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Mikołaj w Wojkowicach!

Tego jeszcze nie było! Wojkowice odwiedził 
Mikołaj w odjazdowym busie wypełnionym 
prezentami po brzegi. Wraz z pomocnymi 
elfami, wesoła drużyna Świętego Mikołaja 
przez dwa dni przemierzała miasto wzdłuż 
i wszerz, aby dotrzeć do wszystkich spra-
gnionych wizyty brodatego gościa z dale-
kiej północy. Wyjątkowe czasy wymagają 

wyjątkowej kreatywności i zaangażowania  
– a 6 grudnia bez Mikołaja byłby najsmut-
niejszym dniem w roku. Tak się jednak nie 
stało, a Miejski Ośrodek Kultury, Miasto 
Wojkowice oraz Spółka Wojkowickie Wody 
zrobiły wszystko, aby ten dzień na długo zo-
stał zapamiętany. MOKołajkowy bus – czyli 
pojazd do zadań specjalnych, a więc zaada-
ptowane na potrzeby komunikacji drogowej 
mikołajowe sanie, z napędem silnikowym  
a nie reniferowym – tak właśnie prezen-
tował się samochód, którym wyjechała 
w teren ekipa składająca się z Mikołaja 
oraz Elfów pomocników. Zadanie nie było 
łatwe, należało w dość krótkim czasie do-
starczyć ogromną ilość prezentów wszyst-
kim grzecznym dzieciom w ich własnych 
domach. Ale skoro magia świąt działa, to 
nie ma rzeczy niemożliwych! Zadanie zo-
stało wykonane, a satysfakcja obdarowują-

cych i radość dzieci bezcenna. Już z daleka 
słychać było pędzący po Wojkowicach MO-
Kołajowy bus, a w wielu domach czekające 
na prezenty i drużynę Mikołaja dzieci przy-
gotowały poczęstunki i specjalne świątecz-
ne dekoracje. W tym spotkaniu ważne były 
nie tylko upragnione upominki, ale przede 
wszystkim samo oczekiwanie oraz rozmo-
wa z Mikołajem, który osobiście, nie po-
mijając żadnego dziecka, wręczał prezenty. 
Każdy kto zgłosił się do akcji mógł również 
śledzić trasę przejazdu busa dzięki aplika-
cji i upewnić się, że wizyta ich nie ominie! 
Akcja spotkała się z niezwykłym zainte-
resowaniem, dała nam również nadzieję  
i pokazała jak wiele można razem zdziałać. 
Mikołaj odwiedził Wojkowice na zaprosze-
nie Burmistrza Miasta Wojkowice Tomasza 
Szczerby oraz Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Wojkowicach.

A K T UA L N O Ś C I
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Recyklomat w Wojkowicach
27 listopada br. w Wojkowicach stanął 
pierwszy recyklomat – nagroda w kon-
kursie „Świat bez odpadów – recyklomat  
w Twojej gminie”, w którym gminy ry-
walizowały o nowoczesne automaty do 
zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych. 
Werdyktem jury recyklomaty trafiły do 
sześciu gmin spośród 108, które zgłosi-
ły się do konkursu. Akcję zainicjowała 
firma Coca-Cola Polska wraz z partne-
rami: Fundacją Nasza Ziemia (operato-
rem grantu „Świat bez odpadów”) oraz 
firmą EcoTech System, która odpowiada 
za urządzenia i aplikację. Akcję honoro-
wym patronatem objęło Ministerstwo 
Rozwoju. Jak działają recyklomaty? Po 
wrzuceniu butelki PET do recyklomatu 
system rejestruje transakcje i nagradza 
użytkownika, przypisując do jego kon-
ta odpowiednią liczbę ECO-punktów. 
Punkty zbierane są przez użytkowników 
za pośrednictwem aplikacji mobilnej 
ECO-Portfel, którą można zainstalować 
na smartfonie. Zebrane punkty mogą 
być następnie wymienione na vouchery, 
zniżki, gratisy itp. w zależności od oferty 

danej gminy i zaangażowania w projekt 
lokalnych przedsiębiorców. W Wojkowi-
cach po uzbieraniu odpowiedniej liczby 
ECO-punktów będzie można wymienić 

je na wybraną nagrodę – komin spor-
towy, kubek, maseczkę, torbę lub zniż-
kę na wybrane wydarzenie w Miejskim 
Ośrodku Kultury.

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 prowadzą-
cych do punktu przesiadkowego”. Wartość inwestycji: 7,4 mln 
zł. Planowany termin zakończenia prac: marzec 2021.

„Przebudowa ul. Brzeziny (drogi gminnej 634001S) w Wojko-
wicach, przebudowa zjazdów, budowa chodnika i kanalizacji 
deszczowej”. Wartość inwestycji: około 2 mln zł. Planowany 
termin zakończenia prac: grudzień 2020.

„Termomodernizacja budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Wojkowicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł ener-
gii”. Wartość inwestycji: ponad 1,161 mln zł. Termin zakończe-
nia prac: listopad 2020.

„Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Wojkowice”. 
Wartość inwestycji: 2,570 mln. Planowany termin zakończenia 
prac: grudzień 2020.

„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Suchar-
skiego 17 i 17a w Wojkowicach”. Wartość inwestycji: 540 tys. 
zł. Planowany termin zakończenia prac: grudzień 2020. 

#modernizujemyDlaCiebie
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Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości

6 listopada 2020 r. Ministerstwo Spra-
wiedliwości podpisało z Gminą Wojko-
wice umowę na powierzenie realizacji 
zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzo-
nym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 
– Funduszu Sprawiedliwości w zakresie 
Wsparcia i rozwoju systemu instytu-

cjonalnego pomocy osobom pokrzyw-
dzonym przestępstwem i świadkom 
oraz realizacji przez jednostki sektora 
finansów publicznych zadań ustawo-
wych związanych z ochroną interesów 
osób pokrzywdzonych przestępstwem 
i świadków oraz likwidacją skutków 

pokrzywdzenia przestępstwem. Kwota 
funduszu przyznanego Gminie Wojko-
wice przez Ministerstwo Sprawiedliwo-
ści wynosi 196 911,00 złotych.
Z przyznanych środków Gmina zaku-
pi do końca 2020 roku wyposażenie  
i sprzęt ratownictwa na rzecz jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej Wojkowice 
– Żychcice w postaci: lekkiego samocho-
du rozpoznawczo-ratowniczego, zestawu 
łańcuchów z akcesoriami do rozpieraka, 
butli kompozytowych do aparatów po-
wietrznych, zestawu interwencyjnego, 
hełmów strażackich z latarką.

I N W E S T YC J E  W  W O J KO W I C A C H

W Y W I A D  Z  M A R C I N E M  K U L AW I K I E M

Wywiad z Marcinem Kulawikiem – Komendantem Gminnym 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Wojkowicach – przeprowa-
dzony 12 listopada 2020 roku.

Głos Wojkowic: Panie Marcinie, jest Pan Komendantem Ochot-
niczych Straży Pożarnych w Wojkowicach. Na czym polega ta 
funkcja i jakie są Pana zadania?
Marcin Kulawik: Podstawowe zadania Komendanta Gminnego 
to: nadzorowanie funkcjonowania jednostek OSP na terenie 
miasta, ustalanie budżetu i dokonywanie zakupów, pozyskiwa-
nie sprzętu oraz pojazdów na rzecz OSP, sprawdzanie gotowo-
ści bojowej i mobilności jednostek, a także działania operacyj-
ne na terenie gminy i współpraca z poszczególnymi wydziałami 
Urzędu Miasta Wojkowice.
GW: Jak trwający obecnie stan epidemii wpłynął na zakres obowiąz-
ków Komendanta oraz strażaków – ochotników w Wojkowicach?
MK: Od początku tego trudnego czasu jesteśmy gotowi nieść 
pomoc mieszkańcom Wojkowic, poza standardowymi dzia-
łaniami wykonujemy dodatkowo zadania zlecone przez Bur-
mistrza Tomasza Szczerbę. Rozwoziliśmy żywność dla osób 
potrzebujących, roznosiliśmy maseczki ochronne dla mieszkań-
ców, dezynfekowaliśmy pomieszczenia. Wykonujemy wszelkie 
zadania pomocowe zlecone przez Biuro Zarządzania Kryzyso-
wego Urzędu Miasta Wojkowice. W początkowym okresie pan-
demii realizowaliśmy akcję informowania mieszkańców o zasa-
dach zachowania w tym trudnym czasie poprzez emitowanie 
z pojazdów strażackich na terenie całego miasta komunikatów 
głosowych nagranych przez Pana Burmistrza. Współpracujemy 
również z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. MOPS zna-
komicie sobie radzi z dodatkowymi zadaniami, jakie musi wy-
konywać w tym specyficznym czasie, ale strażacy są do dyspo-
zycji. Braliśmy udział w wielkanocnej akcji rozwożenia paczek. 

Jeżeli będą prowadzone jakieś działania przed Świętami Boże-
go Narodzenia również chętnie się w nie włączymy. W okresie 
letnim przygotowywaliśmy się do podjęcia dalszych działań  
w przypadku nadejścia drugiej fali pandemii, doposażaliśmy się 
w zakresie indywidualnej ochrony ratowników.
GW: Jak nasi strażacy odnaleźli się w obliczu konieczności sto-
sowania dodatkowych obostrzeń związanych z funkcjonowa-
niem podczas epidemii?
MK: W naszych działaniach obowiązują teraz dużo bardziej re-
strykcyjne zasady sanitarne. Obowiązkowa jest każdorazowa 
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dezynfekcja pojazdu, który bierze udział w akcji ratowniczej, jak 
również całego sprzętu używanego podczas wyjazdu. Konieczne 
były zakupy dodatkowego sprzętu ochrony osobistej. Dokonu-
jemy dezynfekcji strażaków biorących udział w akcji na miejscu 
zdarzenia, odkażamy używany przez nich sprzęt, odkażamy całe 
umundurowanie. Ubrania ochronne muszą być częściej prane. 
Oczywiście przy każdym zdarzeniu strażacy zabezpieczają się do-
datkowo maseczką jednorazową oraz rękawicami nitrylowymi.
GW: Czy zachowanie tych restrykcji ma jakiś wpływ na czas wa-
szej reakcji?
MK: Jeżeli chodzi o kwestie podstawowe, to jest z zakresu 
ochrony indywidualnej, to każdy strażak wyjeżdżając do zda-
rzenia zabezpiecza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Dodatkowe założenie maseczki to kwestie sekund, więc nie 
ma to wpływu na czas naszej reakcji. Przy wszelkich zdarze-
niach medycznych zawsze używaliśmy rękawiczek. Zachowanie 
dodatkowych wytycznych sanitarnych w takich przypadkach 
absolutnie nie opóźnia naszych procedur. Jeżeli zaś chodzi  
o działania związane z dezynfekcją czy odkażaniem pomiesz-
czeń to tutaj znacznie wydłuża się czas przygotowania strażaka 
do wykonania takiego zadania. Założenie ubrania ochronnego, 
sprawdzenie przez dowódcę czy jest faktycznie prawidłowo 
ubrany, ma odpowiednio zabezpieczone rękawice, mankiety 
i wszystkie dodatkowe urządzenia ochrony indywidualnej. To 
wszystko wydłuża czas wejścia do takiego zdarzenia. Dawniej 
w takim przypadku ubieraliśmy sprzęt ochrony indywidualnej, 
czyli aparaty powietrzne w samochodzie w trakcie dojazdu na 
miejsce zdarzenia. 
GW: Czy strażacy – ochotnicy zostali jakoś specjalnie przeszko-
leni w związku z występującym obecnie większym zagrożeniem 
podczas prowadzonych działań?
MK: Jesteśmy bardzo dobrze poinformowani o tym jak mamy 
działać. Cały czas otrzymujemy wytyczne z Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, która przekazuje 
informacje pochodzące z Sanepidu, z Komendy Głównej PSP,  
z Komendy Wojewódzkiej. Strażacy działający w OSP otrzymują 
zatem na bieżąco wszelkie dyspozycje i wytyczne w tym zakre-
sie. Są one przesyłane zarówno do mnie, jak i do Prezesów lub 
Naczelników poszczególnych jednostek, a następnie zapoznają 
się z nimi wszyscy strażacy.
GW: Czy w związku z działaniami Państwa podczas drugiej fali 
epidemii, z powstawaniem np. szpitala tymczasowego w Mię-
dzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, może 
zdarzyć się tak, że strażacy OSP zostaną oddelegowani do dzia-
łań na pierwszej linii walki z COVID?
MK: Może tak się zdarzyć. Każdy strażak ochotnik pracuje rów-
nież zawodowo, pamiętajmy, że za udział w działaniach ratow-
niczo – gaśniczych strażacy nie mają żadnej korzyści finansowej. 
Jeżeli zatem nasi strażacy zawodowo lub z wyksztalcenia są np. 
ratownikami medycznymi to faktycznie na dziś wykonują pracę 
w zespołach ratownictwa medycznego, z polecenia Wojewody 
są kierowani do szpitali zastępczych lub do szpitali macierzy-
stych w innych miejscowościach. 

GW: Czy mamy takich druhów, którzy są przeszkoleni na tak 
wysokim poziomie, że również mogliby zostać oddelegowani 
do takich zadań przez Wojewodę?
MK: Tak, mamy takich strażaków w naszych OSP. Mamy druhny, 
które jeżdżą w zespołach państwowego ratownictwa medycz-
nego. Kilka druhen i druhów z jednostek OSP jeździ w zespołach 
ratownictwa medycznego w różnych miastach.
GW: Wróćmy zatem na nasze podwórko. Jakimi zasobami, za-
równo osobowymi, jak i sprzętowymi dysponują OSP na tere-
nie Wojkowic?
MK: Na chwilę obecną mamy trzy jednostki OSP na terenie 
Miasta. Wszystkie trzy wchodzą w skład Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Ponadto dwie jednostki (OSP 
Wojkowice i OSP Wojkowice-Żychcice) wchodzą w skład Kom-
panii Obwodowej Powiatu Będzińskiego, co oznacza, że mogą 
brać udział w działaniach na terenie całego kraju. Jednostka 
OSP Wojkowice-Żychcice dodatkowo pełni doraźne zabezpie-
czenie działań PSP w Będzinie po wyczerpaniu sił i środków  
z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Będzinie, co oznacza, że 
jeżeli tamta jednostka wyjeżdża do zdarzenia, nasza jednost-
ka zostaje postawiona w stan gotowości i obsługuje pozostałe 
zdarzenia na terenie powiatu. Ilość druhen i druhów w naszych 
jednostkach to: OSP w Wojkowicach – około 40 osób, OSP Woj-
kowice-Żychcice – ponad 50 osób, OSP Wojkowice-Kamyce – 
około 30 osób. W każdej z jednostek jest kilka druhen, pełnią 
one zazwyczaj funkcję Skarbników, Sekretarzy w składzie Zarzą-
du, ale część z nich bierze też czynny udział w działaniach ra-
towniczo-gaśniczych. Wszystkie jednostki OSP na terenie Woj-
kowic dysponują na dziś samochodami ratowniczo-gaśniczymi 
wyposażonymi w sprzęt ochrony dróg oddechowych, sprzęt 
medyczny i ratownictwa technicznego. W jednostce w Kamy-
cach są dwa pojazdy, a jednostki w Wojkowicach i Żychcicach 
mają obecnie po trzy pojazdy ratowniczo-gaśnicze. OSP w Żych-
cicach dodatkowo dysponuje przyczepą z agregatem pompo-
wym wysokiej wydajności, a także ma przypisane specjalizacje 
z zakresu ratownictwa technicznego i wysokościowego.
GW: Jakieś plany zakupowe na najbliższy czas?
MK: Myślę, że możemy już o tym powiedzieć. Pozyskaliśmy 
środki z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest 
Minister Sprawiedliwości, i z tych środków jeszcze w tym roku 
zostanie zakupiony samochód lekki ratowniczo-rozpoznawczy 
z dodatkowym sprzętem na rzecz jednostki OSP Wojkowice-
-Żychcice. 
GW: Jak w takim razie nasze OSP wypadają na tle powiatu czy 
województwa?
MK: Na tle powiatu wypadamy najlepiej. Nie ma w Powiecie 
Będzińskim żadnej innej gminy, w której wszystkie jednostki 
OSP byłyby w KSRG. Jeżeli chodzi o wyjazdowość, jednostka w 
Żychcicach plasuje się na trzeciej pozycji w ilości wyjazdów na 
42 jednostki OSP działające w Powiecie Będzińskim.
GW: Panie Marcinie, w pracy zawodowej jest Pan starszym ka-
pitanem w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach 
Śląskich, w rodzinnych Wojkowicach nadzoruje Pan i koordynuje 

W Y W I A D  Z  M A R C I N E M  K U L AW I K I E M
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W Y W I A D  Z  M A R C I N E M  K U L AW I K I E M

działania jednostek OSP, jednocześnie osobiście też czynnie dzia-
łając jako strażak ochotnik w jednostce OSP Wojkowice-Żychcice. 
Skądinąd wiem, że Pana hobby też jest związane z pożarnictwem.
MK: To prawda, zawodowo jestem strażakiem od 2003 roku,  
w OSP w Żychcicach działam od 28 lat. Faktycznie mam też hob-
by związane z pożarnictwem – zbieram modele samochodów 
strażackich, a także ołowiane figurki strażaków z całego świata. 
Mam tego w domu kilkaset sztuk, taką wystawkę. Dodatkowo 
miałem wystawę mojej kolekcji w Muzeum Zagłębia w Będzinie.
GW: Jakieś wyjątkowe perełki są w tej kolekcji?
MK: Dla mnie wszystkie auta to są perełki, a strażacy to już  
w ogóle perełki! Mam kilka specyficznych, dla mnie wyjątko-
wych modeli aut. Na przykład starodawne pojazdy strażackie 
używane w Polsce, które dziś już zupełnie wyszły z użytku, takie 
jak Żuk czy Star 25.
GW: Może zatem jak już nasze życie wróci do normy zorga-
nizujemy wystawę w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowi-
cach?

MK: Możemy tak zaplanować.
GW: Inne plany na czas po-COVID-owy?
MK: Ja osobiście z racji mojej funkcji mam taki plan – ma-
rzenie, żeby budynki, w których działają OSP w naszym 
mieście zostały odnowione, żeby pięknie wyglądały. Chciał-
bym, żeby udało się przeprowadzić na nich roboty termo-
modernizacyjne, zainstalować fotowoltaikę. To wszystko 
obniżyłoby koszty funkcjonowania jednostek. Są to duże 
nakłady inwestycyjne, na które bardzo trudno pozyskać 
środki. Ponadto musimy w najbliższych latach wymienić 
samochód w jednostce w Kamycach. Będzie to samochód 
średni lub ciężki, w zależności od tego, ile środków uda się 
na to zadanie pozyskać.
GW: Bardzo dziękuję za wywiad Panie Komendancie, jednocze-
śnie na Pana ręce składam podziękowania od wszystkich miesz-
kańców Wojkowic dla każdej druhny i każdego druha ochotnika 
w naszym mieście za Wasze zaangażowanie, bezinteresowność 
i gotowość do pomocy.

Z  Ż YC I A  S E N I O R A

Co słychać w AWS-ie? 
Razem w czasie epidemii – to trudne, ale możliwe

W związku ze stanem epidemii spowodowanej wystąpieniem 
wirusa COVID-19 niezbędne jest wprowadzenie nowych formy 
aktywizacji osób 60+ dostosowanych do obowiązującego reżi-
mu sanitarnego. Dlatego obecnie rezygnujemy z systematycz-
nych wtorkowych spotkań, ale nadal działamy w zorganizowany 
sposób i podtrzymujemy się na duchu. W tych niełatwych cza-
sach wciąż jesteśmy razem, choć w innych formach. Ze względu 
na to, że aktywność fizyczna wzmacnia odporność organizmu, 
postanowiliśmy nadal prowadzić bezpieczne zajęcia ruchowe 
na świeżym powietrzu w małych zespołach oraz indywidualną 
grę w speed-balla. Są to dla nas bardzo ważne działania, ponie-
waż motywują do ciągłego dbania o siebie, podtrzymują for-
mę fizyczną i pozwalają zadbać o komfort psychiczny. Seniorzy 
otrzymali mobilne komplety do gry i walczyli o uzyskanie re-
kordowej liczby uderzeń, np. ćwicząc w swoich ogródkach. Nasi 
liderzy speed-balla ćwiczyli szczególnie intensywnie, ponieważ 
przygotowują się do roli trenerów tej gry. W czteroosobowych 
grupkach rozegraliśmy również mini mecze w bule żelowe. Za-
jęcia sportowe objęły łącznie grupę 60 seniorów z terenu całe-
go województwa i związane były z realizacją projektu „Aktywny 
Senior Województwa Śląskiego w czasach pandemii” realizo-
wanego w ramach zadania publicznego współfinansowanego 

ze środków Województwa Śląskiego w ramach małych grantów 
senioralnych ,,Śląskie dla Seniora”. 
W kilkuosobowych zespołach pracowała także nasza sekcja ma-
nualna. Trudno nie podziwiać efektów jej pracy, w tym dekoracji 
świątecznych, stroików i kart okolicznościowych. Dzięki osobiste-
mu zaangażowaniu uzdolnionych artystycznie członków AWS-u 
mogliśmy przeprowadzić akcję ,,Senior dla Seniora – pamięta 
i pozdrawia”. Piekliśmy i ozdabialiśmy pierniki, a potem wraz  
z opłatkiem i życzeniami, rozwoziliśmy je do domów naszych Ko-
leżanek i Kolegów, którzy ze względu na stan zdrowia powinni 
ograniczać wychodzenie z domów. 12 członków AWS-u wzięło 
również udział w projekcie Siemońskiego Klubu Emerytów ,,Sie-
ma” pt. ,,Kulinarne przeboje seniorów”. Przygotowali swoje prze-
pisy i zaprezentowali je we wspólnej publikacji. Była to naprawdę 
wspaniała przygoda, prawdziwa uczta kulinarna. Sesje fotogra-
ficzne wraz z degustacją potraw przebiegały w cudownej atmos-
ferze. Wszyscy Bohaterowie tej książki to wyjątkowi, pełni pasji, 
optymizmu i sił witalnych seniorzy, którym po prostu chce się 
chcieć. Gratulujemy wszystkim osobom zaangażowanym w ten 
projekt. Cieszymy się też z nawiązania bardzo owocnej współ-
pracy z kolejną aktywną organizacją senioralną naszego powia-
tu. Stowarzyszenie AWS zostało zaproszone także do udziału  
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w projekcie ,,Przetańczyć całe życie – aktywizacja fizyczna 
seniorów poprzez taniec” realizowanego przez UTW Gliwice 
ze środków Ministerstwa Sportu. Warsztaty, z olbrzymim za-
angażowaniem i sercem dla seniorów, prowadził trener tań-
ca. W sierpniu, wrześniu i październiku uczestniczyło w nich 
25 seniorów. Po ustaniu obostrzeń zajęcia będą kontynu-
owane, m.in. w MOK w Wojkowicach. Warto też zaznaczyć, 
że efektem naszej szerokiej współpracy ze środowiskiem 
senioralnym województwa śląskiego był udział członków 
AWS- u w projekcie Fundacji Śląskiego Instytut Innowacji pt. 
,,Współczesny senior – aktywny i niezależny”. W ramach pro-
jektu odbyły się warsztaty informatyczne, z zakresu zdrowe-
go żywienia, fizjoterapii i speed balla. Podsumowaniem tych 

zajęć był wspólny, trzydniowy wyjazd do Węgierskiej Górki. 
W tym roku też nietypowo, ale w wyjątkowym miejscu ob-
chodziliśmy w październiku Dzień Seniora. Teatr Rozrywki  
w Chorzowie okazał nam szczególną gościnność – w ku-
luarach mogliśmy wznieść symboliczny toast na cześć 
wszystkich Seniorów, a ponadto obejrzeć komedię ,,Hotel 
Westminster”, a 7 października sztukę pt. ,,Synowie Aliny”. 
Wzajemnie wspieramy się podczas rozmów telefonicznych, 
spontanicznych spacerów w parku czy wyjść z kijkami. Je-
steśmy przekonani, że czas pandemii nie odbierze nam moc-
nych relacji, które zbudowaliśmy w naszym stowarzyszeniu 
przed wprowadzeniem ograniczeń.

Teresa Jaskuła

W Y W I A D  Z  M A C I E J E M  K L I M K I E M

Wywiad z Maciejem Klimkiem, Radnym Rady Miasta Wojko-
wice oraz konsultantem ds. animacji społecznej, przeprowa-
dzony 25 listopada 2020 r.

Głos Wojkowic: Dzień dobry, jest pan radnym miejskim, ale 
pełni Pan również funkcję konsultanta ds. animacji społecznej 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wojkowicach. Może 
Pan opowiedzieć o tej funkcji? 
Marcin Klimek: W głównej mierze moim zadaniem jest doko-
nywanie analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na 
świadczenia pomocy społecznej, a co za tym idzie inicjowanie  
i realizacja nowych programów i projektów z zakresu rozwiązy-
wania problemów społecznych, w szczególności programów z za-
kresu animacji społecznej. Rok 2020 w swojej pracy poświęciłem 
na prowadzenie wielowymiarowej diagnozy potencjału i potrzeb 
społeczności lokalnej by w perspektywie lat następnych zająć 

się aktywizowaniem mieszkańców Wojkowic do podejmowania 
działań samopomocowych i wolontarystycznych.
GW: Czy może Pan opowiedzieć nieco szerzej, o którymś z tych 
działań? 
MK: Tak, opowiem o klubie Senior+, który powstanie w Woj-
kowicach. Dzięki wnioskowi o dofinansowanie, który Bur-
mistrz Miasta Wojkowice Tomasz Szczerba przedłożył w stycz-
niu tego roku do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, 
Gmina Wojkowice otrzymała dofinansowanie w kwocie 150 
tysięcy złotych na adaptację pomieszczenia dawnego sklepu 
przy ulicy Morcinka 6. Już wkrótce Rada Miasta Wojkowice 
podejmie uchwałę w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia 
dziennego dla seniorów pod nazwą „Wojkowicki Klub Senior 
+” i włączy go w struktury Ośrodka Pomocy Społecznej w Woj-
kowicach. Klub będzie przystosowany do przyjęcia 35 uczest-
ników – mieszkańców Wojkowic, którzy ukończyli 60 rok życia. 
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Klub będzie działał minimum 20 godzin w tygodniu. Głównym 
celem funkcjonowania klubu jest stworzenie osobom star-
szym miejsca i warunków do spotkań, w trakcie których mogą 
ciekawie spędzać wolny czas, zaspokoić potrzeby psychofi-
zyczne i edukacyjne. Będę kładł nacisk na zdrowy tryb życia 
i promowanie aktywności fizycznej, stanowiącej fundament 
dobrego zdrowia i umożliwiającej zachowanie sprawności  
i samodzielności w zakresie samoobsługi w dłuższej perspek-
tywie. Podejmowane działania o charakterze edukacyjnym 
będą zmierzać do wzrostu umiejętności w zakresie warto-
ściowego spędzania czasu wolnego oraz do mobilizowania 
seniorów do aktywności poza miejscem zamieszkania, a tym 
samym podniesienia jakości życia.
GW: Porozmawiajmy w takim razie o wpływie pandemii na 
działania Ośrodka.
MK: Ośrodek Pomocy Społecznej i prowadzona przez niego 
praca socjalna to specyficzny rodzaj działalności samorządo-
wej. Z racji tego w trakcie pandemii nie mogliśmy w Ośrodku 

pozwolić sobie na pracę zdalną, gdyż nie ma możliwości po-
magania naszym klientom przez telefon czy komputer, ponad-
to jesteśmy bardzo małym 12-osobowym zespołem i każdy 
ma swoje specyficzne pole zawodowe. Nasza praca w trakcie 
pandemii polegała i polega nadal na dostarczaniu żywności 
osobom w izolacji, kontrolowaniu list osób przebywających na 
kwarantannie, a także na prowadzeniu całej dotychczasowej 
pracy ośrodka związanej z szeroko rozumianą pomocą spo-
łeczną. 
GW: Skoro mówimy o pracy socjalnej i potrzebach klientów 
Ośrodka to wiem, że od jakiegoś czasu realizowany jest w Woj-
kowicach program “Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus 
Wsparcia Seniorów”. Proszę o nim opowiedzieć.
MK: Działania w ramach korpusu przeznaczone są dla osób 
powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie  
w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. 
Korpus zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do 
domu seniora. Mogą to być artykuły podstawowe, takie jak 
artykuły spożywcze, środki higieny osobistej czy lekarstwa.  
Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dy-
stansem sanitarnym – np. nie można poprosić o usługę sprzą-
tania mieszkania. Żeby skorzystać z pomocy senior powinien 
zadzwonić na infolinię 22 505 11 11, osoba przyjmująca zgło-
szenie przekazuje prośbę o pomoc do naszego ośrodka pomo-
cy społecznej przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. 
Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z senio-
rem telefonicznie. Do seniora przychodzi osoba, która została 
wyznaczona do pomocy. W celu weryfikacji poda swoje imię 
i nazwisko oraz indywidualny numer zgłoszenia, który został 
podany w trakcie rozmowy z pracownikiem MOPS. Co bardzo 
istotne koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje 
pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób roz-
liczania ustalane są indywidualnie podczas pierwszego kon-
taktu. Chciałbym również nadmienić, iż cały czas zwracamy 
szczególną uwagę na osoby starsze, samotne, które nie sko-
rzystały z aplikacji, a są nam znane – razem z Panią Katarzyną 
Małysza, Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Wojkowicach, udostępniliśmy swoje prywatne numery 
telefonów seniorom by zawsze mogli bezpośrednio zwrócić 
się do nas z prośbą o pomoc.
GW: Czy Pana zdaniem zmiany wywołane pandemią będą mia-
ły trwały wpływ na sposób działania ośrodka w przyszłości? 
MK: Z pewnością placówki rządowe muszą pomyśleć nad 
kwestiami świadczenia przez Ośrodki Pomocy Społecznej 
pracy socjalnej w obliczu pandemii – nasza praca jest bar-
dzo potrzebna, ale w obecnej sytuacji staje się również 
niebezpieczna – mieliśmy w listopadzie kryzysową sytu-
ację, kiedy u 5 pracowników potwierdzono zakażenie wiru-
sem COVID-19. Z dnia na dzień reszta pracowników trafiła 
na kwarantanny i musieliśmy na 3 dni zamknąć siedzibę 
Ośrodka – pomimo sytuacji kryzysowej zorganizowaliśmy 
pracę w taki sposób, iż klienci mogli się z nami kontaktować 
telefonicznie.
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Szukamy nowych talentów  
– Młodzi Malarze Wojkowic!

Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach ogłasza nową, szaloną 
akcję dla młodych artystów! W tych często przygnębiających 
czasach chcemy dotrzeć z kulturą do wszystkich mieszkańców, 
a tym którzy mają szczególne zdolności – pomóc się wypromo-
wać. Zapraszamy więc do zgłaszania się utalentowaną plastycz-
nie młodzież oraz dzieci. Jeśli malujesz, rysujesz, tworzysz grafi-
ki komputerowe lub w innych formach wyrażasz się plastycznie 
odezwij się do nas a my zrobimy wirtualną wystawę. Zasady są 

proste, wymagają tylko jednego kroku – w stronę wojkowickie-
go MOK-u! Młodzi Malarze Wojkowic to akcja skierowane do 
dzieci i młodzieży szkolnej szczególnie zainteresowanych sztu-
ką, malarstwem, grafiką i wszelkimi plastycznymi działaniami. 
Dajemy szansę na zaprezentowanie swojej twórczości w formie 
wirtualnej galerii wszystkim chętnym. 
Jak się zgłosić? Prosimy o kontakt opiekunów osób niepeł-
noletnich telefonicznie – 32 769 64 82 bądź mailowo – zglo-
szenia@mokwojkowice.pl w celu ustalenia szczegółów. Na-
stępnie przygotujemy zestaw pytań, na podstawie którego 
stworzymy opis młodego artysty. Kolejnym krokiem będzie 
dostarczenie do nas prac, a resztą zajemy się my – przygotu-
jemy na naszą stronę WWW wpis z prezentacją autora oraz 
wirtualną wystawą, która będzie dostępna publicznie. Dla 
wszystkich, którzy wezmą udział w naszej akcji odkrywania 
młodych talentów przewidziane są upominki niespodzianki. 
Pora więc na odkurzenie szuflad, sprzątnięcie biurek i przygo-
towanie plastycznego portfolio, dzięki któremu zarówno my, 
jak i nasi odbiorcy będą mogli zapoznać się z Wami i Waszą 
twórczością!

Koncert pieśni polskiej i patriotycznej z okazji  
102. rocznicy Odzyskania Niepodległości  

– w wersji online
Pierwszy taki koncert w historii Wojkowic był wielkim wyzwa-
niem zarówno dla organizatorów jak i wykonawców, którzy 
tym razem występowali przed publicznością zgromadzoną we 
własnych domach. O godzinie 18.00 w dniu 11 listopada każdy 
mieszkaniec Wojkowic mógł poczuć klimat patriotyzmu, wzru-
szenia towarzyszącego odzyskaniu wolności po wielu latach 
zaborów, za pośrednictwem przekazu internetowego. Wszyst-
kich słuchaczy powitał uroczyście Burmistrz Miasta Wojkowice 
Tomasz Szczerba, który przedstawił artystów: Paulinę Dziedzic 
– mezzosopran, Michała Dziedzica – tenor oraz Joannę Steczek 
– fortepian i zaprosił do wspólnego uczestnictwa w tym wyjąt-
kowym wydarzeniu. Organizatorzy zadbali o wszystkie szczegó-
ły, dzięki temu mogliśmy poczuć atmosferę sali widowiskowej  
i emocje towarzyszące koncertom na żywo. Odpowiednie na-
głośnienie i oświetlenie sprawiły, że przepiękne teksty polskich 
narodowych pieśni wybrzmiały z pełną mocą i zaangażowa-
niem. Artyści zaprezentowali na scenie całe spectrum najbar-
dziej znanych i najpiękniejszych patriotycznych utworów. Przy-
bliżyli nam również genezę ich powstania i okoliczności w jakich 
najczęściej do nich powracano. Michał Dziedzic rozpoczął kon-
cert niesamowitym wykonaniem Roty, pieśni, która jest jedną 

z najważniejszych w dorobku kulturowym Polski. Następnie 
usłyszeliśmy jeszcze między innymi takie utwory: Przybyli ułani, 
Dwie zorze, Piosnka litewska. Artyści naprzemiennie pojawiali 
się na scenie, aby czarować nas barwą głosu, emocjami i pro-
fesjonalną interpretacją pieśni. Towarzyszył im przez cały czas 
akompaniament fortepianu w wykonaniu Joanny Steczek. Już 
na sam koniec zaprosili również słuchaczy do wspólnego za-
śpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Dziękujmy wszystkim, któ-
rzy postanowili ten wieczór spędzić z nami.
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Podsumowanie projektu  
„Laboratorium Innowacji Kulturalnych”

29 października w Miejskim Ośrodku Kul-
tury w Wojkowicach odbyło się uroczyste 
podsumowanie projektu “Laboratorium 
Innowacji Kulturalnych” realizowanego 
przez Instytut Myśli Polskiej im. Wojcie-
cha Korfantego we współpracy z Miej-
skim Ośrodkiem Kultury w Wojkowicach 
i gminą Wojkowice w ramach Programu 
Bardzo Młoda Kultura. W podsumowaniu 
udział wzięli: Barbara Pawlak – Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowi-
cach, Marek Skrobek – Skarbnik Miasta 
Wojkowice oraz Maciej Klimek – Radny 
Rady Miasta Wojkowice(koordynator  
i autor projektu). Podczas spotkania nagro-
dzeni zostali laureaci dwóch konkursów: 
„Pomysł na Innowacje” – Ideą konkursu 
było pokazanie innowacyjności w pomy-
słach na działania kulturalne. Chodziło  
o pokazanie czegoś – niekonwencjonal-
nie, o przedstawienie nowych zastosowań 
działań powszednich i własną, oryginalną 
interpretację codziennych zachowań kul-
turalnych. Nagrodzeni zostali: Lena Saja ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Wojkowicach 
oraz Anna Hetmańczyk i Julia Cicha z Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących i Technicz-
nych w Wojkowicach. „Pokaż co zmienić 
w Twoim społecznym otoczeniu” – ideą 
konkursu było kształcenie umiejętności 
posługiwania się komunikacją niewerbal-
ną oraz budowanie poczucia społecznej 
odpowiedzialności za miejsce zamiesz-
kania. Nagrodzeni zostali: Oskar Kacuga  

i Jakub Gawron ze Szkoły Podstawowej  
nr 1 w Wojkowicach oraz Anna Herdzin  
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Tech-
nicznych w Wojkowicach. 
Głównym celem realizacji projektu La-
boratorium Innowacji Kulturalnych było 
określenie przez uczestników nowej for-
muły funkcjonowania Miejskiego Ośrod-
ka Kultury w Wojkowicach jako instytu-
cji kreującej swoją działalność w oparciu  
o dialog ze społecznością lokalną. Po-
nadto uczestnicy poznawali techniki 
animacji społecznej służące zwiększeniu 

zaangażowania dzieci i młodzieży z tere-
nu Wojkowic na rzecz tworzenia poczu-
cia przynależności do danego miejsca  
i grupy. Laboratorium Innowacji Kultu-
ralnych w Miejskim Ośrodku Kultury  
w Wojkowicach stworzyło przestrzeń, 
w której można eksperymentować, 
zmieniać, konsultować -miejsce, w któ-
rym młodzież będzie mogła czerpać in-
spiracje i wzmocnić się w kreatywnym  
i przedsiębiorczym podejściu do dzia-
łań na rzecz kultury, edukacji i społecz-
ności lokalnej.

Benefis Kazimierza Kotulskiego
Szanowni Czytelnicy, 
na skutek błędu redaktora naczelnego w numerze 3 na stro nie 5 zabra-
kło informacji o benefisie Kazimierza Kotulskie go połączonym z premie-
rą książki „Harcerskie wspomnienia z żeglarskim akcentem”. Redaktor 
Naczelny.
29 września w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach miała miejsce 
premiera książki „Harcerskie Wspomnienia z Żeglarskim Akcentem” po-
święconej życiu Kazimierza Kotulskiego, 103-letniego mieszkańca Woj-
kowic.
Pełna fotorelacja oraz książka w wersji PDF dostępna jest na stronie 
www.wojkowice.pl.
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Dwujęzyczne „Figielkowo”
Żłobek Miejski „Figielkowo” przystąpił do Programu Po-
wszechnej Dwujęzyczności Bilingual Future. Program ten 
wykorzystuje naturalną metodę przyswajania języka angiel-
skiego we wczesnym dzieciństwie, ale ma również za zada-
nie poprawiać koncentrację, pogłębiać wrażliwość kulturową  
i społeczną oraz wpływać na lepszą podzielność uwagi. Me-
toda jest bardzo skuteczna, ponieważ charakteryzuję się spe-
cjalnie stworzonym światem bajkowych bohaterów, piosenek, 
filmów oraz zabaw językowo-muzyczno-ruchowych. Gru-
pa „Misiów” rozpoczęła przygodę z „Baby Beetles”– jest to 
pierwszy etap na drodze ku dwujęzyczności. Zajęcia są bardzo 
interesujące dla dzieci, gdyż wykorzystują różne formy nauki, 
takie jak: muzyka, film, plastyka. Kurs składa się z czterech 
części, a głównymi bohaterami są cztery wesołe żuczki i każdy 
z nich reprezentuje dany etap. 
Dzieci uwielbiają swoich nowych, bajkowych przyjaciół, 
cieszą się na spotkanie z nimi. Potrafią rozpoznać każdego  
z nich, wymienić jego imię i wskazać kolor. Zajęcia wprowa-
dzają w świat danego bohatera i stają się interesującą przy-
godą. Lekcje odbywają się codziennie – na tym polega mi-
sja całego programu- „powszechne, codzienne i równoległe 
do języka ojczystego nauczanie angielskiego od urodzenia”. 

Dzięki systematyczności zajęć oraz interesującej formule, 
czyli połączeniu tekstu z muzyką, wspomaga się zapamię-
tywanie oraz pomaga w tworzeniu odpowiednich nawyków 
wymowy, co jest najważniejsze w rozwoju naszych pociech. 
Nauka sprawia im ogromną radość i przyjemność, co wypeł-
nia z kolei naszą „figielkową” misję – szczery uśmiech dziec-
ka jest najcenniejszą nagrodą!

Twórcze zabawy w ,,Figielkowie”
W roku funkcjonowania 2020/2021 
w Żłobku Miejskim „Figielkowo” po-
stanowiono do pracy z dziećmi wpro-
wadzić techniki scenoplastyki, które 
oparte są na stymulowaniu zmysłów. 
Warsztaty pobudzają wyobraźnię, lo-
giczne myślenie i kreatywność. Dzieci 
poprzez zabawę uczą się także inte-
gracji w grupie. Starając się przybli-
żyć dzieciom otaczający ich świat oraz 
zmiany zachodzące w przyrodzie, z po-
mocą rodziców, stworzyliśmy jesienną 
ścieżkę sensoryczną. Do tego celu wy-
korzystaliśmy wspólnie zebrane dynie, 
liście, szyszki, kasztany, gałęzie, mech. 
Dzieci stópkami mogły zaznać natury  
w postaci różnorodnych tekstur, a do-
znania zwiększone zostały przez in-
tensywny zapach wszystkich darów 
jesieni. Dzieci uczyły się też nazw 
przedmiotów związanych z tą porą 
roku, a także zjawisk atmosferycznych 
występujących w tym okresie. Owoce 
jesieni zostały również wykorzystane 
do innych zajęć sensoplastycznych, np. 

do zabaw z dynią. Dzieci jogurtem ma-
lowały dynie używając do tego dłoni 
i gołych stóp. Dekorowały dynie pro-
duktami sypkimi, łączyły je też prze-
sypując do misek, chodziły boso po 
masie, która powstała po wymieszaniu 

wszystkich produktów. Dynie, a także 
jogurty z jadalnymi barwnikami, ka-
sze, makarony, mąka czy ryż to praw-
dziwa frajda! Maluszki były w jogurcie 
od stóp do głów, ale w końcu brudne 
dzieci to szczęśliwe dzieci!
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Z  Ż YC I A  O Ś W I AT Y

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”  
w SP1 i SP3

Biblioteki obu wojkowickich szkół podstawowych znacząco 
wzbogaciły w tym roku szkolnym swoje zbiory. Dzięki środ-
kom otrzymanym w ramach realizacji „Narodowego Progra-
mu Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 do każdej z bibliotek 
zakupiono około 700 nowych pozycji, zgodnych z zaintere-
sowaniami i preferencjami czytelniczymi dzieci i młodzieży. 
Na uwagę zasługuje fakt, że uczniowie, a także ich rodzi-
ce, mieli możliwość decydowania o tytułach kupowanych 
książek. Każda ze szkół na zakup książek otrzymała dotację  
w wysokości 15 000 zł. Część tej kwoty pochodziła z budże-
tu państwa, jednakże kluczowym warunkiem otrzymania 
pieniędzy, było zapewnienie przez organ prowadzący szkoły 
finansowego wkładu własnego w wysokości 20% przyznanej 
dotacji. Gmina Wojkowice, reprezentowana przez Burmi-
strza Miasta Tomasza Szczerbę, zawarła umowę ze Skarbem 
Państwa, zobowiązując się do przyznania naszym szkołom 
niezbędnego wsparcia finansowego. Wśród zakupionych no-
wości dominuje literatura przygodowa, obyczajowa, hobby-
styczna oraz popularnonaukowa. Część pozyskanych pozycji 

stanowią (bardzo lubiane i chętnie czytane) książki z gatunku 
fantasy oraz nowe wydania lektur szkolnych. W ramach re-
alizacji programu w szkołach odbywały się różne wydarze-
nia czytelnicze: konkursy, uczniowskie projekty edukacyjne  
z wykorzystaniem zasobów szkolnych bibliotek, akcje i wysta-
wy. Celem tych przedsięwzięć było – zgodnie z założeniami 
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – promowa-
nie i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży oraz rozwija-
nie ich zainteresowań i kompetencji czytelniczych. Dla wielu 
młodych czytelników nowo wydana książka, z nowoczesną 
szatą graficzną, może być nie tylko inspirującym źródłem 
wiedzy, ale także wspaniałą okazją do rozmów o literaturze 
ze starszymi czytelnikami, również z rodzicami. Zakupione 
nowości wydawnicze uatrakcyjniły księgozbiory bibliotek, co 
z pewnością przyczyni się do wzmocnienia potencjału i roli 
bibliotek szkolnych w obu placówkach. Zachęcamy do wypo-
życzania i czytania zakupionych książek. 

Nauczyciele bibliotekarze SP1 i SP3
Małgorzata Krawczyk i Katarzyna Płonka

4/2020 11



K R O N I K A  K R Y M I N A L N A

12.09.2020 r. ul. Sobieskiego, Policjanci KP Wojkowi-
ce zatrzymali mężczyznę, który kiero-
wał samochodem osobowym pomimo 
prawomocnego zakazu prowadzenia 
pojazdu wydanego przez SR Dąbrowa 
Górnicza. Ponadto kierował on pojaz-
dem w stanie nietrzeźwości (2,99 pro-
mila).

20.09.2020 r. ul. Paderewskiego, Policjanci WRD KPP 
Będzin zatrzymali mężczyznę, który 
kierował samochodem osobowym bę-
dąc w stanie nietrzeźwości (0,34 mg/L, 
0,32 mg/L), ponadto spowodował koli-
zję drogową.

20.09.2020 r. ul. Sobieskiego, Policjanci WRD KPP Bę-
dzin zatrzymali mężczyznę, który kiero-
wał samochodem osobowym w stanie 
nietrzeźwości (0,56 mg/L) ponadto spo-
wodował kolizję drogową.

21.09.2020 r. ul. Kopalniana, Policjanci WRD KPP Bę-
dzin zatrzymali mężczyznę, który kiero-
wał skuterem będąc w stanie nietrzeź-
wości (0,37 mg/L, 0,36 mg/L).

26.09.2020 r. ul. Plaka, Policjanci ZPI KP Wojkowice 
zatrzymali mężczyznę, który na klatce 
schodowej, kierował groźby pozbawie-
nia życia i zdrowia w stosunku do są-
siadki, które to wzbudziły realną oba-
wę spełnienia.

21.10.2020 r. Policjanci WRD KPP Będzin w Wojkowi-
cach na ul. Plaka zatrzymali mężczyznę, 
który kierował samochodem cięża-
rowym będąc w stanie nietrzeźwości  
z wynikiem 0,30 mg/L.

30.10.2020 r. Policjanci WK KPP Będzin, w Wojko-
wicach na ul. Sobieskiego zatrzymali 
mężczyznę, który poprzez zarysowanie 
powłoki lakierniczej, przebicie 4 opon 
oraz wybicie szyby czołowej dokonał 
uszkodzenia samochodu osobowego, 
powodując łączne straty w wysokości 
ok. 10 000 złotych. Ponadto w tym sa-
mym dniu poprzez kopanie, dokonał 
uszkodzenia drzwi wejściowych oraz 
wybicia dwóch szyb okiennych oraz 
przy użyciu noża groził popełnieniem 
przestępstwa.

09.11.2020 r. ul. Sucharskiego, Dzielnicowi KP Woj-
kowice zatrzymali mężczyznę, który 
poprzez podpalenie dokonał znisz-
czenia 5 pojemników na śmieci oraz 
uszkodzenia samochodu osobowego, 
powodując straty znacznej wartości.

09.11.2020 r. Policjanci KP Wojkowice przy ul. Gie-
rymskiego w Wojkowicach zatrzymali 
obywatela Gruzji, który dokonał znisz-
czenia wszystkich kół i szyb w samo-
chodzie dostawczym, powodując stra-
ty w wysokości ok. 4 000 złotych.

17.11.2020 r. ul. Sobieskiego, Policjanci ZPI KP Woj-
kowice zatrzymali mężczyznę, który 
kierował wobec swojej żony groźby po-
zbawienia życia, które wzbudziły oba-
wę, iż mogą zostać spełnione. Ponadto 
od dłuższego czasu znęca się nad nią 
psychicznie i fizycznie.

Wydarzenia kryminalne na terenie miasta Wojkowice  
z okresu od 09.09.2020 r. do 25.11.2020 r.
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