz infrastrukturę i zasoby gminy konieczne do prowadzenia działalności. Na początku firma dysponowała skromnymi zasobami
sprzętowymi, do tego praktycznie wszystkie prace na sieciach: wodociągowej i kanalizacyjnej związane z usuwaniem awarii i ich utrzymywaniem były świadczone przez firmy zewnętrzne. Po powstaniu
ZGK zaczęliśmy stopniowo doposażać się sprzętowo, Gmina Wojkowice przekazała nam trzy traktory, jeden samochód dostawczy
i jeden osobowy. W chwili obecnej nasze zasoby są dużo większe
i pozwalają nam na dużo większy zakres robót. Poza trzema traktorami i wcześniej wymienionymi samochodami, mamy również
dwa samochody, którymi poruszają się nasze brygady: wodociągowa i kanalizacyjna, mamy koparko-ładowarkę, mini koparkę, wóz
asenizacyjny, urządzenia do przewiertów. Jesteśmy w stanie wykonywać sami większość robót na sieci zarówno wodociągowej, jak
i kanalizacyjnej – zarówno tych związanych z utrzymaniem sieci, jak
również z usuwaniem awarii. Zewnętrzne firmy wynajmujemy tylko przy pojawieniu się awarii, których nie jesteśmy w stanie usunąć
przy pomocy posiadanego sprzętu bądź awarii, które mają miejsce
poza godzinami pracy Spółki. Warto wspomnieć, że równolegle
z rozwijaniem bazy sprzętowej postawiliśmy także na zasoby ludzkie, mamy w firmie znakomitą kadrę i świetnych fachowców, któ-
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rzy w pełni angażują się w podejmowane działania. Zbudowaliśmy
od zera sekcję wodociągową, która zajmuje się utrzymaniem sieci
wodociągowej w naszym mieście. Zaczęliśmy skromnie, od dwóch
osób, które początkowo wymieniały wodomierze. Wcześniej te
wodomierze też wymieniała zewnętrzna firma, co generowało
na tyle duże koszty, że zatrudnienie dwóch osób okazało się opłacalne. Teraz ekipa wodociągowa liczy sześć osób i poza pracami
na sieci podejmuje również dodatkowe wyzwania, a mianowicie
mamy za sobą samodzielne wymiany wodociągów, między innymi
w ulicy Długosza czy ulicy Brzeziny (przy okazji niedawnej przebudowy tej drogi). Zbudowaliśmy też całkiem nowy wodociąg przy
ulicy Rodzinnej, można więc powiedzieć, że dość mocno rozwinęliśmy się w tym zakresie. Również sekcja, która dba o porządek
i o zieleń miejską rozbudowała się w zakresie kadrowym. Dysonujemy także całym sprzętem koniecznym do zadbania o ten obszar,
mamy: kosiarki, pilarki, traktorki do koszenia, dmuchawę itp. Był
taki czas, kiedy byliśmy wspomagani pracą osadzonych w Zakładzie
Karnym w Wojkowicach, obecnie niestety okres pandemii sprawił,
że takie działania są dużo bardziej ograniczone. Jednak dzięki temu,
że mamy swoich fachowców radzimy sobie z tymi zadaniami na terenie miasta samodzielnie.
GW: Czy oczyszczalnia ścieków w Wojkowicach obsługuje tylko
nasze miasto?
MW: W rozumieniu Krajowego Planu Oczyszczania Ścieków Komunalnych stanowimy Aglomerację Wojkowice i po ostatniej aktualizacji na tę aglomerację składa się Gmina Wojkowice, część Gminy
Psary i część Gminy Będzin. Obecnie prowadzimy rozmowy z Gminą
Psary na temat włączenia do naszej oczyszczalni sieci kanalizacyjnej,
którą Gmina Psary ma w planie zbudować. Założenie aglomeracji
jest takie, że teren obsługuje jedna zlewnia tj. oczyszczalnia ścieków
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komunalnych. W związku z tym, a także w związku ze skanalizowaniem naszego miasta, oczyszczalnia w Wojkowicach wymaga rozbudowy. Nasza oczyszczalnie już pierwotnie była zaplanowana jako
większa, wracamy zatem do tej koncepcji. Jesteśmy obecnie na finiszu przygotowania projektu budowlanego dotyczącego rozbudowy
oczyszczalni ścieków, także jak tylko uzyskamy pozwolenie na budowę możemy rozpocząć realizację tej inwestycji. Pozostaje oczywiście
kwestia zdobycia środków na jej sfinansowanie.
GW: Czy działalność spółki ogranicza się tylko i wyłącznie
do świadczenia usług dla Gminy Wojkowice?
MW: Oczywiście naszym właścicielem i głównym zleceniodawcą jest Gmina Wojkowice natomiast współpracujemy
też z innymi podmiotami, także miejskimi np. ze spółką Recykling Wojkowice, która wcześniej zajmowała się działalnością związaną z odpadami. Od momentu zamknięcia wysypiska w Wojkowicach spółka ta szuka nowych obszarów,
w których mogłaby się rozwijać. Niedawno pojawił się pomysł budowy myjni bezdotykowej na terenie miasta, a także
budowy elektrowni fotowoltaicznej na zrekultywowanym
wysypisku śmieci. Byłaby to możliwość wykorzystania terenu, który został poniekąd wyłączony, zdegradowany, przez
wiele lat były tam nawożone śmieci, a teraz stałby się obszarem nowoczesnej technologii, gdzie powstawałaby czysta
zielona energia. W tym zakresie Wojkowickie Wody, Recykling Wojkowice, a także inne podmioty mogłyby utworzyć
klaster energii i wszystkie te źródła zaopatrywałyby w tańszą energię jednostki miejskie, a w dalszej kolejności także
inne chętne podmioty.
GW: To może na koniec pytanie o wodę z innej beczki. Proszę uchylić rąbka tajemnicy – czy i kiedy powstanie basen w Wojkowicach?
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MW: Rzeczywiście są takie plany, mowa tutaj o basenie letnim
– przynajmniej na początku. Myślę, że byłoby to bardzo wartościowe przedsięwzięcie, tym bardziej jeśli basen powstałby
na terenie kompleksu sportowego przy stadionie, gdzie przecież
kiedyś taki odkryty basen istniał. Wielu mieszkańców wspomina
te czasy z nostalgią, zatem powstanie basenu byłoby takim symbolicznym powrotem do momentu, kiedy kompleks sportowy
w Wojkowicach świetnie prosperował. Także plan jest, w ścisłej

współpracy z Gminą Wojkowice będziemy dążyć do jego realizacji w ramach posiadanych możliwości i środków. Być może nie
zrealizujemy tego w tym czy też przyszłym roku, ale już w kolejnym roku, czyli 2023 uważam, że jest to całkiem realne.
GW: Bardzo dziękuję za rozmowę, życzę pomyślnej realizacji
tych wszystkich wspomnianych przedsięwzięć, dalszych pomysłów na rozwój naszego miasta, a w tym roku przede wszystkim
udanej i owocnej współpracy z wykonawcą kanalizacji.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – etap II – Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.
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Uchwała antysmogowa. Coraz mniej czasu na wymianę pieca!
Przypominamy, że w celu
zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu zanieczyszczeń powietrza
na zdrowie i życie mieszkańców w dniu 7 kwietnia 2017 roku Sejmik
Województwa Śląskiego przyjął Uchwałę Nr
V/36/1/2017 w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj.
Śl. poz. 2624). Uchwała wskazuje rodzaj urządzeń grzewczych
dopuszczonych do stosowania oraz rodzaje paliw, których stosowanie jest zakazane. Zgodnie z uchwała od 1 września 2017
roku obowiązuje zakaz stosowania węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla; mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem; paliw, w których udział masowy
węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej
niż 15% (drobnych miałów); biomasy stałej, której wilgotność
w stanie roboczym przekracza 20%. Uchwała określa również
rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia i zakazy w zakresie ich eksploatacji – wyznaczając okresy przejściowe wymiany obecnie użytkowanych kotłów, niezależnie
od rodzaju stosowanego paliwa. Zgodnie z jej zapisami w przypadku instalacji dostarczających ciepło do systemu centralnego ogrzewania dopuszcza się wyłącznie eksploatację instalacji,
które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą
pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń
normy PN-EN 303-5:2012, potwierdzony zaświadczeniem wy-
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danym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację. Uchwała wprowadza również ograniczenia w odniesieniu
do użytkowanych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (piece, kominki). Zgodnie z zapisami uchwały urządzenia te powinny spełniać wymogi ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy
pomieszczeń na paliwo stałe. W przypadku kotłów niespełniających norm emisyjnych (eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki
znamionowej) obowiązkiem użytkowników jest ich wymiana
do końca 2021 roku. Więcej informacji, w tym treść uchwały
antysmogowej, można znaleźć na stronie internetowej www.
powietrze.slaskie.pl.
Wobec powyższego zachęcamy Państwa do skorzystania
z ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę
źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków
mieszkalnych jednorodzinnych. Realizacja Programu przewidywana jest na lata 2018-2029. Szczegółowe informacje w tym
zakresie można uzyskać na stronie: www.wfosigw.katowice.pl/
ogloszenie-o-naborze-wnioskow.html i portal.wfosigw.katowice.pl/wymagana-dokumentacja.
Obecnie istnieje również możliwość uzyskania finansowego
wsparcia z budżetu Gminy Wojkowice na realizację zadań związanych z wymianą źródeł ciepła. Szczegółowe warunki określa
Regulamin zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Wojkowice osobom fizycznym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska mających na celu ograniczenie niskiej
emisji, stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXV.221.2020 Rady
Miasta Wojkowice z dnia 30 listopada 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl.
z 2020 r. poz. 8831).
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Dzikie wysypiska – nielegalny proceder podrzucania odpadów
Mimo, że na terenie miasta Wojkowice
zlokalizowanych jest ponad 100 koszy
ulicznych, wszyscy właściciele nieruchomości oraz zarządcy wyposażeni są
w pojemniki i worki do zbierania odpadów, a ponadto w okolicy istnieją Punkty
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, z każdy rokiem rośnie liczba
dzikich wysypisk w mieście. W zeszłym
roku nasze służby doprowadziły do likwi-

dacji kilkunastu dzikich wysypisk, ale już
w tym roku odkryto kilka nowych. Nielegalne wysypiska najczęściej powstają
w miejscach rzadko uczęszczanych, takich jak przydrożne rowy, nieużytki, zaniedbane działki, tereny pokopalnianie
czy miejsca przy rzece.
W celu przeciwdziałania procederowi
nielegalnego pozbywania się odpadów
miasto Wojkowice podejmuje szereg

działań mających na celu ustalenie właścicieli nieruchomości, na których deponowane są odpady. Dzięki prowadzonym
działaniom (wydanie decyzji, nałożenie
grzywny) udaje się w większości przypadków doprowadzić do uprzątnięcia
nagromadzonych odpadów przez właścicieli gruntów, na których są one porzucone. Jednak największym wyzwaniem dla
służb miejskich są nielegalne wysypiska
odpadów będące wynikiem prowadzenia działalności gospodarczej. Często
w takich przypadkach zdarza się, że ustalenie właściciela odpadów jest niemożliwe. Dodatkowo postępowania mające
na celu likwidację problemu trwają bardzo długo oraz wymagają zaangażowania wielu instytucji publicznych. W celu
walki z omawianym procederem miasto
planuje zakup foto-pułapek, dzięki którym łatwiej będzie zidentyfikować jego
sprawców
Przypominamy, że nielegalne składowanie śmieci stanowi wykroczenie
i zgodnie z art. 145 Kodeksu Wykroczeń, za wyrzucanie śmieci w miejscach
do tego nieprzeznaczonych grozi grzywna w wysokości do 5 tysięcy złotych.

watnym”. W tej formie przekazujemy
podziękowania dla wszystkich funkcjonariuszy i ich rodzin z Zakładu Karnego
w Wojkowicach. Służba Więzienna jest
umundurowaną, uzbrojoną i apolityczną
formacją podlegającą Ministrowi Sprawiedliwości. Jej głównymi zadaniami są:
ochrona społeczeństwa przed sprawcami
przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, zapewnienie
w jednostkach penitencjarnych porządku
i bezpieczeństwa oraz prowadzenie oddziaływań resocjalizacyjnych i readaptacyjnych wobec osób skazanych na karę
pozbawienia wolności. Ponadto funkcjonariusze dbają, by skazani lub tymczasowo aresztowani mieli zapewnione ich
prawa, a zwłaszcza humanitarne warunki,
poszanowanie godności, dostęp do opieki
zdrowotnej i religijnej.

W Służbie Więziennej – poza funkcjonariuszami działów ochrony, wychowawcami
i psychologami – służą również kwatermistrzowie, informatycy, lekarze i pielęgniarki, a także pracownicy administracyjno-biurowi. Każdego dnia pracują na rzecz
bezpieczeństwa publicznego. Dzięki sprawnemu współdziałaniu tych wszystkich ludzi
Służba Więzienna może z powodzeniem
realizować swoje zadania.
Zakład Karny w Wojkowicach jest to jednostka penitencjarna, w skład której
wchodzi: zakład karny typu półotwartego, otwartego i zamkniętego. Posiada również oddział aresztu śledczego.
To potężna jednostka mogąca pomieścić
1313 skazanych. Więzienie przewidziane jest dla mężczyzn odbywających karę
po zaraz pierwszy, recydywistów penitencjarnych oraz skazanych młodocia-

nych. Na terenie zakładu karnego typu
półotwartego funkcjonuje oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych
od alkoholu oraz Centrum Kształcenia
Ustawicznego, które jest publiczną placówką oświatową kształcącą osoby dorosłe. Słuchacze placówki mają możliwość
uzyskania wykształcenia: średniego,
zawodowego lub podstawowego. CKU
jest ośrodkiem egzaminacyjnym w zawodach: elektryk, elektromechanik, ślusarz,
mechanik – monter maszyn i urządzeń.
W skład jednostki wchodzi również oddział zewnętrzny w Ciągowicach typu
półotwartego dla odbywających karę
po raz pierwszy.
Tekst i zdjęcie: por. Grzegorz Kuciczek,
Rzecznik Prasowy Dyrektora Zakładu
Karnego w Wojkowicach.

Wojkowice zbierały dla Oliwii Hyli
Burmistrz Wojkowic Tomasz Szczerba wraz z mieszkańcami włączył się w akcję charytatywną zorganizowaną przez Fundację
Po Pierwsze, której celem była pomoc Oliwii Hyli chorej na SMA
typu 1, zbierającej na najdroższy lek świata – nierefundowaną
terapię genową. 4 i 5 marca w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się zbiórka odzieży pod hasłem „Wojkowice zbierają dla
Oliwki”, podczas której zebrano kilkadziesiąt kilogramów ubrań

i innych tekstyliów, które 8 marca zostały zawiezione do Sosnowca, i przekazane tam wokaliście Ich Troje, Michałowi Wiśniewskiemu. Za każdy kilogram zebranych ubrań zobowiązała
się zapłacić firma Novomodni Second Hand. 100% dochodu
z akcji zostanie przekazane na konto Oliwki.
Jeśli chcesz wesprzeć zbiórkę, wejdź na stronę: www.siepomaga.pl/oliwka.

Święto Służby Więziennej w cieniu pandemii COVID-19
Już na początku roku jak zwykle uroczyście
obchodzimy Święto Służby Więziennej
na pamiątkę wydarzenia z dnia 8 lutego
1919r., kiedy to marszałek Józef Piłsudski
podpisał dekret w sprawie tymczasowych
przepisów więziennych. Przepisy te stanowiły pierwszy akt prawny regulujący
organizację i funkcjonowanie polskiego
więziennictwa po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Niestety, w tym roku
– ze względu na panującą pandemię –
nie mogliśmy zwyczajowo świętować.
I choć nie odbyła się uroczysta akademia
z udziałem Dyrekcji jednostki penitencjarnej oraz funkcjonariuszy, to uczczono
ten moment poprzez nadanie awansów
i odznaczeń dla tych, którzy 24 godziny
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na dobę, 7 dni w tygodniu w polskich
więzieniach pełnią ofiarną służbę. W Zakładzie Karnym w Wojkowicach na wyższy
stopień służbowy awansowano 38 funkcjonariuszy. Przyznano także 5 brązowych
odznak „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. Pan Dyrektor ppłk Krzysztof Jachim
dziękował wszystkim funkcjonariuszom
Służby Więziennej za ich poświęcenie, oddanie i służbę Rzeczypospolitej Polskiej.
Szczególne podziękowania i życzenia skierował do awansowanych funkcjonariuszy: „W tym szczególnym dniu gratuluję
wszystkim odznaczonym i awansowanym.
Dziękuję za Waszą ofiarną pracę. Życzę
sukcesów na polu zawodowy oraz szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu pry-

1/2021
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Co słychać u wojkowickich seniorów?
Mimo trwającej pandemii wojkowiccy
seniorzy nie poddają się i jeśli mogą,
działają pełną parą. W ciągu ostatnich
miesięcy osoby działające w Wojkowickiej Radzie Seniorek i Seniorów oraz Uniwersytecie Trzeciego Wieku wielokrotnie
angażowały się w wartościowe inicjatywy społeczne, kulturalne i sportowe.
Na początku października 2020 r. odbyły się kolejne Wojkowickie Dni Seniora.
Pierwszego dnia zorganizowana została sesja nadzwyczajna Rady Seniorek
i Seniorów z udziałem gości z Będzina,
Bobrownik i Siewierza, a dzień później
w Parku Miejskim odbyła się międzypokoleniowa impreza sportowa, pod-

czas której seniorzy i seniorki zapraszali
mieszkańców Wojkowic do aktywności
tanecznej i sportowej oraz prezentowali
swoje prace artystyczne.
W grudniu z inicjatywy Rady zorganizowano spontaniczną akcję mikołajkowo-świąteczna, której celem była zbiórka
darów dla mieszkańców Domu Dziecka
w Sarnowie. Dzięki hojności serca 27
osób – w tym 5 z Rady – zebrano, a także zakupiono, m.in. artykuły szkolne,
odzież, artykuły higieniczne i spożywcze,
gry, zabawki oraz książki, zapełniając
8 kartonów i przygotowując 18 paczek
o wartości blisko 2,5 tys. złotych. Nie zabrakło również domowych świątecznych

pierniczków, które później dzieci mogły
samodzielnie udekorować. W marcu
2021 roku seniorzy ponownie odwiedzili Dom Dziecka w Sarnowie, tym razem
w ramach akcji „Seniorzy Dzieciom –
Słodka Wielkanoc”. Dzięki wsparciu darczyńców, w tym sklepu Lewiatan, przygotowali 16 paczek słodyczy i soków.
Nasi seniorzy wielokrotnie udowadniali
już, że aktywność sportowa jest ważnym elementem ich życia, oraz że odnoszą sukcesy w rywalizacji sportowej.
Tym razem reprezentant Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Wojkowicach, pan
Mirosław Mańka 7 marca br. wziął udział
w międzypokoleniowym Biegu Wiosennym w Parku Śląskim. Razem z wnuczką Oliwią przebiegli trasę 10 km i choć,
jak sami wspomnieli, trasa nie należała
do łatwych, zdobyli II miejsce w kategorii
wiekowej 70+. Serdecznie gratulujemy!
13 marca 2021 r. członkowie wojkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zorganizowali zawody sportowe w ramach
„Vlll Ogólnopolskiej Zimowej Senioriady
na Podhalu, Rabka Zdrój 2021”. W tym
roku impreza odbywała się w trybie zdalnym, a każda grupa uczestnicząca w Senioriadzie mogła wybrać konkurencję,
w której podejmie rywalizację. W Wojkowicach na obiekcie sportowym przy ulicy
Kusocińskiego dwunastu zawodników
zmierzyło się w rzucaniu do celu.

Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior
nie poddaje się pandemii
Marzec 2021 rozpoczęliśmy od realizacji
nowego projektu – ,,Wojkowicki Senior
wobec wyzwań czasów epidemii” dofinansowanego ze środków Gminy Wojkowice w ramach tzw. ,,małych grantów”.
Głównym celem naszych działań jest
podniesienie aktywności osób w wieku
emerytalnym oraz poszerzenie wiedzy
seniorów na temat sposobów radzenia
sobie z problemami powodowanymi m.
in. ograniczeniem wzajemnych kontak-
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tów. Ze względu na ryzyko zarażenia
się wirusem COVID-19 wielu seniorów
wycofało się z aktywnego życia. Konsekwencją tego jest narastające w nas
poczucie izolacji i osamotnienia. W celu
zapobiegania temu zjawisku, wprowadziliśmy urozmaicone formy uczestnictwa w życiu społecznym osób 60+,
dostosowane do zasad bezpieczeństwa
sanitarnego. Uwzględniliśmy potrzebę
rozwoju własnych zainteresowań i talen-

np. w swoich przydomowych ogródkach.
Do wspólnych ćwiczeń mogą zaprosić też
sąsiadów lub członków swoich rodzin.
W Centrum Aktywnego Seniora jesteśmy
dla siebie, ale też dla innych. Dlatego
tak ważna jest dla nas akcja: ,,Pamiętajmy o seniorach – świąteczny dar serca”.

Zarząd Stowarzyszenia
Aktywny Wojkowicki Senior

K U LT U R A

Jak wygląda kultura w czasie pandemii?
Już od dłuższego czasu wszelkie instytucje kultury funkcjonują w niepewności,
w naprzemiennym trybie otwierania
i zamykania, a przewidywanie jak będzie wyglądała najbliższa przyszłość jest
trudne. Koniecznością więc stało się
znalezienie sposobu na kontynuowanie
działań związanych z kulturą i edukacją
w trybie online. Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach również włączył się
w promowanie i dzielenie się kulturą
poprzez Internet, przenosząc część zajęć

tów seniorów, zwłaszcza umiejętności
przydatnych w życiu, np. posługiwanie
się technologią informacyjno-komunikacyjną. W ramach projektu prowadzimy również bezpieczne zajęcia ruchowe
w małych zespołach: ogólnorozwojowe,
nordic walking na świeżym powietrzu,
grę w speed-ball oraz rozgrywki w boule.
Uczestnicy projektu otrzymują mobilne
komplety do gry w speed-balla i walczą
o uzyskanie rekordowej liczby uderzeń,
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Koszyczki-niespodzianki z życzeniami
kierowanymi do osób, które przebywają
w domach, to dowód na to, że nie poddajemy się czasom epidemii, pamiętamy
o przyjaciołach i wciąż jesteśmy razem.
W Centrum Aktywnego Seniora organizujemy regularną pracę sekcji artystycz-

nych oraz rozwijających zainteresowania, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami
seniorów. W ramach stowarzyszenia
funkcjonują następujące grupy: manualna, w której utalentowane seniorki
zajmują się rękodziełem; literacka –
zainteresowani seniorzy biorą udział
w warsztatach kreatywnego pisania.
Tematem przewodnim zajęć jest tworzenie ,,Opowiadań z Wojkowicami
w tle”; kompetencji cyfrowych: na tych
zajęciach rozwijamy umiejętności w zakresie TIK, a zwłaszcza posługiwania się
smartfonem w życiu codziennym. Zapraszamy do kontaktu poprzez stronę
stowarzyszenia Aktywny Wojkowicki Senior na Facebooku.
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do sieci, proponując dodatkowe aktywności online, ogłaszając konkursy i wiele innych wydarzeń za pośrednictwem
mediów społecznościowych oraz strony
internetowej. Pomimo zamknięcia MOK
nadal jest otwarty – jednak w formie wirtualnej, dlatego zachęcamy do obserwowania naszych działań online, a w razie
pytań chętnie pomożemy!
Co w takim razie słychać w MOK-u za zamkniętymi drzwiami? Pracujemy i przygotowujemy dla Was nagrania, staramy
się, aby część zajęć mogła
odbywać się dzięki zdalnym warsztatom i wciąż
szukamy nowych pomysłów. Online odbywają się
lekcje nauki gry na fortepianie, a także zajęcia
wokalne. W takiej formie
spotykają się również
uczestnicy
warsztatów
teatralnych oraz kameralnego chóru wielopokoleniowego i zespołu tanecznego Color Bears Team.

Z pewnością jest to namiastka działań
sprzed pandemii, ale dzięki temu uczestnicy mają ze sobą stały kontakt i wciąż
mogą realizować swoje pasje, nie tracąc formy i motywacji. Dla relaksu i dla
wielbicieli prac plastycznych oraz twórczych działań proponujemy uważne obserwowanie nagrań z zajęć MOKartu,
tam dowiemy się jak stworzyć piękne
przedmioty i wyjątkowe rękodzieło przy
pomocy materiałów plastycznych. A dla
miłośników filmu mamy krótkie filmowe rozmówki o tym co warto oglądać,
do czego wracać i jakie filmy najlepiej
sprawdzają się, gdy kina są zamknięte.
Jednak to nie wszystkie nasze działania
– niedawno odbyły się e-ferie, nagrywaliśmy koncerty, a Święty Mikołaj w zeszłym roku osobiście rozwoził prezenty.
Współpracujemy też m.in. ze Studiem
Sztuka z Trzebini, dzięki któremu w naszej ofercie znalazły się przedstawienia online dla dzieci. Pomysłów mamy
wiele, jednak tęsknimy za powrotem
do normalności i mamy nadzieję, że
wkrótce powoli będzie to możliwe.

9

Z Ż YC I A O Ś W I AT Y

SPORT

ZSOiT w Wojkowicach
– stawiamy na rozwój mimo pandemii

Akademia Sportu Wojkowice
rozpoczęła zajęcia

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach jak zwykle intensywnie, pracowicie i twórczo. Mimo
utrudnień związanych z pandemią, nie rezygnujemy z działań
we wszystkich możliwych obszarach pracy szkoły, by stawała
się coraz ładniejsza, bardziej nowoczesna i lepiej wyposażona. Szczególnie ostatnie miesiące były czasem bardzo wytężonej pracy i – jak się okazało – niezwykle efektywnej, bo nasz
projekt „Laboratorium Przyszłości” znalazł się wśród laureatów 7. edycji Konkursu „Zielona Pracownia_Projekt‘2021”.
Przed nami drugi etap konkursu i starania o pozostałą część
dofinansowania. „Laboratorium przyszłości” będzie świetnie
wyposażoną, nowoczesną i interdyscyplinarną pracownią
ekologiczną, wykorzystywaną na potrzeby przedmiotów przyrodniczych. Kolejnym sukcesem jest otrzymanie akredytacji
w sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe”, w ramach akcji 1 programu Erasmus+ w konkursie 2020 (EAC/A02/2020)
na lata 2021-2027. Akredytacja oznacza, że przez najbliższe
lata obecni i przyszli uczniowie będą mieli okazję odbyć coroczne darmowe praktyki zawodowe za granicą. Jak widać,
nasza Szkoła przygotowuje uczniów nie tylko do zdania matury i egzaminów zawodowych, ale i odnalezienia się na wymagającym nowoczesnym rynku pracy nie tylko w Polsce, ale
i w Europie.
Rozszerzamy ofertę edukacyjną szkoły i w Liceum Ogólnokształcącym oferujemy naszym uczniom edukację w klasie
służb mundurowych: policyjno-prawnej, pożarniczo-ratowniczej, nowością będzie ukierunkowanie resocjalizacyjno-kry-
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minologiczne i straży granicznej oraz w klasie humanistycznej
z ukierunkowaniem psychologiczno-pedagogicznym i nowym – dziennikarsko-medialnym. Nowe propozycje pojawią
się również w Technikum Architektury Krajobrazu, obok już
znanych zawodów: technika architektury krajobrazu i technika lotniskowych służb operacyjnych, uruchamiamy dwa
nowe: technika ochrony środowiska i technika awionika.
Unikalna oferta edukacyjna ZSOiT w Wojkowicach umożliwia
już na etapie szkoły średniej zaprojektowanie przez uczniów
swojej przyszłości, co zwiększa szanse zatrudnienia na współczesnym rynku pracy. Cieszy nas ogromne wsparcie – nie tylko finansowe, ale i emocjonalne – absolwentów szkoły i Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego , o czym
świadczy tak entuzjastyczny udział w akcji w mediach społecznościowych. Absolwenci ZSOiT w Wojkowicach to ludzie
sukcesu. Sukcesu, rozumianego na różne sposoby – pięknych
karier, realizowanych życiowych pasji czy też wspaniałego
dojrzałego życia wciąż z licealną miłością u boku. Nasza szkoła
nie jest duża, dlatego też pamiętamy naszych uczniów, wspominamy i pękamy z dumy! To Oni są żywym i niepodważalnym
dowodem na to, że droga z małego miasta prowadzi wprost
do wielkiego świata, a nasza szkoła to przestrzeń, w której rodzi się przyjaźń i miłość – na całe życie.

Bożena Łabacz
Agnieszka Mańka
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Akademia Sportu Wojkowice pomimo
dużych utrudnień związanych z pandemią swoje zajęcia rozpoczęła na początku stycznia. W roku 2021 prowadzimy
treningi w rocznikach od 2015 do 2004,
a już niebawem ruszy nabór do rocznika
2016. W każdej chwili można dołączyć
do naszej Akademii do każdego rocznika, wystarczy umówić się z trenerem
prowadzącym odpowiednią grupę. Dane
do kontaktu z trenerami i harmonogram
treningów znajdują się na naszej stronie
internetowej: akademiasportuwojkowice.pl.
W roku 2021 nastąpiło bardzo dużo
pozytywnych zmian w naszej akademii, co na pewno przyniesie pozytywne
efekty w szkoleniu naszych wychowanków. Do sztabu trenerskiego dołączył
trener przygotowania motorycznego
Maciej Strzemiński. Zawodnicy oprócz
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treningów piłkarskich raz w tygodniu
mają zajęcia z trenerem przygotowania
motorycznego, jest to bardzo duża wartość dodana, ponieważ cechy motoryczne są niejednokrotnie zaniedbywane
w szkoleniu dzieci i młodzieży i w późniejszym czasie są nie do nadrobienia.
Drugim bardzo ważnym projektem
na rok 2021 jest zawiązanie współpracy
z Coever Coaching Polska, już w kwietniu staniemy się oficjalnym partnerem
Coever Coaching. Trzeba zaznaczyć, że
z tego programu korzystają największe
akademie piłkarskie w Europie, między
innymi Bayern Monachium, Real Madryt, AC Milan.
Coever Coaching to ogólnoświatowy,
kompleksowy system szkolenia piłkarskiego, zawierający wszystkie elementy
niezbędne do wychowania i ukształtowania zawodnika na najwyższym pozio-

mie. Coever Coaching to program nauki
i doskonalenia umiejętności gry skierowany do wszystkich piłkarzy i trenerów,
ale szczególnie dopasowany do młodych
zawodników w wieku 5-13 lat. Dzięki
programowi wszyscy trenerzy Akademii
zostaną przeszkoleni według metodologii Coever Coaching i swoją wiedzę będą
mogli przekazywać naszym młodym
zawodnikom. Trzeba zaznaczyć, że jest
to bardzo duże przedsięwzięcie i w naszym regionie będziemy jedyną Akademią
Partnerską Coever Coaching. W okresie
od kwietnia do czerwca wszystkie nasze
zespoły będą uczestniczyć w rozgrywkach piłkarskich podokręgu sosnowiec,
a nasi juniorzy będą występować w III
lidze wojewódzkiej. Zapraszamy wszystkich kibiców do oglądania naszych meczy
i kulturalnego kibicowania w nadchodzącym sezonie.
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KRONIKA KRYMINALNA

Wydarzenia kryminalne
na terenie miasta Wojkowice
z okresu od 26.11.2020 r. do 03.03.2021 r.
28.11.2020 r., u
 l. Morcinka
Z niestrzeżonego parkingu dokonano kradzieży
pojazdu marki VW Passat wraz z kluczykami.
04.12.2020 r., u
 l. Stara
Nieznany sprawca po wybiciu dwóch szyb bocznych w samochodzie Renault Scenic, z wnętrza
dokonał kradzieży teczki z dokumentacją medyczną.
13.12.2020 r., u
 l. Sobieskiego
Nieznani sprawcy dokonali kradzieży pojazdu
Audi Q5 z parkingu osiedlowego powodując
straty o wartości 180 tys. zł.
01.01.2020 r., u
 l. Proletariatu
Policjanci KP Wojkowice zatrzymali mężczyznę,
który groził pozbawieniem życia oraz znęcał się
psychicznie i fizycznie nad swoją żoną.
16.12.2020 r., u
 l. Sucharskiego
Policjanci KP Wojkowice zatrzymali mężczyznę,
który kierował samochodem osobowym, będąc
w stanie nietrzeźwości z wynikami: 1,68 i 1,53
promila w wydychanym powietrzu.
20.12.2020 r., u
 l. Sobieskiego
Nieznani sprawcy po uprzednim wyłamaniu
okna w garażu, dokonali kradzieży silnika do samochodu VW Passat, 2 szt. halogenów, kosy
spalinowej Husqvarna, 4 szt. opon, powodując
straty o łącznej wartości 5000 zł.
21.12.2020 r., u
 l. Sobieskiego
Policjanci WRD KPP Będzin zatrzymali mężczyznę, który kierował samochodem osobowym
wbrew zakazowi prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydanym przez Sąd Okręgowy w Katowicach.
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11.01.2021 r., u
 l. Kosynierów
Nieznany sprawca po uprzednim przecięciu
kłódki zabezpieczającej drzwi wejściowe do magazynu, dostał się do jego wnętrza, skąd dokonał kradzieży złomu mosiężnego i aluminiowego, powodując straty w wysokości 3000 zł.
21.01.2021 r., u
 l. Paderewskiego
Policjanci WK KPP Będzin, zatrzymali mężczyznę, który wbrew przepisom obowiązującej
Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w miejscu zamieszkania posiadał środki odurzające
w postaci marihuany w ilości 55,2 grama oraz
substancje psychotropowe w postaci amfetaminy w ilości 39,836 gram.
04.02.2021 r., u
 l. Ogrodowa
Nieznani sprawcy po uprzednim wyłamaniu
okna w piwnicy, dostali się do wnętrza budynku będącego w remoncie, a następnie dokonali
kradzieży elektronarzędzi na szkodę podwykonawcy.
11.02.2021 r., u
 l. Morcinka
Policjanci WK KPP Będzin zatrzymali mężczyznę,
który w miejscu zamieszkania posiadał środki
odurzające w postaci 35,20 gram marihuany.
13.02.2021 r., u
 l. Gierymskiego
Policjanci KP Wojkowice zatrzymali mężczyznę,
który posiadał przy sobie pudełko z zawartością suszu roślinnego (marihuany) o wadze
0,18 grama netto. Ponadto osoba ta poszukiwana była przez Sąd Rejonowy w Radomsku
celem doprowadzenia do Zakładu Karnego
w Wojkowicach.
Sporządził
sierż. szt. Dawid Polakowski
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