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AKTUALNOŚCI

„Maseczka Dla Mieszkańca” – szyjemy maseczki
dla mieszkańców

Tegoroczna wiosna przyniosła mieszkańcom Wojkowic wiele wyzwań. Rozwijająca się epidemia i kolejne wytyczne oraz
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
wymusiły zmianę naszych codziennych
nawyków. Od początku na każdym kroku widać było wielkie serce i solidarność w walce z epidemią wśród Wojkowiczan. Jednym z jej przejawów było
powstanie grupy „Wojkowice szyją dla
medyków”, która dzielnie wspierała śląskie służby medyczne, a także okoliczne
urzędy, instytucje oraz jednostki policyjne i strażackie, przekazując na ich rzecz
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własnoręcznie uszyte jednorazowe i wielorazowe maseczki ochronne.
Kiedy nieśmiało wspomniałam moim
współpracownikom o pomyśle bezpłatnego szycia maseczek dla szpitali nie
przypuszczałam, że spotka się z takim
wsparciem. A jednak życie pokazuje, że
sytuacja kryzysowa bardzo łączy ludzi
o wspólnych wartościach. Wsparło nas
miasto Wojkowice z burmistrzem Tomaszem Szczerbą na czele, Rada Seniorek i Seniorów w Wojkowicach, strażacy
z Ochotniczych Straży Pożarnych w Wojkowicach, służby mundurowe oraz przede

wszystkim wolontariuszki i wolontariusze, którzy szyli, dostarczali materiały lub
pomagali w logistyce. Dziękuję za wsparcie! – tak entuzjastycznie dziękowała zaangażowanym w akcję założycielka grupy Katarzyna Ryfka-Cygan. Ze względu
na coraz bardziej powszechną potrzebę
noszenia maseczek także przez mieszkańców Wojkowic, na początku kwietnia
Burmistrz Tomasz Szczerba zainicjował
akcję #MaseczkaDlaMieszkańca. Urząd
Miasta zakupił niezbędne materiały
i szycie maseczek dla mieszkańców ruszyło pełną parą. Akcja nabrała rozgłosu
i dołączyli do niej kolejni wolontariusze:
członkowie Stowarzyszeni Aktywny Wojkowicki Senior, pracownicy i sympatycy
Miejskiego Ośrodka Kultury, pracownicy
Żłobka Miejskiego „Figielkowo”, a także
skazani z Zakładu Karnego w Wojkowicach, na potrzeby których Urząd Miasta
zakupił i przekazał trzy maszyny do szycia. Kiedy w życie wchodziły przepisy
nakazujące powszechne noszenie maseczek, Wojkowice były już przygotowane.
W dniach pomiędzy 15 a 21 kwietnia
2020 r. dzięki wielkiemu zaangażowaniu
druhen i druhów z ochotniczych straży
pożarnych, działających na terenie Wojkowic do każdego lokalu mieszkalnego
w mieście trafiła maseczka.
Od początku zależało mi na tym, aby
w każdej rodzinie była maseczka, tak
żeby nigdzie nie doszło do dylematu czy
można wyjść z domu po rzeczy pierw-
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szej potrzeby. Chciałem dotrzeć także
do tych, którzy sami się nie upomną,
nie zadzwonią powiedzieć, że są w potrzebie, nie skorzystają z mediów społecznościowych, a przecież do przepisów nakazujących noszenie maseczek
wszyscy musieli się dostosować. Stąd
pomysł, że maseczki w pierwszej kolejności będą wrzucone do każdej skrzynki pocztowej w naszym mieście. To był
mój cel i udało się go osiągnąć! – tak o
swoim pomyśle mówił Burmistrz Miasta
Wojkowice Tomasz Szczerba. W ramach
akcji Maseczka Dla Mieszkańca rozdano

już niemal 4000 maseczek, które trafiły nie tylko do skrzynek pocztowych,
ale także do pacjentów Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wojkowicach, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również były rozdawane
na ulicach miasta przez policjantów.
W Urzędzie Miasta Wojkowice (pokój
nr 9) cały czas działa punkt wydawania
maseczek, do którego może się zgłosić
każdy mieszkaniec naszego miasta. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję!
tekst: Małgorzata Kołtun

Wojkolandia – nowe oblicze terenów pokopalnianych
Wizualizacja proponowanych założeń koncepcji zagospodarowania

Wizualizacja poglądowa przykładowych, proponowanych rozwiązań. Uwaga: zdjęcie panoramiczne z drona obiektywem szerokokątnym, perspektywa zniekształcona. Fot. Łukasz Maliszewski, marzec 2020 r.

Od 31 marca do 21 kwietnia konsultowaliśmy wstępne założenia
zagospodarowania terenu pokopalnianego w Wojkowicach.
Obszar położony na północ od zakładu karnego pomiędzy ulicami
Piaski i Plaka, o powierzchni 56 ha był intensywnie eksploatowany w minionym wieku przez cementownię Saturn, a następnie
przez kopalnie Jowisz i Grodziec – w części byłego wyrobiska wapieni składowano odpady górnicze. Aktualnie teren jest całkowi-
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cie zdewastowany. Zamiarem Burmistrza Miasta jest przywrócenie tej części Wojkowic funkcji użytecznych społecznie.
Poddana konsultacjom koncepcja przewiduje, że w części północnej omawianego obszaru powstaną ścieżki spacerowe, miejsca piknikowe i punkt widokowy. W kamieniołomie zaproponowano ścieżkę edukacyjną prezentującą walory geologiczne tego
obszaru oraz zieleń izolacyjną przy zakładzie przetwarzania od-
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padów i zakładzie karnym. W części przylegającej do stadionu
i parku przewidziano tereny sportowe – boiska wielofunkcyjne,
tor do jazdy na rolkach czy elementy ścieżki zdrowia. W części południowej zaproponowano powstanie torów do jazdy na
rowerach, w powiązaniu z planowanym szlakiem rowerowym
w śladzie ulicy Drzymały. We wschodniej części terenu zaplanowano farmę fotowoltaiczną, zapewniającą czystą energię.
W centralnej części terenu znajduje się aktywna termicznie hał-

da, która wymaga likwidacji – aktualnie trwa opracowywanie
dokumentacji technicznej jej rozbiórki. Po rekultywacji terenu
mogłaby tu powstać wielofunkcyjna łąka rekreacyjna, przydatna też np. na koncerty plenerowe.
W trakcie konsultacji zebrano uwagi mieszkańców, które pomogły w opracowaniu ostatecznej koncepcji. Dziękujemy za aktywny udział w konsultacjach.
Red.

Susza – co robić?
Mówimy czasem o Ziemi „błękitna planeta”. Faktycznie większość z jej powierzchni
pokrywa woda. Z tych zasobów jednak tylko niewielki procent stanowi woda słodka, a z kolei z niej tylko niewielki procent
stanowi woda nadająca się do picia. Każdy z nas wie oczywiście, że są na świecie
miejsca gdzie dostęp do wody jest utrudniony – suche, pustynne przestrzenie, ale
one przecież są gdzieś daleko, na innych
kontynentach, nie u nas… Czy rzeczywiście? Nie do końca. Wydawałoby się, że
w naszym kraju, dostęp do wody jest
czymś oczywistym, podobnie jak do powietrza. W końcu wystarczy odkręcić kran
i jest… Okazuje się jednak, że ta dostępność i obfitość może być w dużej mierze
tylko złudzeniem. Z dostępnych informacji
i analiz wynika, że pod względem ilości
dostępnej wody na mieszkańca Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc wśród krajów europejskich. Na jednego mieszkańca
przypada u nas ok. 1800 m3/rok, w trakcie
suszy wskaźnik ten spada poniżej 1000 m3.
Biorąc pod uwagę ten wskaźnik, nasz kraj
znajduje się w grupie państw, którym grozi
deficyt wody. Średnia ilość wody przypadająca na jednego mieszkańca Europy jest
2,5 razy większa i wynosi ok. 4500 m3/rok.
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Zasoby wody w naszym kraju to przede
wszystkim pochodna opadów, tymczasem ostatnie lata upływają pod coraz
większym znakiem suszy. To, jak również
inne działania ostatnich dziesięcioleci,
takie jak regulacja rzek, osuszanie bagien
czy „betonowanie” przestrzeni miejskich,
a także wykorzystywanie podziemnych zasobów wody na bieżące potrzeby, sprawia
że sytuacja staje się coraz gorsza. Obniża
się poziom wód gruntowych, wysychają
studnie, a obniża się poziom wód w rzekach. Żeby zobaczyć to na własne oczy nie
trzeba daleko szukać, wystarczy przejść
się brzegiem Brynicy. Widać wyraźnie jak
bardzo obniżył się poziom wody odsłaniając nawet przybrzeżne łachy piasku.
Co możemy z tym zrobić? Problem jest szeroki i potrzebne są rozwiązania systemowe
na poziomie krajowym. Wody Polskie wdrażają Program Rozwoju Retencji, według dostępnego harmonogramu jego ostateczna
wersja ma zostać opracowana do sierpnia
2020 roku. To dobry kierunek, ale i zakres
prac do wykonania jest gigantyczny. Zbiorniki retencyjne w Polsce pozwalają zatrzymać nieco ponad 6 proc. wody, która przez
rok spływa rzekami do morza. Dla porównania Hiszpania zatrzymuje 45 proc. wody.
Już samo to pokazuje, ile jest do zrobienia.
I nie są to prace, które można zrobić w rok
czy dwa lata… Co jednak możemy zrobić tu
i teraz, we własnym zakresie? Czy w ogóle
da się coś zrobić? Okazuje się, że tak. Nie są
to może jakieś wielce efektowne działania,
ale jeśli podejmie je wiele osób i one dadzą widoczny efekt. Po pierwsze oszczędność wody. Na początek wystarczy jeśli do
podlewania ogrodów nie będziemy używali wody z sieci wodociągowej. Jeśli tylko
mamy taką możliwość gromadźmy wodę

deszczową i korzystajmy z niej w suche dni.
Na szczęście są jeszcze okresy, w których
potrafi sporo napadać. Dla przyrody optymalne są opady niezbyt intensywne, ale
za to rozłożone w dłuższym czasie. Opady
nawalne, takie jak występują na przykład w
czasie burzy, nie są korzystne bo większość
tej wody nam po prostu „ucieka” zamiast
wsiąkać w grunt. Warto więc tą wodę
zatrzymać. Drugi ze sposobów to tzw.
kwietne łąki, które mogą zastąpić nam,
w jakiejś mierze, nasze trawniki. Oczywiście, estetycznie przycięty trawnik cieszy
oko, jednak bez stałego nawadniania szybko się przesusza. Z kolei rośliny łąkowe
mają dłuższy i bardziej rozwinięty system
korzeniowy niż trawa. Dzięki temu podczas deszczu, nawet ulewnego, absorbują
więcej wody. Nie musimy ich więc podlewać tak intensywnie. Roślinność łąkowa
sprzyja bioróżnorodności i jest naturalnym
schronieniem i żerowiskiem owadów, małych ssaków i ptaków. Kwiaty polne sprzyjają także zapylaczom takim jak: pszczoły,
trzmiele czy motyle. Z kolei tak niechciane przez nas kleszcze żyją głównie w trawach i nie lubią np. olejków eterycznych,
które mają w sobie liczne rośliny łąkowe.
Dlatego nawet niekoszona łąka kwietna
nie będzie zwiększać występowania liczby
kleszczy, a rosnące na niej kwiaty dodadzą
koloru naszym ogrodom. Podsumowując,
jeśli zdecydujemy się na gromadzenie wody
deszczowej oraz przynajmniej cześć z naszego ładnie wystrzyżonego trawnika przeznaczymy na kwietną łąkę, dokładamy swoją
„cegiełkę” do walki ze skutkami suszy. Jeśli
tych „cegiełek” będzie wystarczająco wiele
to być może powstanie z nich mur, który
skutecznie powstrzyma przynajmniej część
z tych zagrożeń, które mogą odbić się na naszym najbliższym otoczeniu.
tekst: Marcin Wroński

3

I N W E S T YC J E W W O J KO W I C A C H – S TA N N A 19. 06. 2020 r.
„Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R
w Wojkowicach wraz z budową dróg rowerowych prowadzących do punktu przesiadkowego”.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (ponad 4,7 mln) oraz ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu na rzecz ograniczania niskiej emisji
(2 mln). Wartość projektu: 7,4 mln zł. Trwają prace budowlane.
„Przebudowa ul. Brzeziny (drogi gminnej 634001S) w Wojkowicach, przebudowa zjazdów, budowa chodnika i kanalizacji
deszczowej”.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 2020. Wartość projektu: około 2 mln zł. Trwa procedura przetargowa.
„Termomodernizacja budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wojkowicach z wykorzystaniem odnawianych źródeł energii”.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (ponad 0,8 mln). Wartość projektu: ponad 1,1 mln zł. Trwają prace
budowlane.
„Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Wojkowice”.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (około 2,2 mln). Wartość projektu: około 2,6 mln. Trwa procedura przetargowa.
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 17 i 17a w Wojkowicach”.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na
lata 2014-2020 (około 339 tys.). Wartość projektu: około 530 tys. zł. Budynek został przekazany wykonawcy.
#modernizujemyDlaCiebie
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Z M I A N Y W S Y S T E M I E G O S P O D A R K I O D PA D A M I
Znowelizowana w lipcu 2019 roku przez Sejm RP. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie
6 września 2019 r. nałożyła na gminy obowiązek wprowadzenia wielu zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Od 01 lipca 2020 roku na terenie gminy Wojkowice
zacznie obowiązywać nowy Regulamin utrzymania czystości
i porządku, uchwalony przez Radę Miasta Wojkowice, który
został dostosowany do wymogów obecnie obowiązującego
prawa. Najważniejsze zmiany wprowadzone w Regulaminie
to: obowiązkowa segregacja – każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do segregacji odpadów komunalnych
przez niego wytworzonych. Oznacza to, że nie będzie możliwości wyboru sposobu zbierania odpadów. Wszyscy mieszkańcy, którzy zadeklarowali wcześniej brak prowadzenia selektywnej zbiórki będą zobowiązani złożyć nową deklarację.
Brak segregacji ustawowo obliguje samorządy do nałożenia
nawet czterokrotnie wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami; ujednolicenie zbieranych frakcji odpadów – oznacza to, że odpady komunalne należy segregować i umieszczać
w odpowiednich pojemnikach lub workach z podziałem na
5 podstawowych frakcji:
1) metale i tworzywa sztuczne wraz z odpadami opakowaniowymi – kolor żółty,
2) szkło – kolor zielony,
3) papier – kolor niebieski,
4) bioodpady – kolor brązowy,
5) odpady niesegregowane (zmieszane) – kolor czarny.
Stosowane w gminie Wojkowice zasady segregacji nieznacznie
odbiegały do obecnie wprowadzanych zmian przez ustawodawcę. Do tej pory na terenie naszej gminy metale były zbierane osobno w pojemnikach i workach koloru czerwonego, od
01 lipca 2020 r. będą zbierane razem z tworzywami sztucznymi
w pojemnikach i workach koloru żółtego. Dodatkowo w zabudowie wielorodzinnej pojawią się brązowe pojemniki na bioodpady, do których będzie można wyrzucać kuchenne odpadki warzywne i owocowe, obierki, liście i kwiaty, niezaimpregnowane
drewno, a także skorupki jaj oraz fusy po kawie i herbacie itp.
Częstotliwość odbioru w zabudowie jednorodzinnej: metali
i tworzyw sztucznych odbywać się będzie 1 raz w miesiącu;
bioodpadów w zabudowie jednorodzinnej odbywać się będzie
1 raz na dwa tygodnie. Częstotliwość odbioru pozostałych frakcji odpadów nie ulega zmianie. W domach jednorodzinnych
mieszkańcy będą mogli kompostować bioodpady we własnym kompostowniku. Jeśli się na to zdecydują, jednocześnie
rezygnując z ich oddawania w brązowym worku, będą mogli
skorzystać z bonifikaty i obniżyć swoją miesięczną opłatę za
odpady, po złożeniu nowej deklaracji. Taka możliwość zostanie
wprowadzona po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Miasta Wojkowice na najbliższej sesji. Przydomowe kompostowniki będą podlegały kontroli w zakresie ich faktycznego posiadania. Jeżeli okaże się, że mimo zdeklarowania kompostowania
odpadów i korzystania ze zmniejszonej opłaty, odpady nie są
kompostowane, brak jest kompostownika lub uniemożliwia się

2/2020

osobie upoważnionej dokonania oględzin nastąpi utrata upustu w opłacie na kolejne 6 miesięcy.
Aktualna umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów obowiązuje do 30 czerwca 2020 r. W kwietniu br. gmina ogłosiła
przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów w okresie od 01 lipca 2020r. do 31 grudnia 2021r. 21 maja
br. nastąpiło otwarcie ofert. Do przetargu stanął tylko jeden
wykonawca – przedsiębiorstwo FFC Polska Sp. z o.o., z którym
gmina współpracuje od połowy 2017 roku. Zaproponowana
kwota na wykonanie usługi znacznie przekroczyła zaplanowaną
kwotę w budżecie miasta, co oznaczałoby konieczność podniesienia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. W tej sytuacji Burmistrz Miasta Wojkowice podjął decyzję o unieważnieniu postępowania przetargowego i przygotowanie ponownego
przetargu, licząc na to, że w postępowaniu zostanie złożona
więcej niż jedna oferta, a ceny za odbiór i zagospodarowanie
odpadów nie wzrosną tak gwałtownie jak, w przypadku miast
ościennych.
Z niepokojem obserwuje się tendencję wzrostu cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie całego kraju. Gminy są zobowiązane do zorganizowania
systemu gospodarki odpadami, a środki pochodzące z opłat
muszą być gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym i nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane
z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Oznacza to, że system
musi się bilansować.
Szczegółowe informacje na temat gospodarki odpadami
w gminie Wojkowice można uzyskać pod nr tel. 32 760 20
94 lub na stronie www.wojkowice.pl w zakładce gospodarki
odpadami.
Wydział Inwestycji, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Lokalami.
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Z Ż YC I A S E N I O R A

Seniorzy kontra koronawirus
Seniorzy w okresie epidemii znaleźli się w wyjątkowo trudnym
położeniu. Wielokrotnie odizolowani od swoich najbliższych
z trudem radzą sobie z samotnością i wywołanym nią stresem,
podupadają na zdrowiu, tracą radość życia. Dlatego zrozumiałe i naturalne jest to, że członkowie stowarzyszenia Aktywny
Wojkowicki Senior w tych trudnych czasach postawili na samopomoc oraz poszukiwanie alternatywnych form kontaktów. Swoją aktywność przenieśli m.in. do środowiska mediów
społecznościowych.
Pandemia zaskoczyła nas w trakcie realizacji projektu ,,Aktywny
senior w życiu Wojkowic” dofinansowanego przez Burmistrza
Miasta Wojkowice w ramach tzw. ,,małych grantów”. Co prawda,
przed obostrzeniami, wynikającymi z konieczności zachowania
reżimu sanitarnego, z powodzeniem zrealizowaliśmy większość
zakładanych działań, to jednak ze względu na potrzebę chwili zdecydowaliśmy się na zmodyfikowanie niektórych z nich. Ze
względu na odwołanie wydarzeń kulturalnych, nie możemy skorzystać z tradycyjnej oferty teatrów, kin czy sal koncertowych.
W tej sytuacji zachęcamy seniorów do kontaktów z kulturą
w sieci. Prowadzimy konkurs na ciekawe rekomendacje i recenzje
wydarzenia kulturalnego upowszechnionego w Internecie, które
publikujemy na profilu stowarzyszenia na Facebooku. Nagrodami
w tym konkursie są promesy na bilety wstępu do teatrów i innych
instytucji kultury po ustaniu pandemii. Drugim zadaniem inaczej
realizowanym jest udział seniorów w aktywnościach sportowych.
Trwają rozgrywki indywidualne w speed-balla w ramach ,,Akademii speed-balla AWS-u”. Seniorzy rotacyjnie otrzymują mobilne
komplety do gry i walczą o uzyskanie rekordowej liczby uderzeń,
np. ćwicząc i rywalizując z wirtualnymi przeciwnikami w swoich
ogródkach. Wyniki oraz dokumentacja z tych ćwiczeń (zdjęcia, filmiki) są publikowane na Facebooku przez sportowców-seniorów
uczestniczących w zawodach. Takie treningi dla chętnych pomagają utrzymać dobrą kondycję, są też etapem przygotowania reprezentacji Wojkowic Seniorów do rozgrywek, które planujemy
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w przyszłości. Po zniesieniu niektórych obostrzeń rozpoczęliśmy
zindywidualizowane zajęcia relaksacyjne i sportowe na miejskim
stadionie. Zapraszamy m.in. w czwartki o godz. 10.00 na treningi gry w bule rozgrywki w bule prowadzone przez liderkę sekcji
sportowej AWS- u Wacławę Mańki.
Dążymy do podtrzymywania kontaktów. W długich rozmowach
telefonicznych z radością wspominamy niezwykle udany wyjazd w ramach projektu oraz zajęcia prozdrowotne, które zostały zorganizowane w jego trakcie w znanym ze swoich walorów
krajoznawczych Beskidzie Żywieckim. Zajęcia były połączone
z prezentacją speed-balla oraz gry w bule w ramach działań
integracyjno-sportowych prowadzonych wspólnie z członkami
Żywieckiego Klubu Boules – organizatora Międzynarodowego
Festiwalu Petanque. Dzięki temu doświadczeniu planujemy już
nowe sportowe inicjatywy, które będziemy chcieli przeprowadzić po ustaniu pandemii. Skutecznie rozwijamy też strefę wolontariatu. Nasze trzy wspaniałe koleżanki: Zdzisława Kiełbasa,
Ala Osiecka i Danuta Fugas włączyły się do akcji szycia maseczek dla mieszkańców Wojkowic. Dziękujemy! Liderki sekcji
rękodzieła: Jolanta Kalinowska, Danuta Saja i Elżbieta Krutow
zachęcają seniorów do twórczego zagospodarowania czasu.
Podpowiadają ciekawe rozwiązania kompozycyjne i zachęcają
do aktywności w dziedzinie rękodzieła, np. w zaciszu domowym wykonują artystyczny recykling, korzystając z naturalnych
materiałów, a efekty ich pracy pokazujemy na Facebooku Nagrywamy też filmiki dotyczące naszej codzienności, układamy
wiersze czy rapujemy. Seniorzy nie ulegają więc presji czasów.
Od początku pandemii pokazujemy innym seniorom, jak radzić
sobie z szarą rzeczywistością. Jesteśmy osobno, ale dalej tworzymy mocną grupę wsparcia. Pomimo utraty poczucia bezpieczeństwa spowodowanego stanem epidemii, walczymy o swoje
zdrowie psychiczne i fizyczne – czekamy na lepsze jutro.
Teresa Jaskuła,
Prezes stowarzyszenia Aktywny Wojkowicki Senior.
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Wojkowicka Rada Seniorek i Seniorów
zaprasza do współpracy
Sytuacja w jakiej dzisiaj się znajdujemy jest dla osób starszych
bardzo trudna, wielu z nas ograniczyło znacznie kontakty nie
tylko ze znajomymi ale również z rodziną w tym z wnukami, które są dla nas wielka radością. Stosujemy się do zaleceń epidemiologów unikamy kontaktów społecznych, nosimy maseczki
ochronne i z niecierpliwością czekamy na możliwość powrotu
do naszej wcześniejszej aktywności. Stopniowe luzowanie ograniczeń daje nadzieję, że niebawem będzie to możliwe dlatego
też zwracamy się z naszym apelem i prośbą.
Wojkowicka Rada Seniorek i Seniorów reprezentująca dość
liczne, bo prawie trzyipółtysięczne pokolenie 60 plus – to
zaledwie dziesięć osób, których rolą jest przede wszystkim
komunikowanie władzom miasta ich punktu widzenia, opinii
i potrzeb. Możliwość wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej sprawia, że srebrne pokolenie rośnie w siłę.
Długo czekamy na emeryturę, ale radość z wolności jaką ona
daje szybciej się kończy niż można by się tego spodziewać.
Mentalnie jednak czujemy się jeszcze młodzi i w wielu z nas
drzemie potrzeba bycia między ludźmi, działania i udzielania
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się dla innych. Fakt, że sami jesteśmy seniorami nie oznacza,
że wiemy wszystko na ich temat i mamy najlepsze pomysły,
co zrobić aby nasza jakość życia chociaż trochę stała się lepsza. Świadomość tego skłania nas do zwrócenia się z apelem do mieszkańców Wojkowic, którzy chcieliby wykorzystać
swój potencjał i zapał, którzy mają czas i chęć do bezinteresownego działania dla dobra innych o wsparcie osobowe naszej Rady. Zapraszamy do współpracy wszystkich niezależnie
od wieku i profesji, zależy nam na Waszym głosie doradczym,
na wiedzy i doświadczeniu w sprawach, którymi będziemy
się zajmować w tej kadencji. Chcielibyśmy utworzyć „Grupę Wsparcia Rady”, na którą moglibyśmy liczyć w przyszłości
w razie rozwiązywania problemów, które jeszcze do końca
nie są zdiagnozowane.
Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy: radaseniora@
wp.pl lub z Wydziałem Polityki Miejskiej Urzędu Miasta Wojkowice pok. Nr 1.
Przewodnicząca Wojkowickiej Rady Seniorek i Seniorów
Zofia Karlińska
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„Senior zdobywa formę”

Z wielką satysfakcją i radością Rejonowy Oddział Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wojkowicach przyjął informację o wygranej w konkursie
FIO Śląskie Lokalnie 2020 i otrzymaniu
grantu w wysokości 5000 zł. O dofinansowanie projektu ubiegało się aż 600
podmiotów z których tylko 123 znalazło się w gronie zwycięzców co powoduje, że nasze zadowolenie jest jeszcze
większe.
Projekt pod tytułem „Senior zdobywa
formę” obejmuje takie obszary jak: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, ochrona i promocja zdrowia, turystyka i krajoznawstwo. Jego realizacja
miała rozpocząć się już w połowie kwietnia jednakże sytuacja związana z epidemią spowodowała, że musimy jeszcze
chwilę poczekać. Główne cele projektu
to: aktywizacja osób 60+ i promocja aktywnego trybu życia; przekonanie senio-

rów o potrzebie dbania o własne zdrowie,
dobrą kondycję fizyczną i psychiczną;
uświadomienie przez seniora egzystencjalnej potrzeby ruchu i jego znaczenia
w utrzymaniu sprawności -poprawa
kondycji fizycznej dla osiągnięcia lepszych wyników w olimpiadzie sportowej
seniorów; zdobycie wiedzy medycznej
podczas spotkań z lekarzem o źródłach
dolegliwości i nasilających się ograniczeń
ruchowych; poznanie i utrwalenie przez
seniorów podstawowych ćwiczeń wpływających na lepszą sprawność ruchową; walka ze stereotypem postrzegania
seniora jako starca; pokazanie korzyści
łączenia uprawiania sportu w plenerze
ze zwiedzaniem ciekawych i atrakcyjnych miejsc turystycznych; wzbudzenie
w pokoleniu 60+ chęci do udziału w życiu
społecznym i pokazanie płynących z tego
potencjalnych korzyści np. z nowych znajomości czy integracji z grupą; okazanie

zainteresowania seniorem i jego sprawami; przywrócenie seniorowi dawnej
radości życia.
Wymienione cele zamierzamy osiągnąć
poprzez szereg działań takich jak: wykłady
psychologa, rehabilitanta i ortopedy, ćwiczenia ogólnosprawnościowe, ćwiczenia
w basenie (zajęcia aqua aerobicu), zajęcia
z jogi, a także jednodniowe wyjazdy rekreacyjne połączone z aktywnością fizyczną
na świeżym powietrzu.
Zainteresowane osoby udziałem w projekcie zapraszamy na spotkania organizacyjne Związku Emerytów Rencistów
i Emerytów, które odbywają się w każdy
piątek w godz. od 15 do 17 w Miejskim
Ośrodku Kultury w Żychcicach. Wszelkie
pytania jak również chęć uczestnictwa
w naszych działaniach można kierować na
adres poczty elektronicznej: zem.wojkowice@wp.pl.
Anna Jaworecka

#SeniorzeZostańWDomu
8 kwietnia 2020 r. pod tym hasłem odbyła się w Wojkowicach
akcja dostarczania wyrobów mięsnych marki Duda i Cedrob
do potrzebujących wojkowickich seniorów. Jak mówi przedstawicielka firmy: Jako producent wędlin chcieliśmy przyłączyć się do akcji i pomóc seniorom, tak jak potrafimy najlepiej,
czyli przekazując im nasze produkty. Nasi pracownicy przygotowali paczki z produktami marki Duda oraz Cedrob – mamy
nadzieję, że choć odrobinę umilimy naszym seniorom ten
ciężki czas. Akcję w Wojkowicach zainicjował Burmistrz Miasta Tomasz Szczerba, listę osób potrzebujących przygotowała Zofia Karlińska Przewodnicząca Rady Seniorek i Seniorów
w Wojkowicach, logistykę akcji zapewnili: Katarzyna Małysza
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Wojkowicach, druowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychcicach
– Marcin Kulawik i Radosław Nadolski oraz Radny Rady Miasta
Wojkowice Maciej Klimek.
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„Który rok ma nasz MOK?” – podsumowanie akcji

Na początku kwietnia Miejski Ośrodek
Kultury w Wojkowicach ogłosił wyjątkowy konkurs, przeprowadzony drogą elektroniczną i skierowany przede wszystkim
do mieszkańców Wojkowic – a szerzej do
miłośników MOK-u. W zadaniu można
było wziąć udział za pośrednictwem stro-

ny internetowej, a pierwszych 20 osób,
które w wyznaczonym terminie udzieliło
najwięcej poprawnych odpowiedzi dotyczących 10-letniej działalności Miejskiego
Ośrodka Kultury mogło liczyć na nagrody
w postaci pakietu gadżetów promocyjnych instytucji.
„Który rok ma nasz MOK?” – pod takim
hasłem odbył się konkurs z okazji 10
rocznicy urodzin Mok-u. Pytań było wiele
i stanowiły wyzwanie nawet dla wytrawnych bywalców i uczestników wydarzeń
organizowanych przez naszą placówkę.
Każdy z uczestników po uruchomieniu
konkursu miał jedynie 5 minut na udzielenie poprawnej odpowiedzi na wszystkie
pytania. Liczyły się więc nie tylko dobre

odpowiedzi, ale również to ile czasu zabrało nam wykonanie zadania. Możemy
śmiało powiedzieć, że jesteśmy dumni
z tak dużej wiedzy uczestników konkursu i gratulujemy szczęśliwej dwudziestce
wygranej! A oto laureaci naszego Quizu:
Jacek Barański, Elżbieta Sokół, Maciej
Klimek, Joanna Skaźnik-Honsek, Ryszard
Czyż, Aneta Polak, Małgorzata Trela,
Dominika Urbanek, Paulina Dziedzic,
Monika Barańska, Ewelina Pawliczak, Katarzyna Gawron, Justyna Piasny, Jakub
Święcicki, Marzena Kołodziejczyk, Patryk
Dudziński, Martyna Strzelińska, Stela
Strąk, Beata Mańka oraz Edyta Czerska.
Wkrótce poinformujemy również zwycięzców o możliwości odbioru nagród.

Wojkowickie Dni Kultury – czyli jak świętować
w czasach pandemii
Kwiecień 2020 miał być dla Miejskiego Ośrodka Kultury wyjątkowy. Jubileuszowe obchody urodzin placówki, koncerty, atrakcje dla dużych i małych – słowem wiele kulturalnych przeżyć
w nadmiarze, wspólnie, radośnie i z planami na przyszłość. Tymczasem siła wyższa pokrzyżowała wszystkim plany i zamknęłam
nas w domach na prawie trzy miesiące. Ale to co miało się odbyć
nie ucieknie i nasze plany, wciąż aktualne, przesunęły się jedynie
nieznacznie w czasie. Zobaczmy więc co się jeszcze w tym roku
wydarzy i trzymajmy kciuki aby już nic nam nie przeszkodziło
w obchodach 10 urodzin MOK-u.
W ramach dziesiątych Wojkowickich Dni Kultury punktem
programu miał zostać koncert Darii Zawiałow, która właśnie
w tym czasie odbywała swoją trasę koncertową Helsinki Tour.
Koncert przełożyliśmy na odleglejszy i bezpieczniejszy termin
18 października 2020 na godzinę 19. Tym samym bilety zakupione na początku tego roku nie stracą ważności. Również na
ten termin przesunięte zostaje wszelkie inne zaplanowane wydarzenia związane ze świętowaniem urodzin. A wracając do
naszej gwiazdy – przypominamy z czego zasłynęła i jak przebiegała jej kariera. Daria szerszej publiczności dała się poznać
za sprawą wielu telewizyjnych programów muzycznych typu
talent show, w których zajmowała wysokie miejsca. Śpiewa od
najmłodszych lat, a w miarę doskonalenia warsztatu wokalisty jej sukcesy są coraz częstsze. Single takie jak „Kundel Bury”
i „Miłostki” doczekały się mocnych pozycji na radiowych listach
przebojów oraz milionów wyświetleń w internecie. Po raz pierwszy swój debiutancki materiał zaśpiewała podczas koncertu
w Studiu im. Agnieszki Osieckiej, wkrótce też pojawiła się jej
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pierwsza płyta „A kysz”. Jej drugi album studyjny „Helsinki”
sprawił, że została nominowana do nagród MTV Europe Music
Awards 2019 w kategorii najlepszy polski wykonawca. Czekamy
więc na październik i przedłużamy jednocześnie cykl wydarzeń
związanych z jubileuszowym rokiem.
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Pierwsza taka wystawa online
Trudne czasy wymagają nowych środków przekazu, postanowiliśmy więc po raz pierwszy zorganizować wystawę online, tak
aby każdy bezpiecznie mógł wziąć w niej udział. W tej sytuacji,
bez wernisażu jednak z zachowaniem bezpiecznego dystansu
przybliżyliśmy Wam twórczość artystki związanej z Miejskim
Ośrodkiem Kultury od lat. Na wystawie znalazły się prace Magdaleny Pasternak powstałe w toku jej studiów na Akademii
Sztuk Pięknych w Katowicach.
Magda studiuje obecnie na IV roku grafiki warsztatowej Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Zajmuje się malarstwem,
grafiką, rysunkiem i ilustracją. W kręgu jej zainteresowań dominują techniki tradycyjne, oparte na systematycznej pracy
nad matrycą, którą następnie powiela się poprzez tworzenie
odbitek na prasie. W swoich pracach skupia się na tym co ją
otacza, ale również na wspomnieniach, dzieciństwie, przetwarzaniu rzeczywistości i wyobrażeń o niej oraz na kategorii czasu i zmianom jakie wprowadza w naszym postrzeganiu świata.
Także te kategorie próbuje przenosić na malarstwo, w którym
szuka związku teraźniejszości z przeszłością, w sposób kolażowy
łącząc dwa odrębne światy. Na wystawie mogliśmy podziwiać
obrazy oraz grafiki wykonane w różnych technikach.

Podarunek za rysunek!
Dzień Dziecka w warunkach pandemii
wymaga kreatywności i znalezienia nowej formuły – bez tradycyjnych zabaw na
świeżym powietrzu, koncertów i animacji. Ale nie oznacza to, że Miejski Ośrodek Kultury rezygnuje z najważniejszego
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dla maluchów dnia w roku. Zaprosiliśmy
więc wszystkie dzieci do wspólnej zabawy we własnych domach, do stworzenia
pięknych prac plastycznych, z których
każda mogła zostać nagrodzona i wyróżniona! Podarunków mamy sporo,

jednak kto pierwszy ten lepszy – dlatego
w ramach tej zabawy warto było wcześniej wpisać się na listę prezentową,
a 1 czerwca przynieść do nas swój rysunek i odebrać paczkę.
Aby wziąć udział w konkursie wystarczyło namalować w dowolnej technice,
w formacie A4 pracę na temat: „Mój wymarzony Dzień Dziecka” – i tutaj Wasze
pomysły mogły być jak najbardziej fantastyczne, zwłaszcza, że długie przebywanie
w domu z pewnością sprawiło, że zatęskniliście za rówieśnikami i zabawą. Następnie należało gotowy rysunek przynieść
1 czerwca do MOK-u w godzinach od 9:00
do 15:00 i odebrać prezent! Przygotowaliśmy dla Was prawdziwie słodko-kreatywny zestaw. W paczkach znalazły się
słodycze i materiały plastyczne. Wszystkie prace dzieci były bardzo kolorowe
i wesołe, pełne optymizmu i sprawiły nam
dużo radości. Mamy nadzieję, że powoli
będziemy mogli organizować coraz więcej
imprez dla dzieci i spotykać się w razem
w murach Miejskiego Ośrodka Kultury
w Wojkowicach.
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Laptopy dla
wojkowickich szkół
27 maja br. Burmistrz Miasta Wojkowice przekazał dyrektorkom wojkowickich szkół 24 laptopy o łącznej wartości 60 tys.
złotych, zakupione w ramach projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego. Głównym celem programu jest doposażenie szkół
w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia zdalnego
kształcenia.

SP1 – szkolny projekt „Budka lęgowa dla ptaków”
Pomysł na projekt pod nazwą „Budka
lęgowa dla ptaków” zrodził się z inicjatywy Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wojkowicach. Rodzice
naszych uczniów przygotowali pierwszą,
przykładową budkę lęgową, a następnie
zaprosili do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu wszystkie dzieci. Projekt polegał na wykonaniu przez ucznia (z pomocą rodziców lub dziadków) drewnianej
budki lęgowej dla małych ptaków. Cele,
które przyświecały pomysłodawcom,
były proste i szlachetne: uświadomienie
uczniom jak ważne jest zabezpieczenie
miejsc lęgowych dla różnych gatunków
ptaków w miastach, gdzie często brak
jest odpowiedniej ilości dziupli, ochrona gatunkowa, dbanie o przywrócenie
równowagi biologicznej, wskazanie dzieciom jak można pomagać ptasim przyjaciołom. Ważne było też zainicjowanie
działań, które uczniowie wykonają razem
ze swoimi najbliższymi, ponieważ takie
prace przynoszą zawsze wiele radości
i sprzyjają budowaniu relacji. Pomysł na
wykonanie budki lęgowej dla ptaków,
szczególnie w okresie wiosennym, bardzo spodobał się dzieciom.
Do 12 marca na terenie szkoły zgromadzono 28 pięknych budek dla ptaków,
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a po tym terminie uczniowie zawieszali
je po prostu na przydomowych drzewach i fotografowali. 20 marca budki
zostały przekazane na ręce Burmistrza
Miasta Wojkowic Pana Tomasza Szczerby, który włączył się w akcję. Wszystkie
zawieszono w wojkowickim parku. Akcja zakończyła się ogromnym sukcesem!

W sumie uczniowie szkoły i oddziału
przedszkolnego wraz z opiekunami zbudowali 43 budki lęgowe: piękne, starannie
wykonane, niektóre bardzo oryginalne.
Serdecznie dziękujemy uczniom, rodzicom i dziadkom za udział w projekcie.
Małgorzata Krawczyk
nauczyciel bibliotekarz SP1
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KRONIKA KRYMINALNA

Wydarzenia kryminalne na terenie miasta Wojkowice
z okresu od 21.02.2020 r. do 28.05.2020 r.
8.02.2020 r. Wojkowice ul. Morcinka. Policjanci
Wydziału Kryminalnego KPP Będzin
zatrzymali mężczyznę, który w miejscu
zamieszkania posiadał środki odurzające w postaci marihuany.
28.03.2020 r. Wojkowice ul. Morcinka. Nieznany
sprawca po uprzednim zerwaniu kłódki w kontenerze dostał się do środka,
skąd dokonał kradzieży elektronarzędzi
na łączną kwotę 20 tys zł.
08.04.2020 r. Wojkowice ul. Morcinka. Policjanci KP Wojkowice zatrzymali mężczyznę, podejrzewanego o to, że w dniu
28.03.2020 r. w Wojkowicach działając
wspólnie i w porozumieniu z innymi
osobami dokonał włamania do kontenera i zaboru elektronarzędzi.
09.04.2020 r. Wojkowice ul. Morcinka. Policjanci
KP Wojkowice zatrzymali kolejnego
mężczyznę, podejrzewanego o to, że
w dniu 28.03.2020 r. w Wojkowicach
działając wspólnie i w porozumieniu
z innymi osobami dokonał włamania
do kontenera i zaboru elektronarzędzi.
16.04.2020 r. Wojkowice ul. Morcinka. Nieznany
sprawca po uszkodzeniu kłódki z drzwi
piwnicy dostał się do jej wnętrza, skąd
dokonał kradzieży 3 rowerów oraz siekiery powodując straty ok 1000 zł.

28.04.2020 r. Wojkowice ul. Sobieskiego. Dzielnicowi
KP Wojkowice zatrzymali mężczyznę,
który znęcał się psychicznie i fizycznie
nad swoją żoną.
08.05.2020 r. Wojkowice ul. Proletariatu. Policjanci WK KP Wojkowice zatrzymali Łukasza N., podejrzanego o dokonanie
w dniu 18.04.2020 r. w Bobrownikach
włamania do samochodu osobowego
i kradzieży głośników samochodowych
o wartości 235 zł oraz kradzieży kamery monitoringu i lampy oświetleniowej
wartości 520 zł.
15.05.2020 r. Wojkowice ul. Plaka. Policjanci KP
Wojkowice zatrzymali Aleksandra P.,
który w parku dokonał uszkodzenia
ciała mężczyzny uderzając go pięścią
w twarz, w wyniku czego doznał obrażeńw postaci złamania 2 zębów.
20.05.2020 r. Wojkowice ul. Sobieskiego. Policjanci
ZPI KP Wojkowice zatrzymali Grzegorza
W., który posiadał przy sobie woreczek
strunowy z zawartością amfetaminy.
24.05.2020 r. Wojkowice ul. Morcinka. Dzielnicowy
KP Wojkowice zatrzymali Damian Ś.,
który w trakcie interwencji dokonał
znieważenia umundurowanych funkcjonariuszy Policji oraz naruszył ich nietykalność osobistą.
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