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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

AKTUALNOŚCI

Wojkowice nakręcone na pomaganie
W Wojkowicach nakręcamy się na pomoc
potrzebującym. 21 sierpnia 2020 r. przy
Szkole Podstawowej Nr 3 stanął kontener na
nakrętki i już po kilku dniach został wypełniony po brzegi. Zaangażowanie mieszkańców Wojkowic spotkało się z szybką reakcją
Burmistrza oraz firmy Econ Trader Sp. z o. o.,
która zadeklarowała odbiór nakrętek oraz
przekazanie kwoty 1000 złotych na wskazany przez mieszkańców cel społeczny.
Akcja nabrała tempa, mieszkańcy w komentarzach na facebooku Burmistrza
wskazywali zbiórki, które powinny zostać wsparte. Do tej pory środki zostały
przekazane na konto małej Oliwki chorej
na rdzeniowy zanik mięśni typu 1 (www.
siepomaga.pl/oliwka) oraz Ksawerego
(www.siepomaga.pl/sma-ksawery).
To nie koniec akcji! Na wsparcie czekają
kolejne zbiórki! Dziękujemy wszystkim
zaangażowanym i zachęcamy do dalszego zbierania i pomagania.
Red.

III Wojkowicki Piknik Militarny za nami
22 sierpnia 2020 r. w naszym mieście już po raz trzeci odbył
się Piknik Militarny. Organizatorem tegorocznej edycji było
Stowarzyszenie Pasjonatów Wojskowości „Kompania Bytom”,
które przygotowało mnóstwo atrakcji dla mieszkańców, m.in.
prezentacje sprzętu wojskowego, przejażdżki wozami bojowymi, strzelnica, jarmark militarny, grochówka oraz zabawy dla
dzieci. Specjalnie z okazji pikniku spod Urzędu Miasta kursował
bezpłatny autobus dla uczestników pikniku.
Impreza odbyła się pod patronatem Burmistrza Miasta Wojkowice Tomasza Szczerby.
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„Wakacje w mieście z Akademią Sportu”
Zwiedzanie Stadionu Śląskiego, wycieczka Szlakiem Orlich
Gniazd, wyjazd do opolskiego ZOO, wycieczka do Ustronia oraz
bezpłatne treningi – to atrakcje, które czekały na uczestników
„Wakacji w mieście z Akademią Sportu”.

Zadanie było realizowane od 20 lipca do 16 sierpnia. Wszystkie
organizowane wycieczki oraz treningi były bezpłatne. Zadanie
zostało sfinansowane przez gminę Wojkowice w ramach tzw.
małych grantów.

W związku z prowadzoną termomodernizacją budynku Urzędu Miasta
zmieniła się lokalizacja poszczególnych wydziałów Urzędu.
Wydział Finansowy oraz Kasa mieszczą się aktualnie w budynku
Miejskiego Ośrodka Kultury,
pozostałe wydziały zlokalizowane zostały w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3.

Więcej informacji na stronie wojkowice.pl.
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I N W E S T YC J E W W O J KO W I C A C H
„Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R
w Wojkowicach wraz z budową dróg rowerowych prowadzących do punktu przesiadkowego”.
Wartość projektu: 7,4 mln zł. Trwają prace budowlane. Planowany termin zakończenia prac: marzec 2021.
„Przebudowa ul. Brzeziny (drogi gminnej 634001S) w Wojkowicach, przebudowa zjazdów, budowa chodnika i kanalizacji
deszczowej”.
Wartość projektu: około 2 mln zł. Trwają prace budowlane.
„Termomodernizacja budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wojkowicach z wykorzystaniem odnawianych źródeł energii”.
Wartość projektu: ponad 1,161 mln zł. Trwają prace budowlane. Planowany termin zakończenia prac: listopad 2020.
„Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Wojkowice”.
Wartość projektu: 2,570 mln. Trwają prace budowlane. Planowany termin zakończenia prac: grudzień 2021.
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 17 i 17a w Wojkowicach”.
Wartość projektu: 540 tys. zł. Trwają prace budowlane. Planowany termin zakończenia prac: listopad 2020.
Za wszystkie utrudnienia wynikające z prowadzonych prac
przepraszamy.
#modernizujemyDlaCiebie

W Y W I A D Z K A Z I M I E R Z E M KO T U L S K I M
Wywiad z Kazimierzem Kotulskim, 103-letnim mieszkańcem
Wojkowic, autorem książki „Harcerskie wspomnienia z żeglarskim akcentem” przeprowadzony 10 sierpnia 2020 roku.
MK: Panie Kazimierzu, proszę mi powiedzieć skąd się wziął pomysł na spisanie wspomnień?
KK: To było tak, profesora Gajdkę pani zna? (prof. nadzw. dr
hab. Krzysztof Gajdka – mieszkaniec Wojkowic – przyp. red.)
Więc on jest również harcerzem i wiedząc o tym, że ja mam
takich dużo wspomnień z mojej pracy w okresie międzywojennym zorganizował spotkanie ze mną i w pierwszej fazie to miał
być zeszycik taki nieduży, gdzie ja te wspomnienia miałem podać. On to miał zredagować i to miało być dostępne tylko w komendzie hufca. To miał być taki mały zeszycik dla harcerskiego
hufca będzińskiego. Ale jak ja mu zacząłem opowiadać a on nagrywać to on powiada: tego jest za dużo, to będzie co innego,
to będzie jednak książka. No i tak ta przygoda się zaczęła. Tu,
przy tym stoliku wielokrotnie siedzieliśmy. To jest facet dociekliwy, nic nie umieścił w tej książeczce zanim moich wypowiedzi nie sprawdził. A ma on jakiś talent, ja sam nie wiem skąd, że
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zawsze wiedział, gdzie szukać potwierdzenia. Kiedyś dzwoni do
mnie mówiąc, że pokaże mi niespodziankę. Dotyczy to historii,
którą mu opowiadałem. To była Spała, zdaje się, że 1936 rok
i ja mu mówiłem, że Prezydent (Ignacy Mościcki – przyp. red.)
przyjechał w odwiedziny, jechał samochodem otwartym, stał
w tym samochodzie bez żadnej obstawy i obok mnie stał harcerz, który trzymał kronikę w ręce. Ten samochód tak przejeżdżał spacerkiem, on podszedł do tego samochodu, prezydent
kazał się kierowcy zatrzymać i harcerz poprosił o wpisanie do
kroniki. Tak niefortunnie podawał wieczne pióro, że Prezydent
musiał odwrócić to pióro i w tym czasie znaleźli się reporterzy zrobili zdjęcia. Ja mu tą historię opowiadałem, a on potrafił
odnaleźć i pokazać mi te zdjęcia sprzed 80 lat. To była ta niespodzianka, przychodzi i pokazuje mi to wydarzenie na dużych
zdjęciach. Niesamowity facet.
MK: Czy myślał Pan, żeby wydać kolejną część wspomnień, kontynuację tej książki?
KK: Mógłbym coś ewentualnie dodać, ale gawędziarzem to ja
nie jestem i nigdy nie byłem, u mnie dwa razy dwa to jest
cztery.
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MK: Ale tych historii trochę się w życiu zdarzyło, jest o czym
opowiadać, prawda?
KK: Ja, jak tylko miałem czas to brałem plecak, maszynkę spirytusową i nie siedziałem w domu, nie oglądałem telewizji,
nie wiem czy telewizji jeszcze wtedy nie było, ale było radio. Ja
w chwilach wolnych nigdy w domu nie siedziałem, latem tylko
plecak i w góry. Pokochałem Tatry, lubiłem po nich chodzić.
Moja ulubiona Orla Perć, ma takie niebezpieczne przejścia. Raz
przeszedłem tą trasę z przewodnikiem, a później to już sam.
W górach nie wolno chodzić w pojedynkę, ale ja bardzo lubiłem chodzić sam, usiąść sobie, kiedy chcę. Taki przypadek mi
się przypomniał. Tatry, z Czarnego Stawu Gąsiennicowego szedłem do góry i przez Kozi Wierch miałem przejść do Granatów
i zejść z powrotem na dół do Murowańca na Hali Gąsiennicowej. Idę do góry, to był wrzesień i już byłem wysoko
i zaczęły mi się sypać kamyki na głowę. Myślę, pewnie turysta idzie do góry i mówię: Hej ty tam uważaj, bo ja idę za
tobą! Ucichło. Idę dalej i po pewnym czasie znowu mi się
coś sypie na głowę więc się zdenerwowałem i mówię: Ty
durniu, już ci raz mówiłem idź ostrożnie, bo mi się sypie!
Uszedłem jeszcze trochę do góry, stanąłem i naraz patrzę
a przede mną wyłania się kozioł, a właściwie cap, w takiej
odległości jak stąd do pani i patrzy na mnie. Boże kochany,
mało kto miał takie spotkanie jak ja! On patrzy na mnie, ja
szybko plecak wyjmuję, żeby zrobić mu zdjęcie, on wyszedł
w całej okazałości, sierść taka srebrna, długa, czyściutka
jakby była prosto od fryzjera. Przyszedł, popatrzył na mnie
i nie spieszył się tylko cały mi się pokazał i skokami pobiegł
w dół. Jak ja żałowałem, że nie miałem w ręce aparatu, bo bym
sobie zrobił takie piękne zdjęcie! Na wyciągnięcie ręki był.
MK: Proszę mi powiedzieć, co jest największą miłością Pana
życia?
KK: Ja miałem dużo pasji w zależności od wieku, ale zawsze
w sobotę i w niedzielę szedłem sobie na spotkanie z przyrodą.
MK: Więc na pierwszym miejscu przyroda?
KK: Tak. Byłem harcerzem, a wtedy prawdziwi harcerze to mieli
mundur jak się należy, maszynkę do przygotowywania posiłków
no i ten nóż. Jak to się nazywało?
MK: Finka.
KK: Finka! Ja tą finkę mam do dziś! Muszę ją tylko odszukać. To
był prawdziwy harcerz jak już miał finkę.
MK: Czyli harcerstwo to to u Pana całe życie?
KK: Tak, harcerstwo cały czas jest ze mną.
MK: A na drugim miejscu żeglarstwo?
KK: Na drugim miejscu to znów góry, bo tak jak pani mówiłem,
w lecie z plecakiem a w zimie na narty. Jak już pracowałem na
kopalni na odpowiednim stanowisku kierowniczym to ja na
przykład w marcu w sobotę niosłem narty rano do biura. Po
skończonej pracy jechałem z Zabrza tramwajem do Katowic,
z Katowic do Krakowa pociągiem, z Krakowa do Zakopanego
PKS-em. To był PKS z demobilu, samochód ciężarowy, one się
nazywały Sztukery (Stucker – niemiecki producent samochodów ciężarowych – przyp. red.) Z plandeką i ławeczkami dooko-
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ła, miały przystawiane schodki no i tak żeśmy do Zakopanego
dojeżdżali. Wtedy był tylko jeden hotel: Giewont, w którym
miejsca były bardzo rzadko, ale jak nie było miejsc to w korytarzu jeszcze były takie polowe rozkładane łóżka, można tak
było przenocować. Albo na podłodze na materacach. Rano do
Kuźnic, na Kasprowy Wierch. Trzeba było stać w kolejce, żeby
wyjechać na górę i raz zjechać na dół i wracać do domu. Więc
znów na autobus, PKS-em do Krakowa, z Krakowa do Katowic
pociągiem i tramwajem do domu.
MK: Czyli cały weekend na jeden zjazd z Kasprowego Wierchu?
KK: Tak jest, warto było! Jak był marzec, tu u nas nie było już
śniegu, tylko błoto a tam wspaniałe warunki.
MK: Panie Kazimierzu, ten wywiad ukaże się w Głosie Wojkowic, będziemy też informować o dostępności Pana książki
w formie elektronicznej na stronie miasta. Co by Pan chciał powiedzieć mieszkańcom Wojkowic jako ich najstarszy mieszkaniec? Ma pan 103 lata, jest Pan w doskonałym zdrowiu i świetnym humorze. Jak to możliwe?
KK: Ja to bym chciał powiedzieć, że takiego burmistrza jak my
mamy dzisiaj, który ruszył to wszystko, zrobił w tym okresie
więcej niż wszyscy jego poprzednicy i robi w dalszym ciągu…
MK: Ale miało nie być o polityce. Mam to w gazecie napisać?
KK: Niech Pani napisze! Poza tym mogę powiedzieć, że Wojkowice to była kiedyś biedna wioska z jedną ulicą utwardzoną.
Ona się wtedy nazywała Szosowa, a na Głowackiego nie było
żadnej nawierzchni tylko błoto. Na ulicy Sobieskiego były rowy
odwadniające, każdy miał mostek. Jak jechał autobus to wszyscy uciekali na mostek i między domy, bo jak prysnął tym błotem! Jak przyszedł przemysł to wszystko się zmieniło, kopalnia
Jowisz zaczęła wydobywać węgiel. Z okolicznych wiosek gospodarze pracowali na kopalni, zaczął się dobrobyt, podniesienie
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stopy życiowej w Wojkowicach i okolicznych wsiach. Coraz lepiej się nam powodziło. Jeszcze moja mama opowiadała jak
w Wojkowicach nie było żadnego sklepu, najbliższy sklep był
w Czeladzi to ludzie szli boso aż do kapliczki a tam dopiero
wkładali buty i tak wchodzili do Czeladzi. Ponieważ Wojkowice
były biedne to nazwano wojkowiczan szkopiłebki. To były czasy, kiedy z mięsa była głównie baranina, szkop to jest baran,
a więc szkopiłebki kupowały to najtańsze baranie mięso.
MK: Proszę zdradzić co trzeba robić, żeby zachować taką radość
życia jaką Pan się ciągle cieszy?
KK: Przede wszystkim nie zasklepiać się w telewizor. Tylko
kontakt z przyrodą bez jej dewastacji. Wykorzystać przyrodę
dla zdrowia. To jest bardzo ważne, aby nie siedzieć przy telewizorze tylko ruszać się, spacerować. Ja mam 103 lata, teraz
niestety nie mogę chodzić, ale jak byłem młodszy to nigdy nie
siedziałem w domu. Przypominam sobie dzień, kiedy zostałem
harcerzem. Moi rodzice mają dom przy ul. Sobieskiego i zawsze

w soboty i niedziele widziałem zastęp harcerzy z namiotem,
z kotłem na plecach szli w lasy rogoźnickie.
Pewnego razu stoję przed domem w niedzielę, idzie zastęp,
a to byli moi koledzy, którzy już byli harcerzami. Jeden
mówi: no to chodź z nami. Ja zapytałem rodziców czy mi
pozwolą, rodzice pozwolili i ja w te lasy rogoźnickie poszedłem z nimi. Oni w mundurkach, ja po cywilu. Tam już
powoli zaczęli mnie traktować jak harcerza, przygotowywałem co potrzebowali, drzewo pociąłem. Jak wracaliśmy
to ja już tylko musiałem przyrzeczenie harcerskie złożyć
i mogłem być harcerzem.
MK: Czyli żeby się coś w życiu zadziało to trzeba wyjść z domu
i być odważnym?
KK: Tak jest! Nie siedzieć w domu, ruszać się. Wyjść w świat! To
jest najważniejsze.
MK: Bardzo dziękuję za wywiad Panie Kazimierzu, jeszcze raz
gratuluję wydania książki i życzę udanego benefisu.

I N F O R M A C JA D OT YC Z Ą C A SYS T E M U G O S P O DA R K I O D PA DA M I
W okresie od 1.09.2020 r. do 31.12.2020r. odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy
Wojkowice odbierać będzie firma FCC Polska Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze. Właścicielom nieruchomości zostaną
dostarczone harmonogramy odbioru odpadów.
Na potrzeby obsługi mieszkańców uruchomiony jest Punkt
Obsługi Mieszkańców znajdujący się przy w Wojkowicach przy
ul. Jana III Sobieskiego 125. Punkt otwarty jest w poniedziałek
w godzinach od 13:00 do 17:00 oraz czwartek w godzinach od
08:00 do 12:00. Wszelkie reklamacje i zgłoszenia dotyczące
braku odbioru odpadów w dniu ich harmonogramowego odbioru należy zgłaszać pod numerem tel. 801 501 511, bądź
drogą mailową na adres: bok@fcc-group.pl
Ponadto od 1 września 2020 r. zmienił się system odbioru
odpadów budowlano-remontowych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Zgodnie z Regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Wojkowice każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej może pozbyć się odpadów
budowlano-remontowych w ilości do 1 m3 na rok. Worki będą
dostarczane mieszkańcom po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym na numer infolinii. Zapełniony worek big-bag należy usytuować w takim miejscu, aby był do niego swobodny
dojazd pojazdem ciężarowym. Worki big-bag należy zapełnić
w terminie 14 dni od jego pobrania, a w przypadku jego zapełnienia należy zgłosić ten fakt pod numerem 801 501 511.
Jednocześnie informujemy, że właściciele nieruchomości zabudowy jednorodzinne 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. Przydomowe
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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 osobie upoważnionej dokonania oględzin nastąpi utrata upustu w opłacie na kolejne 6 miesięcy.
Szczegółowe informacje nt. gospodarki odpadami można uzyskać pod numerem tel. 32 760 20 94 oraz na stronie internetowej www.wojkowice.pl w zakładce „Gospodarka odpadami”.
Wydział Inwestycji, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Lokalami.
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W Wojkowicach powstanie Klub Seniora
Przy ulicy Gustawa Morcinka powoli kończą się prace remontowe adaptujące pomieszczenie dawnego sklepu na Klub Senior+
współfinansowany przez Gminę Wojkowice oraz ze środków
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu
Wieloletniego „Senior+” na lata 2015- 2020. Klub rozpocznie
swoją działalność od 4 stycznia – do klubu będzie mogło uczęszczać 35 seniorów – jego działalności będzie ukierunkowana na
przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych oraz ich
aktywizację w kierunku podejmowania działań zmierzających
do poprawy jakości ich życia.

XII Olimpiada Sportowa Uniwersytetów
Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych
„Trzeci Bieg na Start” – pod takim hasłem 20 września 2020 r.
wystartowała XII Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych. Olimpiada, którą od 12 lat
organizuje gmina Łazy, w tym roku ze względu na pandemię odbyła się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W imprezie uczestniczyło 250 zawodników z 31 organizacji senioralnych.
Rywalizacja zakończyła się całkiem pomyślnie dla wojkowickich
seniorów. Reprezentacja UTW Wojkowice zdobyła trzy medale:
srebrny (kobiety – przełaje rowerowe) oraz dwa brązowe: (ko-
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biety – bieg na 60 m.; mężczyźni – pchnięcie kulą), natomiast
reprezentacja Stowarzyszenia Aktywny Wojkowicki Senior znalazła się na trzeciej pozycji w klasyfikacji drużynowej z następującymi wynikami: trzy złote medale (kobiety – pchnięcie kulą,
mężczyźni – boule i bieg), cztery srebrne (kobiety – speed-ball,
bieg; mężczyźni – speed-ball, przełaje rowerowe) oraz dwa brązowe (mężczyźni – przełaje rowerowe).
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Red.
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Dobra forma seniora
Projekt „Senior zdobywa formę”, na realizacją którego Rejonowy Odział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów otrzymał 5 tys. zł. mimo problemów wynikających z trwającej pandemii wystartował w lipcu. Start projektu był trudny,
ponieważ obawa przed zakażeniem wirusem w największym
stopniu dotyczyła osób w wieku 60+. Do zrealizowania mieliśmy zajęcia gimnastyczne z fizjoterapeutą i treningi jogi oraz
wycieczki. Działania z aktywności fizycznej okazały się dla seniorów bardzo dobrą okazją do wyjścia z domu i powrotu do
normalnego życia, w tym do kontaktów ze znajomymi. Dla zachowania jak najbardziej bezpiecznych warunków sanitarnych
wszystkie ćwiczenia miały miejsce na świeżym powietrzu, co
dodatkowo zwiększyło ich efektywność. Na szczęście sprzyjała nam pogoda i mogliśmy bez obaw pracować nad formą
fizyczną i podreperować formę psychiczną, która najbardziej
ucierpiała w czasie długotrwałej izolacji. O tym, że seniorzy
potrzebowali kontaktu społecznego świadczy duże zainteresowanie oferowanymi przez nas działaniami. Do projektu zgłosiło się prawie 40 osób, które bardzo aktywnie uczestniczyły we
wszystkich zajęciach. Po aktywnym miesiącu ćwiczeń grupa
wyjechała na wycieczkę do Dębowca – gdzie odwiedziliśmy
tężnie solankową oraz odbyliśmy trening nordic walking. Przy

3/2020

okazji zwiedziliśmy z przewodnikiem pobliski Cieszyn. Było bardzo ciekawie i intensywnie, bo licznik wskazał liczbę ponad 20
tysięcy kroków, czyli około 10 kilometrów! W ramach projektu jedną z sobót spędziliśmy w otoczeniu przyrody. Najpierw
w Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu poznawaliśmy życie pszczół,
po czym odwiedziliśmy Palmiarnię i Muzeum Gliwickie. Mimo
zakończenia ćwiczeń w ramach projektu powstała duża grupa
seniorów, która postanowiła kontynuować aktywność fizyczną
– w każdy poniedziałek i czwartek spotyka się na stadionie, aby
poćwiczyć i pograć w boule. Pierwsze efekty naszych ćwiczeń
i gry w boule już przyniosły efekty, bo w ostatnią sobotę
sierpnia sześć osób z grupy realizującej projekt uczestniczyło
w I Mistrzostwach Zawiercia w Boule. Panowie Henryk Karliński
i Andrzej Grzesik zajęli pierwsze miejsce, a panie Zofia Karlińska i Anna Jaworecka trzecie. Puchary i dyplomy dla zwycięzców wręczał Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski. W ramach
projektu został również sfinansowany wyjazd na XII Olimpiadę
Sportową Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych, gdzie nasi seniorzy odnieśli kolejne sukcesy.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak liczny udział, ponieważ bez nich nasze działania nie miałyby sensu.
Anna Jaworecka
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Na przekór epidemii – wakacje seniorów z AWS-u.

Czas letni niezmiennie kojarzy nam się,
bez względu na wiek, z dobrą zabawą na
świeżym powietrzu, piknikami i wspólnym
grillowaniem. W tym roku trudniej było
cieszyć się wakacjami, korzystać z pięknej
pogody, a także być razem. Poczucie życia
w cieniu epidemii towarzyszyło nie tylko
seniorom, ale także całym rodzinom. Dlatego Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki
Senior skoncentrowało swoje inicjatywy
wokół zapobiegania społecznym skutkom
pandemii, zwłaszcza w środowisku osób
60+. W tej nowej rzeczywistości nauczyliśmy się i wciąż uczymy się podejmowania przemyślanych i bezpiecznych działań.
Nie rezygnujemy z aktywności na świeżym
powietrzu, bo wiemy, że przy zachowaniu reżimu sanitarnego, pozwalają one
na wzmocnienie odporności organizmu,
poprawiają kondycję fizyczną i psychiczną. Z inicjatywy Stowarzyszenia Aktywny
Wojkowicki Senior w lipcu i sierpniu – pod
patronatem Burmistrza Miasta Tomasza
Szczerby – zorganizowaliśmy dwa rodzinne pikniki pod wspólna nazwą „Zdrowo
i Sportowo”. Wydarzenia odbyły się na
stadionie miejskim dzięki uprzejmości
władz miasta i klubu sportowego Górnik Wojkowice. Choć były one adresowane głównie do seniorów, nie zabrakło
integracji międzypokoleniowej. Starsze
i młodsze wnuki naszej „młodzieży” próbowały dotrzymać kroku swoim babciom
i dziadkom w różnych konkurencjach sportowych. Piłka fartuchowa, wyścigi biedronek i kaczych stóp, wielkie puzzlowanie,
marsz z przeszkodami wokół stadionu,
bule i speed-ball, to tylko niektóre z niespodzianek, jakie czekały na uczestników
pikników. „Gwiazdą” obu pikników była
charyzmatyczna prowadząca – Pyskula,
z którą każdy chciał mieć zdjęcie. To dzięki
jej przewodnictwu, seniorzy odkryli w sobie radość, jaką daje wspólna zabawa i rywalizacja w konkurencjach traktowanych
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czasem poważnie, a czasem z przymrużeniem oka. Każdy z nas bez wyjątku, pod
Jej czujnym okiem, uczył się robić jamnika
z długich balonów i wiecie co – okazało się, że nasze ręce są jeszcze całkiem
sprawne. Tak samo było podczas puszczania mega baniek. Presja, kto zrobi większą
była ogromna. Pokażcie nam piknik, na
którym grupa seniorów zamiast siedzieć
i biesiadować z wielkim zaangażowaniem
i jeszcze większymi emocjami układa
mega puzzle na czas, albo konkuruje
z Burmistrzem w wyścigu biedronek. Takie
rzeczy były możliwe tylko u nas, w Wojkowicach dzięki ogromnemu zaangażowaniu Agencji Promocji AVM z Chorzowa,
która całkowicie charytatywnie zadbała
o całą oprawę naszych pikników. Dostarczyła cały sprzęt potrzebny do poszczególnych konkurencji, nagłośnienie i kolorowe namioty, które na zielonym stadionie
wyglądały po prostu bajkowo. Te dwa
pikniki pokazały, że seniorzy nadal bardzo
chętnie się bawią i chętnie sprawdzają
swoje umiejętności w różnych konkurencjach, że cieszą ich rzeczy na pozór proste,
ale zrobione z myślą o nich. Oczywiście,
nie zabrakło kiełbasek i pysznego ciasta,
a wszystko to w przepisowym reżimie sa-

nitarnym. Wszystkie wydatki poniesione
na ten cel pochodziły z funduszy stowarzyszenia. Frekwencja, która dopisała oraz pozytywne opinie uczestników i publiczności
po zakończeniu pikników potwierdziły, że
to był bardzo dobry pomysł. Podczas wakacji seniorzy z AWS- spotkali się w Zabrzańskim Ogrodzie Botanicznym z seniorami
z różnych dzielnic Zabrza na ,,Śniadaniu na
trawie”. Impreza służyła wymianie dobrych
praktyk w zakresie motywowania osób
starszych do udziału w życiu obywatelskim
oraz integracji dwóch środowisk senioralnych. Rozmawialiśmy nie tylko o ważnej
sprawie partycypacji, ale także wspólnie
uprawialiśmy sport i cudownie bawiliśmy
się na wolnym powietrzu. Sekcja sportowa
AWS- u regularnie ćwiczyła oraz prowadziła warsztaty doskonalenia umiejętności gry
w speed-ball dla seniorów z innych gmin.
W ten sposób stowarzyszenie AWS regularnie przyczynia się do upowszechniania
tej gry w naszym mieście, powiecie i województwie śląskim. W małych grupach
były aktywne także nasze zręczne koleżanki, które w ramach pracy sekcji manualnej
wyczarowywały małe arcydzieła rękodzielnictwa. Wakacje AWS-u to także zorganizowany wyjazd nad morze, który dostarczył
uczestnikom wielu niesamowitych przeżyć.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pracę stowarzyszenia i do zobaczenia przy kolejnych inicjatywach AWS
Wojkowice.
Teresa Jaskuła, Iwona Marie
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Laboratorium Innowacji Kulturalnych
w Wojkowicach
Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach beneficjentem w programie Bardzo Młoda Kultura!
Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach w
ramach akcji “Dotacje na Edukacje” spośród 49 nadesłanych projektów wybrał 9 – w tym projekt Miejskiego Ośrodka Kultury w
Wojkowicach “Laboratorium Innowacji Kulturalnych”.
Projekt będzie realizowany w ramach programu Bardzo Młoda
Kultura – to ogólnopolska inicjatywa, prowadzona przez Narodowe Centrum Kultury, której celem jest wzmacnianie roli edukacji
kulturowej i zbliżanie sektora edukacji i kultury. Laboratorium Innowacji Kulturalnych pomoże w określeniu nowej formuły funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach jako instytucji kreującej swoją działalność w oparciu o dialog ze społecznością
lokalną. Efekty projektu pomogą budować kapitał społeczny, na
którym MOK będzie bazować w przyszłości tworząc ofertę, która
będzie lepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców.

Czas na podsumowania – wakacje w mieście
Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach
jak co roku zaproponował najmłodszym
mieszkańcom miasta twórcze i kreatywne sposoby na spędzanie wolnego czasu.
I chociaż w czasach pandemii i niepokoju o zdrowie zorganizowanie takich zajęć
było nie lada wyzwaniem, to udało nam
się dwa razy w tygodniu spotykać w niewielkim gronie podczas warsztatów plastycznych oraz zajęć z robotyki. W każdą
lipcową środę oraz piątek dzieci uczyły się
poprzez zabawę podstaw robotyki, a także
malowały, rysowały i tworzyły małe dzieła
sztuki podczas plastycznych zabaw. Środy
w MOK-u na czas wakacji zostały zarezerwowane dla warsztatów plastycznych,
które gdy pogoda zaczęła dopisywać odbywały się nawet w plenerze. Dzieci mogły poczuć się jak prawdziwi artyści malując na dworze przy sztalugach, obserwując
przyrodę i inspirując się nią w swoich pracach. Podczas kolejnych spotkań uczestnicy przenosili się w różne rejony Polski, krainy geograficzne i najbliższe okolice – bo
to one właśnie zachęcały małych artystów
do działania. W ten sposób chociaż przez
moment poczuliśmy morską bryzę, trud
górskich wędrówek i zapach lasu. Uczestnicy na pamiątkę aktywnego udziału w za-
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jęciach otrzymywali po każdym spotkaniu
dyplomy oraz różne niespodzianki.
Piątki natomiast zostały zarezerwowane
dla miłośników gier, klocków lego i programowania. W tych zajęciach uczestniczyli
głównie chłopcy, ale również dziewczyny
mogły rozwinąć swoje zainteresowania.
Robotyka okazała się niesamowicie wciągająca, łącząc zabawę z edukacją, przygotowywała dzieci do wyzwań współczesnej
technologii. Warsztaty za każdym razem

miały inny charakter – na początku dzieci tworzyły z klocków lego roboty, które
następnie ożywiały przy pomocy odpowiedniego programu. Największą popularnością cieszył się jednak Minecraft, czyli znana gra komputerowa, umożliwiająca
projektowanie całego świata, po którym
poruszają się gracze.
Wakacje z MOK-iem możemy więc uznać
za udane i mieć nadzieję, że w przyszłym
roku spotkamy się w większym gronie.
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Kolejne laptopy dla
wojkowickich szkół
Gmina Wojkowice pozyskała środki na zakup kolejnych 16
laptopów. Zakup sprzętu ma na celu zaspokoić potrzeby edukacyjne uczniów szkół podstawowych Gminy Wojkowice. Laptopy zostały rozdysponowane zgodnie z założeniami programu „Zdalna szkoła +”. Przekazany sprzęt został sfinansowany
w ramach realizacji programu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Życzenia z okazji Dnia
Edukacji Narodowej
Przy ulicy Gustawa Morcinka powoli kończą się prace remontowe adaptujące pomieszczenie dawnego sklepu na Klub Senior+
współfinansowany przez Gminę Wojkowice oraz ze środków
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu
Wieloletniego „Senior+” na lata 2015- 2020. Klub rozpocznie
swoją działalność od 4 stycznia – do klubu będzie mogło uczęszczać 35 seniorów – jego działalności będzie ukierunkowana na
przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych oraz ich
aktywizację w kierunku podejmowania działań zmierzających
do poprawy jakości ich życia.
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Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
Nowy rok szkolny rozpoczął się inaczej niż zazwyczaj. Nie było
wspólnych uroczystości, uczniowie poszczególnych klas mieli
wyznaczone godziny pierwszych spotkań z rówieśnikami i wychowawcami, według wcześniej ustalonego harmonogramu.
Jednak nie umniejszyło to radości, z jaką witali się uczniowie
i nauczyciele. Najbardziej podekscytowani byli uczniowie klas
pierwszych, którzy dopiero rozpoczęli szkolną przygodę. Trzymamy mocno kciuki za pierwszoklasistów, ich Rodziców oraz za
rodziny i dzieci, które zaczęły uczęszczać do gminnego żłobka,
przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w SP nr 1.
W Gminie Wojkowice rok szkolny 2020/2021 rozpoczęło:
40 dzieci w żłobku; 248 przedszkolaków, 523 uczniów szkół podstawowych.
Serdecznie dziękujemy rodzicom i opiekunom za zrozumienie
szczególnej sytuacji oraz współpracę w zakresie stosowana zasad
profilaktyki, wzmacniających nasze wspólne bezpieczeństwo
w warunkach epidemii wywołanej wirusem Covid-19. Zastosowane rozwiązania organizacyjne wynikają z wytycznych GIS
i zakładają minimalizację ryzyka rozprzestrzenienia się wirusa.
Przygotowanie naszych placówek począwszy od żłobka przez
przedszkole do szkół podstawowych nie było łatwym zadaniem
dla samorządu, dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji. W tych trudnych czasach ważna była i jest
konstruktywna postawa wszystkich partnerów w edukacji, życzliwość oraz wzajemna pomoc i zaufanie. Dziękujemy!
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KRONIKA KRYMINALNA

Wydarzenia kryminalne na terenie miasta Wojkowice
z okresu od 29.05.2020 r. do 08.09.2020 r.
02.06.2020 r. Wojkowice ul. Proletariatu, Policjanci SK KP w Wojkowicach zatrzymali
dwóch mężczyzn, podejrzewanych
o to, że w okresie od 20.05.2020 r.
do 29.05.2020 r. dokonali kradzieży
z włamaniem do pomieszczeń byłej
piekarni.
08.06.2020 r. Policjanci ZPI KP Wojkowice przy
ul. Zacisze zatrzymali mężczyznę, który
posiadał przy sobie zawiniątko z zawartością amfetaminy.
12.06.2020 r. Wojkowice ul. Morcinka, Policjanci
WK KPP Będzin zatrzymali mężczyznę,
który w miejscu zamieszkania posiadał
środki psychotropowe w ilości 46,35
grama amfetaminy.
12.06.2020 r. Wojkowice ul. Morcinka, Policjanci
WK KPP Będzin zatrzymali mężczyznę,
który w miejscu zamieszkania posiadał
środki odurzające w postaci 11,81 grama marihuany.
13.06.2020 r. Wojkowice ul. Plaka, Policjanci ZPI KP
Wojkowice w trakcie pełnionej służby ujawnili pojazd utracony w wyniku przywłaszczenia w okresie od
12.01.2019 r. do 24.10.2019 r. z terenu
Warszawy.
26.06.2020 r. W Wojkowicach ul. Połaniecka w pustostanie, ujawniono w znacznym
stopniu rozkładu zwłoki mężczyzny
o nieustalonej tożsamości.
26.06.2020 r. Policjanci WRD KPP Będzin w Wojkowicach ul. Sobieskiego zatrzymali
obywatela Gruzji, który kierował samochodem osobowym będąc w stanie
nietrzeźwym (4,23 promila) oraz spowodował kolizję drogową.
Redaktor naczelny: Łukasz Kacperski, pokój 1.
Rada Redakcyjna: Justyna Cieślińska-Potrawa, Aneta Polak,
Ilona Nowak, Edyta Hudala.
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26.06.2020 r. Nieznany sprawca w Wojkowicach
ul. Plaka, korzystając z nieuwagi zgłaszającego, dokonał kradzieży plecaka
pozostawionego na ławce z zawartością pieniędzy oraz dokumentów.
27.06.2020 r. Wojkowice ul. Morcinka, nieznany
sprawca po wyłamaniu drzwiczek od
skrzynki pocztowej, dostał się do jej
wnętrza, skąd dokonał kradzieży karty
bankomatowej, a następnie po jej aktywacji dokonał wypłaty środków pieniężnych na kwotę 950 zł.
16.07.2020 r. Policjanci OPI KPP Będzin, w Wojkowicach ul. Sobieskiego, zatrzymali mężczyznę, który kierował samochodem
osobowym będąc w stanie nietrzeźwości (0,35 mg/L, 0,33 mg/L).
28.07.2020 r. Wojkowice, ul. Sobieskiego, nieznani sprawcy wykorzystując nieuwagę
kobiety, z mieszkania dokonali na jej
szkodę kradzieży portfela z zawartością
dokumentów oraz pieniędzy w kwocie
530 zł.
12.08.2020 r. Wojkowice ul. Proletariatu, Policjanci
KP Wojkowice zatrzymali mężczyznę,
który groził pozbawieniem życia oraz
znęcał się psychicznie i fizycznie nad
swoją matką.
21.08.2020 r. Nieznani sprawcy w Wojkowicach
ul. Sobieskiego, po uprzednim wybiciu
szyby w samochodzie osobowym, dokonali kradzieży teczki z dokumentami
oraz laptopa m-ki Toshiba, powodując
straty 2000 zł.

Sporządził: mł. asp. Dawid Polakowski
ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice.
Tel. (032) 769-50-66 Fax (032) 769-50-73.
e-mail: l.kacperski@wojkowice.pl lub promocja@wojkowice.pl
Nakład: 3800 sztuk.
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