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W końcu nadszedł długo wyczekiwany moment. Zakończyły się 
prace związane z remontem budynku Urzędu Miasta oraz zago-
spodarowaniem terenu wokół niego. Dzięki projektowi biura pro-
jektowego PROJEKTPLUSARCHITEKCI s.c. budynek nabrał zupełnie 

nowego charakteru. Na szczególną uwagę zasługuje neon umiesz-
czony nad głównym wejściem oraz okiennica harmonijkowa z ażu-
rowym zarysem drzew, podkreślającym charakter miejsca, w któ-
rym znajduje się budynek. W ramach przeprowadzonych prac 

wykonano kompleksową termomodernizację, a na da-
chu umieszczono ogniwa fotowoltaiczne. 
Zmieniło się również wnętrze budynku, w którym 
przeprowadzono remont wszystkich pomieszczeń oraz 
wymieniono wyposażenie. Nowego charakteru na-
brało też otoczenie przed oraz za budynkiem. Przed 
budynkiem znalazły się betonowe donice oraz ławki. 
Natomiast za budynkiem powstał parking z ażurową 
nawierzchnią. 
Bardzo cieszy mnie widok nowego urzędu, tym bardziej, 
że większość środków przeznaczonych na realizację tej 
inwestycji pozyskaliśmy ze źródeł zewnętrznych. Jestem 
przekonany, że nowy budynek będzie miejscem, w którym 
dobrze będą czuli się mieszkańcy oraz pracownicy – ko-
mentuje zakończone prace Burmistrz Miasta Wojkowice. 

W sierpniu zakończono budowę wyczekiwanego przez mieszkań-
ców parkingu przy ul. Jana III Sobieskiego i ul. Fabrycznej. W ra-
mach przeprowadzonych prac dokonano demontażu istniejącej 
nawierzchni placu wraz z elementami stanowiącymi jego obramo-
wanie. Stara nawierzchnia została zastąpiona betonowymi płytami 
ażurowymi oraz kostką brukową. Wymieniono również krawężniki 
i przeprowadzono remont studni kanalizacji deszczowej. Za wyko-
nanie inwestycji odpowiedzialna była firma Brukman. Całkowity 
koszt inwestycji to ponad 307 tys. złotych, z czego ponad 277 tys. 
złotych pochodziło z Metropolitalnego Funduszu Solidarności Gór-
nośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 

Zakończenie prac remontowych budynku  
urzędu miasta

ekoParkingi w Wojkowicach
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Parking za budynkiem Urzędu Miasta (wrzesień 2021 r.) 
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We wrześniu br. zakończono prace związane z zagospo-
darowaniem terenu za budynkiem Urzędu Miasta, w tym 
budowę ekoparkingu. W ramach inwestycji m.in. zdemon-
towano starą nawierzchnię i zastąpiono ją kostką ażurową, 
wykonano odwodnienie oraz wyremontowano studnię ka-
nalizacji deszczowej. Wykonawcą tej inwestycji była firma 
budowlana Brukman. Całkowity kosz inwestycji to ponad 
159 tys. złotych.

W październiku br. zakończono budowę ogólnodostępnego 
parkingu przy ulicy Pułaskiego. Wykonawcą była firma Vela 
Pro. Koszt inwestycji to ponad 97 tys. złotych.
Stworzyliśmy około 50 ekologicznych miejsc parkingowych. 
Dzięki zastosowaniu kostki ażurowej zapewniona będzie prze-
puszczalność i retencja wody. To realizacja myśli ekologicznej, 
która przyświeca nam od wielu już lat. – komentuje zakończo-
ne inwestycje burmistrz naszego miasta.

8 września zakończono prace związane z 
realizacją zadania pod nazwą „Rozbiórka 
wiaduktu drogowego w ciągu drogi po-
wiatowej 4710 S (ul. Plaka) w Wojkowi-
cach wraz z odtworzeniem nawierzchni 
drogowej”. Podjęcie prac było niezbędne 
ze względu na zły stan techniczny wia-

duktu, co mogło doprowadzić do jego 
zawalenia. Na mocy porozumienia po-
między Starostwem Powiatowym w Bę-
dzinie oraz gminą Wojkowice inwestycja 
została sfinansowana po połowie przez 
każdą ze stron. Koszt inwestycji to ponad 
240 tys. złotych.

5 października 2021 r. w Miejskim Ośrod-
ku Kultury odbyła się konferencja rozpo-
czynającą projekt pn. „Budowa kanali-
zacji sanitarnej i deszczowej na terenie 
Miasta Wojkowice – Etap II”. 

Konferencję rozpoczął Burmistrz Mia-
sta Wojkowice – Tomasz Szczerba, który 
na wstępie powitał wszystkich uczestni-
ków oraz przybliżył rys historyczny pro-
jektu od 2016 roku do dziś. Burmistrz 

Miasta złożył również szczególne podzię-
kowania za wsparcie działań na rzecz roz-
woju miasta na ręce Pani Poseł na Sejm 
RP Ewy Malik. Prezentacji celów i zało-
żeń projektu dokonał pełnomocnik ds. 

A K T U A L N O Ś C I

Parking przy ulicy Sobieskiego przed przeprowadzaniem prac remon-
towych

Parking przy ulicy Pułaskiego po przeprowadzeniu prac remontowych (październik 2021 r.) 

Parking przy ulicy Sobieskiego po przeprowadzeniu prac remonto-
wych (sierpień 2021 r.)

Zakończono rozbiórkę wiaduktu przy ulicy Plaka

Remont kanalizacji w Wojkowicach!
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realizacji projektu, prezes Zarządu Spółki 
Wojkowickie Wody – Marcin Wroński. 
Zakres i stan prac Jednostki Realizującej 
Projekt omówiła Joanna Piech. W swojej 
prezentacji przedstawiła historię powo-
łania Jednostki, jej stan osobowy, struk-
turę, zakres obowiązków poszczególnych 
komórek, procedury pracy Jednostki 
oraz podejmowane przez nią działania 
w ramach realizacji projektu. Po krótkiej 
przerwie głos zabrał kierujący zespołem 
projektowym – Rafał Górny. Omówił 
założenia projektu oraz poszczególne 
etapy prac. Przedstawiciele wyłonione-
go w przetargu wykonawcy – firmy PBI 
Machnik Sp. z o.o. – prosili o wyrozumia-
łość mieszkańców Wojkowic, ponieważ 
zarówno duży zakres, jak i ogromna skala 
projektu, a także stosunkowo krótki czas 
przeznaczony na jego realizację będą 
powodowały w fazie wykonawczej róż-
norakie utrudnienia, przede wszystkim  
w komunikacji drogowej. Kolejnym z pre-
legentów był pracujący w ramach Jed-

nostki Realizującej Projekt menadżer ds. 
ryzyka – kierownik zespołu – Grzegorz 
Moorthi. W swojej prezentacji przed-
stawił harmonogram prac z uwzględnie-
niem ich podziału na kolejne etapy. Omó-
wił założenia budowy w poszczególnych 
rejonach miasta, a także spodziewane 
ryzyka, które mogą wystąpić w trakcie 
prac oraz scenariusze działania w razie 
ich wystąpienia. Konferencję zamknął 
prezes Zarządu Wojkowickich Wód – 
Marcin Wroński, dziękując wszystkim 
zgromadzonym i zachęcając do kontaktu 
z pracownikami Jednostki Realizującej 
Projekt.
Projekt współfinansowany jest ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Spójności, Program 
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona 
Środowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka 
wodno-ściekowa w aglomeracjach.
Beneficjentem projektu jest Gmina Woj-

kowice, natomiast podmiotem ponoszą-
cym wydatki w ramach projektu są Woj-
kowickie Wody Sp. z o.o. 
Całkowita wartość projektu to 39 846 
900 zł, w tym dofinansowanie projektu 
z UE to 20 706 000 zł.

Burmistrz Miasta Wojkowice zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu: „Program Ochrony Środo-
wiska na lata 2021-2025, z perspektywą na lata 2026-2030 dla miasta Wojkowice”. Działając zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2020 r., poz. 1219 t.j.), w odniesieniu do art. 39 ustawy z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 r., poz. 247 t.j.), informuję o wyłożeniu do wglądu projektu doku-
mentu: „Program Ochrony Środowiska na lata 2021-2025, z perspektywą na lata 2026-2030 dla miasta Wojkowice.”
Niezbędna dokumentacja sprawy, w tym projekt ww. dokumentu wyłożona jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Woj-
kowice, ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice (pok. nr 9) i można się z nią zapoznać w godzinach urzędowania, tj. 
od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 7:00 do 15:00, w piątek - od 7:00 do 13:00 – po wcześniejszym kontakcie telefo-
nicznym z pracownikiem organu (telefon do kontaktu: +48 (032) 760 20 94). Projekt dokumentu dostępny jest także na stronie 
BIP urzędu: https://wojkowice.bip.net.pl.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 r., poz. 247 t.j.), uwagi i wnioski 
do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie ustnej, pisemnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicz-
nej na adres e-mail: sekretariat@wojkowice.pl. Uwagi i wnioski należy składać w terminie do 31.10.2021 r. (począwszy od dnia 
obwieszczenia). Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione 
bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Wojkowice.

OBWIESZCZENIE
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Latem w Wojkowicach prowadziliśmy ak-
cję #SzczepimySię, w ramach której trzy-
krotnie uruchamialiśmy mobilne punkty 
szczepień. Pierwszy stanął 15 sierpnia na 
terenie Parafii Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marii Panny. Drugi raz pojawił się  
4 września na Biegu o Puchar Burmi-
strza. Ostatni dostępny był w niedzielę 

26 września w centrum Wojkowic. Każdy 
chętny mógł skorzystać ze szczepionek 
AstraZeneca, Pfizer lub Johnson & John-
son. Łącznie w punktach zaszczepiło się 
ok. 90 osób. 
Środki na zorganizowanie akcji pocho-
dziły z Funduszu Przeciwdziałania CO-
VID-19.

#SzczepimySię w Wojkowicach

Narodowe Czytanie i Bieg  
o Puchar Burmistrza #SzczepimySię w parku miejskim  

4 września o godzinie 14:00 w parku miejskim odbyły się 
obchody 10. edycji Narodowego Czytania. Burmistrz Tomasz 
Szczerba wraz z przedstawicielami Szkoły Podstawowej nr 1,  
Szkoły Podstawowej nr 3, Przedszkola im. Przyjaciół Bajek 
oraz Wojkowickiej Rady Seniorek i Seniorów czytali zgroma-
dzonej publiczności „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Za-
polskiej. Jednak to nie jedyna atrakcja tego dnia. Nie zabra-
kło sportowych emocji. O godzinie 15:30 wystartował III Bieg  
o Puchar Burmistrza #SzczepimySię na dystansie 5 kilome-
trów, a o godzinie 16:45 bieg na 10 kilometrów. Łącznie  
w imprezie wzięło udział 70 zawodników.

Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim, którzy podjęli  
wyzwanie ukończenia biegu. 

W trakcie całego wydarzenia działał również Mobilny Punkt 
Spisowy i Mobilny Punkt Szczepień. 

Bieg na 5 km Bieg na 10 km

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni

1.  Agnieszka 
Piecuch

1.  Kamil Bezner 1.  Katarzyna 
Malejka

1.  Aleksander 
Zięba

2. Joanna Maj 2.  Aleksander 
Zięba

2.  Karina Korus 2.  Marcin  
Bednarczyk

3.  Agnieszka 
Roner

3.  Mariusz  
Wysocki

3.  Alicja Malek 3.  Wojciech 
Cieśla

W dniach od 1 do 31 października Burmistrz Miasta zarządził przeprowadzenie drugiej, z dwóch planowanych w tym roku, dera-
tyzacji na terenie gminy Wojkowice. Do jej przeprowadzenia zobowiązani są wszyscy właściciele, administratorzy, zarządcy i użyt-
kownicy nieruchomości mieszkalnych, użytkowych, obiektów handlowych i przemysłowych, wytwórni artykułów spożywczych, 
sklepów, magazynów, publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, żłobka, przedszkola, i szkół wszystkich typów. 
Celem deratyzacji jest ograniczenie populacji szczurów, a tym samym zapobieżenie przenoszenia przez gryzonie groźnych chorób 
zakaźnych. Następna deratyzacja przeprowadzona zostanie wiosną. 

DERATYZACJA W MIEŚCIE
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Wojkowicki Piknik Militarny

„Lato, lato, ach to Ty!” – podsumowanie  
„Lata w mieście 2021” 

21 sierpnia w naszym mieście odbył się czwarty już Wojkowicki Piknik 
Militarny. W tej edycji nie zabrakło znanych i lubianych atrakcji, na któ-
re czekali mieszkańcy. Organizatorzy przygotowali m.in. przejażdżki 
i pokazy sprzętu wojskowego, strzelnicę, jarmark militarny. Jak co roku 
była również wojskowa grochówka z kotła. Atrakcją specjalną był pokaz 
jazdy konnej ułanów w barwach szwadronu przybocznego Naczelnika 
Państwa Józefa Piłsudskiego przygotowany przez Grupę Rekonstrukcji 
Historycznej I Pułku Piechoty I Brygady Legionów Polskich.
Organizatorem wydarzenia było stowarzyszenie Pasjonatów Wojsko-
wości „Kompania Bytom”. Zadanie było współfinansowane ze środków 
gminy Wojkowice. 

Nie wszyscy w te wakacje odpoczywali. 
AWS Wojkowice ostro zakasał rękawy, 
by z powodzeniem zrealizować wszyst-
kie swoje plany. Zaczęliśmy z przytupem 
w ostatnim dniu lipca. Na Stadionie zo-
stał zorganizowany piknik inaugurujący 
sierpniową część projektu „Lato w mie-
ście”. Z relacji i rozmów wiemy, że uczest-
nicy byli bardzo zadowoleni. W sierpniu 
zaprosiliśmy najmłodszych mieszkańców 
na 5 wycieczek. Skansen w Chorzowie 
pozwolił nam przenieś się w odległe 
czasy i kulturę. Dowiedzieliśmy się bar-
dzo wiele na temat przeszłości, pozna-
liśmy dawne zwyczaje. Następnie pod 
bacznym okiem przemiłej Pani ornitolog 
podglądaliśmy ptaki, w tym parę łabę-
dzi z młodymi, a na finał sami zrobiliśmy 
trzy budki lęgowe, które już zostały po-
wieszone na drzewach. Szczególne po-

dziękowania składamy na ręce Pani Ewy 
Kulisz z Fundacji Park Śląski, dzięki któ-
rej całe przedsięwzięcie było możliwe. 
Ogrodzieniec to paleta emocji. Zjazd san-
kodromem, Park Doświadczeń z symula-
torem dachowania i żyroskopem oraz 
mnóstwem innych urządzeń, które moż-
na było wypróbować, dalej Park Minia-
tur z m.in. naturalnej wielkości czołgiem, 
do którego można było wejść, strzelanie 
z łuku i na koniec Dom Strachów. Tu nie 
było miejsca na nudę, każde miejsce 
zaskakiwało i pozwalało poznać swoje 
możliwości oraz zaspokoić ciekawość. 
Zamek w Pszczynie pokazał nam się od 
zupełnie innej strony. Zaczęliśmy oczywi-
ście od zwiedzania, podczas którego mo-
gliśmy usłyszeć wiele ciekawostek i mało 
znanych faktów z życia ówczesnych jego 
mieszkańców. Czy ktoś z Was wie, dla-
czego klamki we wszystkich drzwiach 
zamkowych są tak nisko? Albo gdzie są 
tajne wyjścia? My to już wiemy. Gości-
liśmy również w stajniach, gdzie poza 
słodkim poczęstunkiem czekały na nas 
świetnie przygotowane warsztaty eduka-
cyjne. Bardzo dziękujemy za pomoc Pani 
Małgorzacie Wójcik. Wizyta w Pszczynie 
nie mogła się zakończyć bez odwiedzenia 
nowego, wodnego placu zabaw. 
Leśny Park Niespodzianek w Ustro-
niu z kolei pozwolił na bliski kontakt 

ze zwierzętami i ptakami właściwie 
na wyciągnięcie ręki. Dokładnie tak –
przelatujące tuż nad naszymi głowami 
podczas pokazów sowy czy sokoły, moż-
liwość głaskania saren i jeleni wywoły-
wały żywą reakcję każdego. Dla zrów-
noważenia emocji, na koniec świetnie 
bawiliśmy się w części rekreacyjnej par-
ku. Piąta i ostatnia wycieczka do Kalet 
nad zalew Zielona w Ośrodku „Zielona 
Sosna” pozwolił się wszystkim odstre-
sować, dobrze bawić i smacznie zjeść. 
Wśród wielu zabaw sportowych był też 
trening speed-balla, który szczególnie 
podobał się starszakom. Naturalnie był 
też spacer po lesie wokół zalewu. Po-
godę oczywiście mieliśmy zamówioną. 
Humory dopisywały i wszyscy świetnie 
się bawiliśmy. Na koniec nie może też 
zabraknąć podziękowań dla nauczycie-
li, którzy razem z nami opiekowali się 
dziećmi podczas wszystkich aktywności: 
Ani Polowy, Klaudii Rawskiej i Przem-
kowi Pawełczykowi. Pomysłodawczynią 
programu naszych wypraw i ich głów-
nym organizatorem była Pani Iwona 
Marie. Czy było warto? Zdecydowanie 
TAK! Czy chcemy to powtórzyć? OCZY-
WIŚCIE!  A więc mamy nadzieję do szyb-
kiego zobaczenia. Pozdrawiamy i dzię-
kujemy za zaufanie.       

AWS Wojkowice
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Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków  
– obowiązek złożenia deklaracji od 1 lipca 2021 r.

1 lipca rozpoczął się proces składania 
deklaracji do Centralnej Ewidencji Emi-
syjności Budynków, który ma na celu ze-
branie wszystkich danych dotyczących 
źródeł ciepła i spalania paliw w budyn-
kach mieszkalnych i niemieszkalnych. 
Każdy budynek, który posiada zainsta-
lowane źródło ciepła lub spalania pa-
liw o mocy nominalnej do 1MW należy 
zgłosić wypełniając odpowiednią dekla-
rację. Deklarację można złożyć w pro-
sty sposób przez Internet – www.zone.
gunb.gov.pl – nie wychodząc z domu. 
Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/
bankowość elektroniczną/e-dowód. Je-
żeli nie masz dostępu do Internetu de-
klarację możesz złożyć osobiście w urzę-
dzie właściwym dla lokalizacji zgłaszanej 
nieruchomości albo wysłać do urzędu 
listem poleconym. Na wysłanie deklara-
cji obywatele mają 12 miesięcy w przy-
padku źródeł ciepła lub spalania paliw 

kiedykolwiek uruchomionych przed  
1 lipca 2021 r. W przypadku źródeł cie-
pła lub spalania paliw uruchomionych 
po 1 lipca 2021 r. będzie to 14 dni od 
instalacji źródła ciepła lub spalania pa-
liw. Deklaracja zawiera takie informacje 
jak: imię i nazwisko albo nazwę właści-
ciela lub zarządcy budynku lub lokalu 
oraz adres miejsca zamieszkania lub sie-
dziby; adres nieruchomości, w obrębie 
której eksploatowane jest źródło ciepła 
lub źródło spalania paliw; opcjonalnie 
numer telefonu właściciela lub zarząd-
cy; adres e-mail również opcjonalnie; 
informacje o liczbie i rodzaju eksploato-
wanych w obrębie nieruchomości źró-
deł ciepła i źródeł spalania paliw oraz 
o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych 
w nich paliwach. 
Wzory deklaracji dostępne na stronie: 
https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-
-do-pobrania/

Deklaracje można składać także w Punk-
cie Informacyjnym Urzędu Miasta Woj-
kowice.

W pierwszym półroczu 2021 roku na ślą-
skich drogach odnotowano 71 wypadków 
drogowych z udziałem motocyklistów, 
w których zginęły 4 osoby, a 78 osób 
biorących w nich udział doznało obrażeń 
ciała. Te bolesne statystyki mówią same 
za siebie. Zbliżająca się jesień przybliża 
nas również do końca motocyklowego 

sezonu, dlatego apelujemy o zachowa-
nie ostrożności i pełną kulturę wszystkich 
uczestników ruchu. 
Statystyki zdarzeń z udziałem moto-
cyklów i rowerów na drogach naszego 
powiatu wyglądają następująco. Przez 
pierwsze półrocze odnotowaliśmy łącznie 
10 wypadków, w których udział brali mo-
tocykliści i rowerzyści. W wyniku tych zda-
rzeń obrażenia odniosło 12 osób. Policja 
apeluje do wszystkich miłośników jedno-
śladów o ostrożną jazdę, zgodną z przepi-
sami prawa. Przyjemność z użytkowania 
motocykla czy roweru zawsze musi się łą-
czyć z dbaniem o bezpieczeństwo własne 
i innych. Motocykliści muszą być świado-
mi, że nawet odzież ochronna i niezbędny 

do jazdy kask, przy dużych prędkościach, 
nie uchronią ich od poważnych obrażeń. 
Rozpędzenie dwukołowej maszyny to za-
ledwie kilka sekund, jednak nawet jej uła-
mek może zadecydować o czyimś życiu. 
Pasjonaci jednośladów podczas zdarzenia 
drogowego narażeni są na zdecydowa-
nie większe niebezpieczeństwo naraże-
nia życia i zdrowia. Włączmy wyobraźnię 
i zadbajmy o to, aby każdy wyjazd na ulu-
bionej maszynie kończył się bezpiecznym 
powrotem.
Mundurowi przypominają, że na drodze 
wszyscy są równi. Każdy uczestnik ruchu 
drogowego musi pamiętać o przestrze-
ganiu przepisów i wzajemnym szacunku 
podczas jazdy.

Bezpiecznie do celu na zakończenie motocyklowego 
sezonu – komunikat Zespołu Profilaktyki Komendy 

Powiatowej Policji w Będzinie
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1 października z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Star-
szych w Wojkowicach odbyła się impreza na orientację „Senior 
się orientuje”. Celem uczestników było odnalezienie punktów 
ukrytych na terenie parku miejskiego. 

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za zaangażo-
wanie. Pomysłodawcami i współorganizatorami całego wyda-
rzenia byli państwo Grażyna i Wojciech Marksowie.

Pierwsza połowa tego roku była dla nas wszystkich bardzo 
trudna. Ograniczenia wynikające z pandemii uniemożliwiły 
nam bezpośredni udział w wielu działaniach. Dzięki bardzo do-
brej współpracy z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej mo-
gliśmy ten dojmujący czas wykorzystać na naukę i zdobywanie 
wiedzy uczestnicząc od marca do lipca w zdalnych wykładach 
i warsztatach. Akademia WSB realizowała ciekawy projekt do-
finansowany z programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” 
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki – „Świat oczami naukow-
ców”. Cały projekt to cztery moduły tematyczne: Świat oczami 
informatyka, Życie jest projektem, Fizjoterapia i zdrowie oraz 
Świadomy bardziej bezpieczny. Każdy moduł to kilkanaście wy-
kładów online. Oprócz aktywnego udziału w projekcie razem 

z Akademią WSB zorganizowaliśmy I Turniej Uniwersytetów III 
Wieku gry w boule, a także zostaliśmy zaproszeni na wakacyj-
ne spotkanie – Święto Pieczonej Szarlotki (biesiada na Pogorii). 
W dniu 26 czerwca seniorzy z Wojkowic (UTW oraz Rada Senio-
rów) wzięli udział w imprezie SILVER RUN 2021 w Ożarowicach 
pod honorowym patronatem Pani Izabeli Domogały – Członka 
Zarządu Województwa Śląskiego. W trakcie tej imprezy pobija-
ny był rekord w ilości przechodzonych kilometrów – jako sym-

boliczny powrót do aktywności po okresie izolacji. Była to rów-
nież okazja do spotkania i integracji środowiska seniorskiego 
z całego województwa. Zaś 27 czerwca wzięliśmy udział w akcji 
charytatywnej „Zawiercie na 5!” w biegu i marszu nordic wal-
king na 5 km, czym mogliśmy wspomóc potrzebującą Karolinę 
Bebel. W akcji wybiegano i wymaszerowano łącznie 325 km. 
Wojkowicka Rada Seniorek i Seniorów przystąpiła do Ogólno-
polskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów do któ-
rego należy już 90 miast i gmin z całej Polski. Stowarzyszenie 
to jest organizacją społeczną działającą na rzecz konsolidacji 
lokalnych rad seniorów i ma siedzibę w Krakowie. Dzięki zaan-
gażowaniu ośrodków senioralnych z tak wielu stron Polski OPo-
WRS staje się podmiotem, którego głos liczy się w sprawach 
polityki senioralnej. Współdziałanie w takim rozmiarze daje 
szansę realnego wpływu na bieżącą politykę społeczną osób 
starszych. W Krakowie 27 sierpnia odbył się ogólnopolski Kon-
went Rad Seniorów i Walne zebranie sprawozdawczo wyborcze 
w którym uczestniczyła również delegacja z naszej Rady Senio-
rów – Przewodnicząca – Zofia Karlińska oraz Sekretarz Anna 
Jaworecka. Głównym celem Konwentu był wybór na nową 
kadencję członków zarządu stowarzyszenia oraz przedstawi-
cieli jako strony społecznej do trzech Sejmowych Komisji - ds. 
Polityki Senioralnej, ds. Komisji Zdrowia, ds. Samorządu Tery-
torialnego i Polityki Regionalnej oraz do zespołu eksperckiego 
do monitorowania rządowego programu „Polityka społeczna 
wobec osób starszych do 2030 r, Bezpieczeństwo. Uczestnic-
two. Solidarność a także wizji Złotej jesieni życia w programie 
Polskiego Ładu. Liczny udział delegatów z naszego wojewódz-
twa przyczynił się do tego, że w zarządzie są 3 osoby ze śląska. 
Spotkanie na tym szczeblu było okazją do dyskusji na wiele 
problemów z jakimi mierzą się Rady Seniorów, wymiany poglą-
dów a także podzielenia się dobrymi praktykami mogącymi być 
inspiracją dla wielu rad. 
W sobotę 4 września seniorzy (w przeważającej większości słu-
chacze UTW z Wojkowic) Sekcja bouli Akademii Sportu w ra-

Senior się orientuje  
w parku miejskim

Aktywność wojkowickich seniorek i seniorów  
z Uniwersytetu III Wieku oraz Rady Seniorów 

Z  Ż Y C I A  S E N I O R A
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mach projektu finansowanego z grantu od Starosty Powiatu 
będzińskiego „Integracja międzypokoleniowa poprzez sport” 
odbyły się zawody sportowe na stadionie miejskim. Zgodnie 
z tytułem udział w nim wzięły pokolenia dziadków i babć, ich 
dorosłych dzieci oraz wnuków. Rodzinne konkurencje: rzuty 
do celu, strzelanie na bramkę i gra w boule miały na celu odbu-

dowę więzi rodzinnych, których deficyt tak bardzo odczuliśmy 
na przestrzeni trudnego okresu restrykcji sanitarnych spowo-
dowanych przez Covid-19. Zabawa dostarczyła nam wiele ra-
dości a zwycięzcy otrzymali nagrody. Na zakończenie wspólne 
zdjęcie z drużynami piłkarskimi i słodki poczęstunek.

Anna Jaworecka

22 września w Miejskim Ośrodku Kultury pięć par z Wojkowic 
świętowało 50-rocznicę ślubu, czyli Złote Gody. Z jubilatami 
spotkał się Burmistrz Miasta Wojkowice Tomasz Szczerba oraz 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anna Zamora. 

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawane przez 
Prezydenta RP otrzymali: 
• Teodozja i Andrzej Kowalczykowie,
• Maria i Ryszard Woźniakowie,
• Kazimiera i Czesław Witkowie,
• Irena i Bolesław Dejworkowie,
• Bożena i Czesław Szymcowie.

Złote gody w MOKu!
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Czas na podsumowania – czyli akcja  
„Wakacje w mieście” dobiegła końca

Warto było czekać prawie półtora roku 
na trasę koncertową tak mocno do-
tkniętą obostrzeniami związanymi z ko-
lejnymi falami pandemii, aby spotkać 
się na żywo z Darią Zawiałow. Niezwy-
kle charyzmatyczna artystka, o pięknej 
barwie głosu, piosenkarka, kompozy-
torka i autorka tekstów, podbiła polską 
scenę muzyczną utworami nawiązujący-
mi w stylistyce do popowych kawałków 
lat 80-tych. Jej styl to połączenie popu, 
indie popu i rocka z elektronicznymi 
brzmieniami. Zapoczątkowana w 2019 
roku trasa koncertowa Helisinki Tour 
w końcu zawitała do Wojkowic, a gwiaz-
da wieczoru została entuzjastycznie po-
witania przez zgromadzoną publiczność. 
Daria Zawiałow z muzyką związana jest 
od dzieciństwa, chociaż początkowo fa-
scynowała się również tańcem. Jednak 

los sprawił, że to właśnie muzyczna ka-
riera była tą właściwą drogą. Wystąpi-
ła w wielu programach telewizyjnych, 
od Szansy na sukces po Mam talent 
oraz X-factor. Przez dwa lata była jedną 
z chórzystek Maryli Rodowicz i ten czas 
okazał się dla niej bardzo wartościowy 
ucząc warsztatu, odpowiedzialności 
i dyscypliny. W 2018 roku wydała sin-
giel „Nie dobiję się do Ciebie” będący 
częścią albumu Helisinki, a sama płyta 
stała się podwójnie platynowa i zdobyła 
pierwsze miejsce wśród najlepiej sprze-
dających się w Polsce płyt. W czasie 
pandemii, w styczniu 2021 zaczęła pro-
wadzić autorską audycję muzyczną pt. 
Pewex na antenie Radia 357. Na swoim 
koncie ma dwie niezwykle popularne 
płyty, pierwsza z nich to „A kysz” z 2017.
Na koncercie w MOK-u usłyszeliśmy 

głównie utwory pochodzące z drugiego 
albumu, ale artystka przypomniała pu-
bliczności również te wcześniejsze. Do-
skonale oświetlenie i aranżacje sprawi-
ły, że publiczność mogła w pełni cieszyć 
się niezwykłą siłą płynącą z twórczości 
Darii. To był niezapomniany wieczór, 
szczególnie po tak długim czasie bez 
możliwości organizowania koncertów 
– występ Darii Zawiałow długo pozosta-
nie z nami.

Możemy już powiedzieć, że były to 
jedne z najbardziej udanych waka-
cji w mieście! Pogoda dopisała nam 
wyjątkowo i wszystkie zaplanowane 
atrakcje udało się przeprowadzić w ple-
nerze, na świeżym powietrzu w Parku 
Miejskim w Wojkowicach. Lokalizacja 
okazała się idealna, a bliskość natury, 
miejsc rekreacji i centrum miasta sprzy-
jała spędzeniu wolnego czasu również 
z nami! A zabaw, niespodzianek, anima-
cji i warsztatów nie brakowało. Więk-
szość propozycji na spędzenie wolnego 
czasu nie wymagała zapisów, można 
więc było dołączyć do nas w dowolnej 
chwili. Akcja skierowana była do dzieci 
spędzających wakacje w mieście i miała 
na celu urozmaicenie czasu wolnego od 
szkoły i obowiązków w aktywny i cieka-
wy sposób. Od 6 do 29 lipca, co tydzień 
w każdy wtorek i czwartek spotykaliśmy 
się w Parku Miejskim na specjalnym 
stanowisku Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry w Wojkowicach. Każdy dzień to inna 

propozycja, prowadzący i temat zajęć. 
Zaczęliśmy energicznie i z przytupem 
od warsztatów fitness z Bartkiem Brelą, 
które to zajęcia wprowadziły nas rado-

śnie w wakacyjny nastrój. Na kolejnych 
spotkaniach w parku pojawiały się m.in. 
animacje z Ulą i Izą – nawet dwukrot-
nie! Nasze instruktorki, doświadczone 
w pracy z dziećmi, miały dla maluchów 
i nieco starszych sporo różnorodnych 
zabaw i konkursów, które znakomicie 
integrowały dzieci i promowały zdrową 
rywalizację. Zaprosiliśmy również do 
Wojkowic grupę animatorów z „Rozbry-
kanego tygryska”- były bajeczne ma-

kijaże i tatuaże, balonowe zwierzątka 
i wielkie bańki mydlane, czyli to co dzie-
ciaki uwielbiają najbardziej. W rocznicę 
bitwy pod Grunwaldem zorganizowali-
śmy średniowieczny piknik z rycerskimi 
pojedynkami, garncarstwem, łucznic-
twem i warsztatami z plecionkarstwa. 
Spotkanie ze strażakami uświadomiło 
dzieci jak bezpiecznie bawić się pod-
czas wakacji, a panujące wtedy upały 
ochłodziły prysznice z węży strażackich. 
Po wcześniejszych zapisach można było 
wziąć udział w wyjątkowych zajęciach 
perkusyjnych w plenerze, poznać orygi-
nalne instrumenty i samodzielnie wyko-
nać na nich zaprezentowane przez pro-
wadzącego utwory. Młodych artystów 
zaprosiliśmy również na malarstwo 
sztalugowe – a nic tak nie inspiruje jak 
bezpośrednie malowanie w plenerze! 
Dzieci biorące udział w warsztatach 
otrzymały upominki a ich prace zosta-
ną wystawione w MOK-u. Dziękujemy 
Wam za wspólnie spędzony czas.

K U L T U R A

Hipnotyzująca Daria Zawiałow na koncercie w MOKu!
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W tym roku Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach wyszedł 
z inicjatywą zorganizowania plenerowych koncertów w cen-
trum miasta, przy placu z fontannami. Po kilkumiesięcznych 
remontach i związanych z tym utrudnieniach w komunikacji 
miejskiej, w końcu Wojkowice doczekały się pięknego Cen-
trum Przesiadkowego, a jeszcze wcześniej placu z fontan-
nami oraz miejsca sprzyjającego rekreacji i odpoczynkowi. 
Potencjał nowej przestrzeni był ogromny, dlaczego więc nie 
wykorzystać go również kulturalnie? W ten właśnie spo-
sób już dwukrotnie, na początku lipca, a później września, 
MOK zaprosił mieszkańców na dwa plenerowe koncerty pod 
chmurką, z wyjątkowymi artystami w niecodziennej scene-
rii. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Na rozpoczęcie 
wakacji, kiedy pogoda już męczyła nas upałami, a wieczory 
dawały chwilę wytchnienia, na ustawionym przy fontannach 
podeście wystąpił kwartet smyczkowy - Unique String Quar-
tet. Czwórka utalentowanych absolwentek Akademii Muzycz-
nej w Katowicach zaprezentowała przed gromadzącą się wi-
downią repertuar z muzyką filmową. Ten nastrojowy wieczór 
przeniósł nas za sprawą utworów do najlepszych scen filmo-

wych, które dzięki ścieżce dźwiękowej tak mocno utrwaliły się 
w naszej pamięci. Nastrój dopełniły dekoracje, oświetlenie, 
a także przygotowane dla publiczności leżaki, koce i podusz-
ki. Kolejne muzyczne spotkanie przypadło już na początek 
jesiennej pory roku, co jednak nie zraziło słuchaczy. Fortepia-
nowy koncert Leszka Czarneckiego, mieszkańca Bobrownik, 
z wykształcenia pedagoga a z zamiłowania muzyka odbył się 
5 września w godzinach wieczornych. Ten utalentowany ar-
tysta ma na swoim koncie wiele występów, zwłaszcza takich 
wśród miejskich tłumów, na ulicach wielkich metropolii. Jego 
aranżacje klasycznych utworów zachwycają i przenoszą zasłu-
chanych na nowojorskie uliczki lub do muzycznych klubów. 
W Wojkowicach mieszkańcy mogli wysłuchać koncertu spa-
cerując, siedząc na ławeczkach lub na schodach przy fontan-
nach. I tym razem wybór miejsca okazał się trafny – zarówno 
dla wykonawcy p rzyzwyczajonego do grania w różnych wa-
runkach, jak i dla odbiorców, którzy odgłosy miasta mogli 
wpleść w fortepianowe aranżacje. W przyszłości na pewno 
będziemy mieli okazję zobaczyć jeszcze nie jedno kulturalne 
wydarzenie przy placu z fontannami. 

Pierwszy dzień w szkole i moment przyjęcia do grona uczniów 
jest bardzo ważnym wydarzeniem zarówno dla dzieci, jak 
i ich najbliższych.  Wraz z inauguracją nowego roku szkolnego 
2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 1 w Wojkowicach odby-
ła się uroczystość pasowanie na ucznia klasy pierwszej. W tym 

wyjątkowym dniu dzieciom towarzyszyli rodzice, a uroczysty 
charakter wydarzenia podkreślili swoją obecnością zaprosze-
ni Goście: Burmistrz Miasta Wojkowice Pan Tomasz Szczerba, 
Dyrektor CUW Pani Magdalena Kreczko, Wicedyrektor szko-
ły Pani Małgorzata Jędryka oraz wikary Parafii św.Antoniego 

Koncerty plenerowe przy fontannach

Witaj szkoło, będzie nam wesoło!

K U L T U R A

Z  Ż Y C I A  O Ś W I A T Y
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z Padwy - ks.Paweł Stanisz. Pasowanie rozpoczęto hymnem 
państwowym, po którym nastąpił krótki występ artystyczny 
z udziałem uczniów z klasy 4. Następnie pierwszoklasiści zło-

żyli ślubowanie, w którym przyrzekali, że będą się starać być 
dobrymi uczniami i swoją nauką sprawiać radość rodzicom 
i nauczycielom, swoim zachowaniem dbać o dobre imię kla-

sy i szkoły, uczyć się w szkole jak ko-
chać Ojczyznę i jak dla niej pracować, 
być dobrymi Polakami i dbać o honor 
swojej Ojczyzny.  Uroczystego aktu 
pasowania dokonała Dyrektor szkoły 
Pani Beata Balińska. 
Tym samym dzieci stały się pełno-
prawnymi członkami społeczności 
uczniowskiej SP1. W tej doniosłej 
chwili dzieci otrzymały z rąk Gości 
wspaniałe prezenty oraz najlepsze 
życzenia związane z dalszą nauką.  
Zostały im także rozdane pamiątkowe 
dyplomy, a rodzice wręczyli im rogi 
obfitości. Miłym akcentem na zakoń-
czenie uroczystości było wykonanie 
wspólnego pamiątkowego zdjęcia.                                                                                                             

Małgorzata Krawczyk

S P O R T

Akademia Sportu Wojkowice rozpoczęła nowy 
sezon piłkarski. Na chwilę obecną posiadamy 8 
drużyn młodzieżowych, które będą występo-
wać w lidze podokręgu Sosnowiec oraz w III li-
dze wojewódzkiej (Orliki 2011 i juniorzy).  Kadra 
szkoleniowa liczy 9 trenerów, którzy będą szkolić 
naszą młodzież. Bogaty wachlarz zajęć na pewno 
będzie podnosił umiejętności naszych zawodni-
ków, w ofercie posiadamy treningi bramkarskie, 
motoryczne i indywidualne. 
W sierpniu ponad 70 dzieciaków z Akademii 
uczestniczyło w obozie sportowym w Zakopa-
nem - treningi byłe intensywne, ale wszyscy 
wrócili zadowoleni i zdrowi. Obóz w Zakopanem 
na pewno zaprocentuje w rozgrywkach piłkar-
skich. Z naszych nowych projektów prężnie roz-
wija się sekcja siatkówki żeńskiej, na chwilę obec-
ną trenują dwie grupy dziewcząt. Kolejny projekt, 
który rozpoczęliśmy już w czerwcu to drużyna pił-
karska rezerw Górnika Wojkowice. Od połowy 
sierpnia rezerwy grają w sosnowieckiej B klasie, 
w składzie rezerw występuje 90 procent naszych wychowanków. 
Staramy się rozwijać z miesiąca na miesiąc, mamy jeszcze kilka 
ciekawych pomysłów, ale o nich poinformujemy niebawem. 

Wszystkie informacje o treningach znajdziecie na naszej stronie 
internetowej www.akademiasportuwojkowice.pl                                                                  

Tomasz Głogowski

Akademia Sportu rozpoczęła nowy sezon!

Z  Ż Y C I A  O Ś W I A T Y
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12.06.2021 r., ul. Sobieskiego. 
Nieznany sprawca po uprzednim wyłamaniu drzwi balkonowych domu, dostał się do środka, skąd dokonał kradzie-
ży telewizora, biżuterii, książek i kilku butelek alkoholu o nieustalonej wartości.

20.06.2021 r., ul. Sobieskiego. 
Policjanci KP Wojkowice zatrzymali Arkadiusza S., który używając słów powszechnie uważanych za obelżywe doko-
nał znieważenia umundurowanych funkcjonariuszy Policji.

09.07.2021 r., ul. Pułaskiego. 
Nieznany sprawca dokonał przywłaszczenia zagubionej saszetki przez pracownika Poczty Polskiej z zawartością 
gotówki w kwocie 41 000zł.

23.07.2021 r., ul. Sobieskiego. 
Nieznany sprawca w nieustalony sposób dostał się do wnętrza mieszkania, z którego dokonał kradzieży złotej biżu-
terii w wartości 5000zł, pieniędzy w kwocie 1600zł oraz pistoletu hukowego marki Zoraki o wartości 500zł czyniąc 
łącznie straty w wysokości 7100zł.

Sporządził 
mł. asp. Dawid Polakowski

Wydarzenia kryminalne  
na terenie miasta Wojkowice  

z okresu od 31.05.2021 r. do 29.08.2021 r.

KOLEJKA 13
30.10.2021 15:00 Górnik Wojkowice – Górnik 09 Mysłowice

KOLEJKA 15
11.11.2021 11:00 Górnik Wojkowice – AKS Mikołów

KOLEJKA 17
20.11.2021 14:00 Górnik Wojkowice – Sarmacja Będzin

S P O R T

Terminy meczów piłki nożnej klasy okręgowej, które 
zostaną rozegrane na stadionie w Wojkowicach


