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Kolejny już rok spotykamy się z mieszkań-
cami Wojkowic w trasie. Mikołaj razem 

z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Wojkowi-
cach wyruszył w trasę po wojkowickich dro-
gach Mokołajkowym busem, czyli saniami 
przystosowanymi do zadań specjalnych.
Tak przygotowany, w towarzystwie po-
mocnych elfów bez problemów dotarł do 
wszystkich oczekujących dzieci. Można go 
było spotkać na naszym drogach w week-
end 3-4 grudnia, a tym razem udało mu 
się odwiedzić aż 100 adresów i ponad 200 
dzieci. Było to nie lada wyzwanie organi-
zacyjne, ale dla Mikołaja nie ma rzeczy 

niemożliwych. Już z daleka można było 
dostrzec zbliżający się czerwony Mokołaj-
kowy bus, który sygnalizował swoją trasę 
świąteczną muzyką, światłami i wesołą 
ekipą, która dzielnie pomagała rozdawać 
prezenty. To były wyjątkowe mikołajki, 
a przy organizacji udział wzięli: Miejski 
Ośrodek w Wojkowicach, Miasto Woj-
kowice oraz Burmistrz Wojkowic Tomasz 
Szczerba, a także Wojkowickie Wody  
Sp. z o.o., które użyczyły na czas Mikołajek 
swój pojazd wraz z kierowcą.

Mikołajki w odjazdowej odsłonie
A K T U A L N O Ś C I
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Trwa II etap termomodernizacji budynku  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach

Rewitalizacja obiektu sportowego Milenium

W budynku przy ulicy PCK 1 trwają prace związane z realiza-
cją II etapu termomodernizacji. Do końca grudnia zakończona 
zostanie pierwsza część prac, która obejmuje ocieplenie ścian 
zewnętrznych i fundamentów, ocieplenie stropodachu, wy-
mianę stolarki okiennej i drzwiowej (w niezbędnym zakresie) 
oraz wykonanie wentylacji. W styczniu zakończone zostanie 
odwodnienie obiektu. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum, 
w skład którego wchodzą firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
-Usługowe PROBUDREM Kazimierz Lipiński spółka jawna i Za-
kład Budowlano-Remontowy BUDOWLANIEC Marian Lipiński. 
Planowany całkowity koszt inwestycji to ponad 868 tys. zło-
tych, w tym dofinansowanie GZM - Program działań na rzecz 
ograniczania niskiej emisji w 2022 r.: 263 019,00 zł.

W dalszym ciągu prowadzone są działania przygotowawcze ma-
jące na celu przeprowadzenie rewitalizacji obiektu sportowego 
Milenium przy ulicy Kusocińskiego 1. W grudniu br. ukończony 
został program funkcjonalno-użytkowy dla obiektu. Przypomnij-
my, że projekt rewitalizacji obejmował będzie: modernizację 

stadionu, utworzenie skateparku, flowparku, tężni solankowej, 
wodnego placu zabaw, strefy chillu dla dziadków i rodziców, 
pumptracku oraz dwóch boisk do gry w boule. Planowany koszt 
realizacji to około 10 milionów, z czego w tej chwili wiadomo już, 
że 8 mln złotych będzie pochodziło ze środków zewnętrznych.
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Koniec prac na ulicy Rodzinnej
Do końca zbliżają się prace związane z budową drogi wewnętrznej uli-
cy Rodzinnej w Wojkowicach na odcinku ok. 225 metrów oraz chodnika 
o długości ok. 309,4 mb. Zakres prac obejmuje budowę drogi dojazdowej 
o nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową, budowę kanalizacji desz-
czowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe oraz wykonanie 
jezdni o szerokości 6 metrów i chodników o szerokości 1,5 metra. Wody 
opadowe i roztopowe z wybudowanej drogi zostaną odprowadzone do 
kanalizacji deszczowej zaprojektowanej w 2 odcinakach. Nowe odcinki 
kanalizacji deszczowej zostaną włączone do istniejących kolektorów ka-
nalizacyjnych: w ul. Głowackiego i w ul. Plaka. Wykonawcą inwestycji jest 
firma RAK INVEST Tomasz Rak.
Całkowity koszt inwestycji: ponad 768 737,70 zł; dofinansowanie GZM – 
Metropolitarny Fundusz Solidarności: 200 000 zł.

10 listopada świętowaliśmy 60-lecie 
nadania praw miejskich naszej gminie. 
Z przymrużeniem oka wspomnieliśmy 
też o 30-leciu odłączenia się od Będzi-
na. Uroczystości rozpoczęły się w ko-
ściele pw. Wniebowzięcia NMP, druga 
część odbyła się w Miejskim Ośrodku 
Kultury. W czasie obchodów burmistrz 
opowiedział o historii i teraźniejszości 
naszego miasta, podkreślając pozytyw-
ne zmiany do jakich doszło w ostatnich 

latach. Druga część wydarzenia należała 
do zgromadzonych gości, wśród których 
pojawili się m.in. posłowie i przedsta-
wiciele zaprzyjaźnionych samorządów. 
W licznych wystąpieniach zgromadze-
ni goście składali burmistrzowi oraz 
wszystkim mieszkańcom naszego miasta 
gratulacje i życzenia. Uroczystości zosta-
ły zakończone przy utworach w wykona-
niu duetu śpiewaczego Michała i Pauli-
ny Dziedziców.

Zakaz spalania odpadów
W związku z trwającym sezonem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom 
gminy Wojkowice o zakazie spalania odpadów w instalacjach grzewczych budynków 
mieszkalnych. Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, 
ale także ze zdrowiem i życiem mieszkańców.  
Spalanie w niskich temperaturach niesie za sobą ogromne zagrożenie dla zdrowia ludzi, 
jak również dla środowiska przyrodniczego. Szczególnie szkodliwe są powstające w wy-
niku spalania odpadów dioksyny i furany o działaniu toksycznym na organizm człowieka. 
Poza ww. konsekwencjami, zgubnymi dla ludzi i środowiska, spalanie odpadów powoduje 
osadzanie się tzw. „mokrej sadzy” w przewodach kominowych i może prowadzić do zapa-
lenia instalacji grzewczej, popękania komina a w najgorszym przypadku – zaczadzenia lub 
pożaru budynku mieszkalnego.
W instalacjach grzewczych nie wolno spalać: zużytych opon; przedmiotów i pojemników 

z tworzyw sztucznych i butelek po napojach; odpadów z gumy; elementów drewnianych pokrytych lakierem; opakowań po roz-
puszczalnikach czy środkach ochrony roślin; opakowań po farbach i lakierach; pozostałości farb i lakierów; plastikowych toreb 
z polietylenu; papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych. 
Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2002r. o odpadach podlega karze aresztu 
albo grzywny do wysokości 5000 zł, gdy sprawa zostanie skierowana do Sądu.

60-lecie nadania praw miejskich 
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Umowa w formule „zaprojektuj i wybu-
duj” na zadanie: Budowa kanalizacji sa-
nitarnej i deszczowej na terenie Miasta 
Wojkowice – Etap II została podpisana 
w 2020 roku. Wybrany w wyniku prze-
prowadzonego przetargu nieograniczo-
nego Wykonawca inwestycji: Machnik 
Spółka z o.o. w pierwszej fazie realizacji 
zadania wykonała trzy projekty budow-
lane, obejmujące różne powierzchnie 
miasta. Prace projektowe były utrud-
nione przede wszystkim ze względu na 
trwającą w tym okresie pandemię CO-
VID-19. Ostatecznie projekt budowlany 
został wykonany w maju bieżącego roku, 
jednocześnie Wykonawca sukcesywnie 
pozyskiwał pozwolenia na budowę po-
szczególnych etapów kanalizacji. Pierw-
sze roboty budowlane zostały rozpoczę-
te w listopadzie 2021 roku. Od tej pory 
wykonano niespełna 30% planowanej 
kanalizacji sanitarnej na terenie miasta. 
Przede wszystkim zakończono prace na 
jednej z najdłuższych ulic w mieście, tj. 
na ulicy Długosza, gdzie ze względu na 
ukształtowanie terenu należało wykonać 
bardzo głębokie wykopy. Zakończono 
też prace budowlano-montażowe w uli-
cach: Jaworznik, Źrałków, Rodzinnej, 
Głowackiego, Ogrodowej, Zapolskiej, 
Gałczyńskiego, Staffa i Tetmajera. Część 
z tych ulic wymaga jeszcze wykonania 
odtworzenia nawierzchni, które uza-
leżnione jest od panujących warunków 
pogodowych. Obecnie Wykonawca pro-
wadzi prace budowlane w rejonie ulic 
Piaski i Proletariatu. Od początku tego 
roku widoczne były problemy z realiza-
cją harmonogramu wykonania zadania, 
niepokojące były w tym okresie przede 
wszystkim następujące okoliczności: 
przedłużający się stan pandemii, wy-
buch konfliktu zbrojnego na Ukrainie. 
W kwietniu Generalny Wykonawca zada-
nia – firma Machnik Sp. z o.o. wystąpiła 
do Zamawiającego z wnioskiem o wy-
dłużenie terminu realizacji umowy oraz 

zwiększenie wartości wynagrodzenia ze 
względu na wystąpienie w trakcie reali-
zacji zadania czynników zewnętrznych 
takich jak: pandemia, konflikt zbrojny 
na terenie Ukrainy, skutkujący odpły-
wem pracowników, trudności z pozy-
skaniem materiałów budowlanych oraz 
wysoki poziom inflacji. Po wystąpieniu 
z odpowiednim wnioskiem do Instytucji 
Wdrażającej – Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie – uzyskano zgodę na 
przedłużenie terminu realizacji projektu. 
W związku z powyższym, w dniu 14 listo-
pada 2022 r. Spółka Wojkowickie Wody 
podpisała z Wykonawcą Machnik Sp. 
z o.o. aneks do umowy na wykonanie 
zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej na terenie Miasta Wojkowi-
ce – Etap II”, w ramach którego przewi-
dziano przedłużenie terminu wykonania 
umowy do 30 września 2023 r. Zgodnie 
z harmonogramem robót stanowiącym 
załącznik do podpisanego aneksu, po-
szczególne etapy robót zostaną zakoń-
czone w następujących terminach: 

Etap I (ulice: Brzeziny, Długosza, Gło-
wackiego, Rodzinna, Plaka, Zapolskiej, 
Gałczyńskiego, Staffa, Tetmajera, Fitel-
berga, Gierymskiego, Kasprowicza, Pade-
rewskiego, Szymanowskiego, Jaworznik, 
Źrałków, Piaski oraz częściowo ulica Jana 
III Sobieskiego) – do 31 sierpnia 2023 r.

Etap II (częściowo ulice Jana III Sobie-
skiego oraz Długosza, a także ulice: Pro-
letariatu, Kopalniana, Zacisze, Fabryczna, 
Morcinka, Ogrodowa, Strażacka, PCK, 
Makuszyńskiego, Nowa, Pułaskiego, Ki-
lińskiego, Racławicka, Połaniecka, Ma-
szyńsko, Skłodowskiej-Curie, Spokojna, 
Słoneczna i Dojazdowa) – do 30 września 
2023 r.

Etap III (ulica Stara oraz ulica Jana III So-
bieskiego – rejon Kamyce) – do 30 wrze-
śnia 2023 r. 

Obecnie trwają ustalenia dotyczące 
zwiększenia wynagrodzenia Wyko-
nawcy na przedłużony okres realizacji 
umowy. Jesteśmy dobrej myśli – mówi 
Marcin Wroński, Prezes Spółki Wojko-
wickie Wody – prowadzimy negocjacje 
z Wykonawcą, myślę, że dojdziemy do 
kompromisu odnośnie ostatecznej kwoty 
za wykonanie tego zadania. Mam świa-
domość, że warunki zewnętrzne mające 
wpływ na koszt robót uległy w ostatnich 
miesiącach istotnej zmianie, inflacja osią-
gnęła bardzo wysoki poziom, którego na 
etapie podpisywania umowy nie dało się 
przewidzieć. Trzeba jednak pamiętać, że 
ryzyko wykonania zadania wieloletniego, 
a takim jest budowa kanalizacji w na-
szym mieście, powinno być uwzględnione 
w ofercie składanej w przetargu. Musimy 
teraz ustalić na ile to ryzyko zostało skal-
kulowane w ofercie Wykonawcy, a jaka 
jego część była na tyle nieprzewidywalna, 
że pozwala nam na zwiększenie wynagro-
dzenia Wykonawcy. Możliwe, że będzie 
w tym zakresie konieczne postanowienie 

Realizujemy budowę kanalizacji w Wojkowicach 

A K T U A L N O Ś C I
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sądu, który ostatecznie ustali podział 
zwiększonych kosztów realizacji zadania 
pomiędzy Wykonawcę a Zamawiającego. 
Mam również nadzieję, że Wykonawca, 

zgodnie z deklaracjami, przystąpi od no-
wego roku do realizacji robót ze zwięk-
szonymi siłami i na terenie miasta pra-
cować będzie zadeklarowana podczas 

podpisywania aneksu terminowego ilość 
ekip budowlanych, która pozwoli zakoń-
czyć realizację wszystkich etapów projek-
tu z sukcesem.

Wojkowiccy seniorzy nie zwalniają tempa!

Po wakacyjnej przerwie, 27 październi-
ka rozpoczęliśmy kolejny rok akademicki 
w wojkowickim Uniwersytecie Trzecie-
go Wieku. Jak przystało na tego typu 
uroczystość, nasi studenci i studentki 
złożyli uroczystą przysięgę w obecności 
zgromadzonych gości, wśród których był 
również Burmistrz Miasta Wojkowice To-
masz Szczerba. Burmistrz skierował kilka 
ciepłych słów do zgromadzonej „mło-
dzieży” i życzył im powodzenia w nowym 
roku akademickim. Cała uroczystość zo-
stała uświetniona występem grupy śpie-
waczej z Klubu Senior+. 
28 listopada na zakończenie sezonu z ini-
cjatywy sekcji boulowej Akademii Sportu 
Wojkowice zorganizowane zostało wyda-
rzenie sportowe „Na jesienne bóle, trze-
ba zagrać w boule”. Do udziału w sporto-
wej integracji zaproszono członków UTW 
z Zawiercia, Czeladzi oraz Piekar Ślą-
skich. Jednak to nie jedyne wydarzenie 

sportowe, w którym brali udział seniorzy 
z Wojkowic. 5 grudnia wzięli udział w tur-
nieju bowlingowym o Puchar Rektora 
Akademii WSB. I choć rywalizacja nie za-
kończyła się zdobyciem miejsca medalo-
wego, to wszyscy uczestnicy świetnie się 
bawili. Oprócz sportowych aktywności 
nasi seniorzy biorą również udział w kon-
ferencjach i warsztatach. W ostatnim 
czasie uczestniczyli m.in. w konferencji 
organizowanej przez Akademie WSB 
poświęconą dialogowi międzypokole-
niowemu „Dialog międzypokoleniowy – 
warto szukać co nas łączy?”. 15-16 grud-
nia seniorzy uczestniczyli w konferencji 
„Senioralne wyprawy odkrywców” orga-
nizowanej w ramach projektu Fundacji 
Mapa Potrzeb. 8 i 9 grudnia Wojkowicka 
Rada Seniorek i Seniorów wzięła udział 
w Kongresie Ogólnopolskiego Porozu-
mienia Rad Seniorów, który odbył się 
w Krakowie.

Grudzień jest dla wielu z nas miesiącem 
życzliwości i spotkań. 
5 grudnia seniorzy na zaproszenie Ośrod-
ka Wsparcia Dziennego wzięli udział 
w międzypokoleniowych rozgrywkach 
gier planszowych. 6 grudnia odbyło się 
spotkanie mikołajkowe „Stowarzyszenia 
My AUTentyczni”, aby przekazać paczki 
ufundowane przez mieszkańców Wojko-
wic. 12 grudnia seniorzy odwiedzili wy-
chowanków Domu Dziecka w Sarnowie 
przekazując im słodkie paczki oraz życze-
nia świąteczne. Dziękujemy sponsorom 
paczek, którymi byli liczni mieszkańcy 
naszego miasta oraz sklepy „Lewiatan”, 
„Pod ręką”, „TO I OWO”, radny Maciej Kli-
mek oraz członkowie Klubu Senior+.
14 grudnia odbył się również ostatni wy-
kład UTW w tym roku kalendarzowym. 
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego 
Roku.

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego 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.
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2 lata działalności Klubu Senior+ w Wojkowicach
Głównym celem działalności Klubu 
Senior+ w Gminie Wojkowice jest roz-
poznawanie potrzeb seniorów oraz 
rozwijanie ich zainteresowań poprzez 
organizację atrakcyjnych form spędza-
nia czasu wolnego w bezpiecznej oraz 
przyjaznej przestrzeni. W klubie odby-
ło się wiele interesujących spotkań te-
matycznych, Klubowicze uczestniczyli 
także w projektach społecznych finan-
sowanych ze środków zewnętrznych. 
Cyklicznie w każdy wtorek pod czujnym 
okiem naszych instruktorek Teresy Wo-
łowiec i Doroty Zuchowicz odbywają 
się zajęcia grupy wokalnej oraz grupy 
manualnej. Grupa wokalna funkcjonu-
jąca od lipca tego roku ma już za sobą 
spektakularne sukcesy - występ na Sta-
dionie Narodowym podczas Ogólnopol-
skich Senioraliów, występ w Wyższej 
Szkole Humanitas w Sosnowcu oraz 
występ na deskach Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Wojkowicach. Z kolei grupa 
manualna święci triumfy podczas wer-
nisaży w tym roku swoje dzieła prezen-
towali w Warszawie, w Sosnowcu oraz 

w Rogoźniku. Tak jak w ubiegłym roku 
działalność Klubu skupiała się również 
na organizacji wyjazdów turystyczno-
-krajoznawczych. Działalność klubu 

opiera się na strategii działania wyni-
kającej z potrzeb i możliwości Seniorów 
w myśl zasady „starość to nie jest wiek, 
starość to punkt widzenia”.

Mieszkańcy Wojkowic z własnego doświadczenia i codzienne-
go życia wiedzą, że województwo śląskie to region poprzemy-
słowy, z rozległymi obszarami, które wciąż są zdegradowane. 
Istnieje pilna potrzeba przywrócenia ich naturze. Dlatego tak 
ważne jest zrozumienie wagi zagrożeń i rozwinięcie poczucia 
indywidualnej i obywatelskiej odpowiedzialności za miejsce, 
w którym się jest. Projekt „Zróbmy sobie łąkę” - realizowa-
ny w partnerstwie z Gminą Wojkowice i Fundacją Rozwoju 
Kompetencji ,,Nowe Możliwości” – pokazał, że tak naprawdę 
wszyscy możemy chronić naszą planetę. Realizując projekt, 
pokazaliśmy wpływ małych wyborów na problemy w skali 
makro, m.in. wyrzucanie śmieci, oszczędzanie wody, dbałość 
o bioróżnorodność. Wydarzeniem, wokół którego skupiła się 
aktywność mieszkańców było założenie łąki - miejsca edukacji 
ekologicznej. Współtworzyli ją wszyscy chętni – bardzo młodzi: 

dzieci ze Żłobka Miejskiego ,,Figielkowo”, dzieci z Przedszko-
la im. ,,Przyjaciół Bajek” i oddziałów przedszkolnych SP nr 1, 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3 
oraz Technikum Architektury Krajobrazu, a także ci nieco starsi: 
przedstawiciele lokalnej społeczności – samorządowcy, miesz-
kańcy okolicznych osiedli, seniorzy.
Dużo nauczyliśmy się na przykład o zakładaniu łąki. Nie jest to 
takie proste, jak na początku sądziliśmy. Ważne jest przygoto-
wanie miejsca, potem odpowiednie nawodnienie, dosiewanie 
nasion. Był to nasz pierwszy poligon doświadczalny. Każdy z nas 
inaczej wyobrażał sobie efekt końcowy. Jedno wiemy na pew-
no, warto zakładać łąki i w praktyce poznawać potrzeby i wy-
magania świata roślin i owadów, które zapewniają równowagę 
w przyrodzie - podsumowała Mirosława Gajdzik, wiceprezes 
stowarzyszenia Aktywny Wojkowicki Senior.

Seniorzy dla Ziemi – projekt stowarzyszenia 
Aktywny Wojkowicki Senior ,,Zróbmy sobie łąkę”

Z  Ż Y C I A  S E N I O R A
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Projekt przygotował też wolontariuszy do 
prowadzenia urozmaiconych działań na 
rzecz edukacji ekologicznej. Wydarzeniem, 
w którym bardzo chętnie uczestniczyli 
mieszkańcy był Wojkowicki Eko Alert dla 
Ziemi. Ta kampania edukacyjna składała 
się z kilku etapów: Dzień niebieski – woda, 
czerwony – odpady, biały - powietrze, żółty 
- odnawialne źródła energii, zielony – świat 
roślin. Działo się naprawdę bardzo dużo. Po 
pierwsze odbył się rajd pieszy ,,Zielone płu-
ca Wojkowic”. Po drugie, mieszkańcy mogli 
zobaczyć, gdzie trafiają nasze śmieci. Warsz-
taty odbyły się na terenie firmy Econ Trader 
Wojkowice. Zainicjowaliśmy także I Miejski 
Ekologiczny Rajd Rowerowy - szlakami lokal-
nych akwenów. Mogliśmy również poznać 
alternatywne źródła energii podczas otwartych, międzypoko-
leniowych warsztatów, które odbyły się na farmie fotowoltaiki, 
należącej do Wojkowickich Wód. Juniorzy i seniorzy wspólnie 
zaprojektowali makietę ,,EKO WOJKOWICE”. Podsumowaniem 
akcji był piknik ekologiczny ,,Zielono mi” zorganizowany przez 
ZSOiT. Po zakończeniu projektu chcielibyśmy zadbać nie tylko 
o wspólną łąkę. Mamy zamiar kontynuować międzypokolenio-
we warsztaty ekologiczne, które odbywały się dzięki otwartości 

dyrektorów szkół i nauczycieli w ekopracowniach oraz w siedzi-
bie stowarzyszenia Aktywny Wojkowicki Senior.
Dziękujemy za wsparcie Burmistrzowi Panu Tomaszowi Szczer-
bie, samorządowcom, Mieszkańcom, Żłobkowi, Przedszkolu 
i Szkołom oraz wszystkim instytucjom firmom, które włączyły 
się w ekokampanię. Dzięki temu, że razem potrafiliśmy osią-
gnąć tak wiele, mamy odwagę planować dalsze proekologiczne 
akcje.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię 
w ramach Funduszy EOG I Funduszy Norweskich

Drodzy Mieszkańcy

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia pomogą nam na chwilę zatrzymać 
się w biegu, przyjrzeć się wyjątkowości świata i ludzi, którzy nas otaczają. Do 
bukietu noworocznych życzeń pragniemy dołączyć wiarę w moc wspólnego działania 
i przekonanie o tym, że w 2023 roku jeszcze wiele razem będziemy mogli zrobić dla 
ochrony natury i popularyzowania ekologicznego sposobu na życie. 

Stowarzyszenie 
Aktywny Wojkowicki Senior
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Sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach 
w błyskawicznym tempie zamieniła się w jeden październiko-
wy weekend (29-30 października) w salę kinową. Wszystko 
to za sprawą tajemniczego projektu, którego zapowiedzi mo-
gliśmy śledzić w mediach społecznościowych od jakiegoś cza-
su. Sprawcą całego zamieszania okazał się Kolektyw Kuzyni - 
czworo zdolnych chłopaków, których łączą więzy rodzinne, ale 
przede wszystkim pasja zamiłowanie do X muzy i prawdziwy 
talent, o czym mogli przekonać się wszyscy, którzy pojawili się 
na dwóch specjalnych pokazach ich debiutu krótkometrażowe-
go, czyli filmu „Poranki, kiedy wracamy do domów”. Partnerem 
filmu i organizatorem projekcji był Miejski Ośrodek Kultury 
w Wojkowicach. Pokazy przedpremierowe wypełniły salę wi-
dowiskową MOKu, która na oba seanse stała się prawdziwym 
kinem z profesjonalnym nagłośnieniem, projektorem i wielkim 
ekranem. Film wywołał wiele pozytywnych wrażeń wśród od-
biorców. Duży ładunek emocjonalny, który swoją historią prze-
kazali innym, wzruszał, skłaniał do refleksji i zastanowienia nad 
własną codziennością. Jak sami mówią ogromna ilość interpre-
tacji, które usłyszeli od widzów, to największa nagroda za dwu-
letnią pracę nad projektem. Ich celem było zostawienie furtki 
odbiorcom do swobodnego interpretowania „Poranków...”. 
Śmiało możemy powiedzieć, że udało się to osiągnąć. Ilość sym-
boliki, niedopowiedzeń, różne płaszczyzny czasowe, literacka 
narracja, oszczędne (ale trafiające w punkt) dialogi, ogromna 
rola dźwięku, świadoma gra ciszą, wiele postprodukcyjnych 
„smaczków”, praca kamery, piękne kadry i świetna muzyka Fili-
pa Żółtowskiego, w jego wykonaniu i skrzypaczki Mileny Jurasik 
- to wszystko złożyło się na końcowy efekt, który przeszedł naj-
śmielsze oczekiwania wielu widzów i samych twórców. Owacje 

na stojąco i łzy wzruszenia wśród publiczności tylko utwierdziły 
naszych wspaniałych chłopaków, że było warto i należy zawsze 
podążać za swoimi marzeniami - a jesteśmy pewni, że przed-
premiera w MOKu to dopiero początek ich filmowej przygody. 
Skład Kolektywu Kuzyni to: Piotr Grudniak – zdjęcia, montaż, 
dźwięk, oświetlenie, współtwórca scenariusza; Bartek Piątek 
– reżyseria, rola pierwszoplanowa, storyboard, współtwórca 
scenariusza; Tymoteusz Grudniak – pomysł historii i konstruk-
cja fabuły, narracja, współtwórca scenariusza; Marcin Grudniak 
– rola pierwszoplanowa, współtwórca scenariusza.
„Poranki, kiedy wracamy do domów” już w styczniu 2023 roku 
zostaną wyświetlone stacjonarnie w Sosnowieckiej Zagłębiow-
skiej Mediatece. Wiemy, że chłopaki pracują nad zaprezento-
waniem filmu również w innych instytucjach w Zagłębiu, na 
Śląsku, a także w całej Polsce. „Poranki, kiedy wracamy do do-
mów” są aktualnie zgłaszane na polskie i zagraniczne - między-
narodowe konkursy i festiwale filmów amatorskich (i nie tylko).
Zapraszamy do śledzenia Kolektywu Kuzyni na YouTube, Insta-
gramie i Facebooku. 

Filmowa przedpremiera w MOKu

W piątek 4 listopada w wojkowickim 
MOK-u odbyła się wyjątkowa uroczy-
stość, wydarzenie skierowane do senio-
rów i seniorek z naszego miasta, czyli 
Dzień Seniora. Była to impreza wypełnio-
na podziękowaniami, spotkaniami z bli-
skimi, ciekawym muzycznym programem 
artystycznym, ale przede wszystkim świę-
towaliśmy wspólnie ze wszystkimi senio-
rami aktywnie działającymi w rozmaitych 
stowarzyszeniach na terenie Wojkowic. 
Współorganizatorem imprezy był Klub 
Senior + z Wojkowic. Dzień Seniora to 
ważne dla Wojkowic święto – nasi woj-
kowiccy seniorzy są niezwykle aktywną 

Dzień Seniora w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Wojkowicach
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grupą, udzielającą się i chętnie inicjują-
cą rozmaite wydarzenia i ciekawe akcje, 
które stają się wizytówką naszego miasta. 
Dla uczczenia ich zaangażowania i stałej 
obecności w działalności kulturalnej na 
terenie miasta, Miejski Ośrodek Kultury 
w Wojkowicach wraz z Klubem Senior+ 
zorganizowali specjalne wydarzenie. 

Na początku dyrektor MOK-u, Barbara 
Pawlak oraz koordynator Klubu Senior+, 
Maciej Klimek podziękowali seniorom za 
nich pracę oraz zaangażowanie w liczne 
aktywności – podziękowania skierowa-
ne były do Klubu Senior + oraz obec-
nych przedstawicieli Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenia 

Aktywnego Wojkowickiego Seniora oraz 
Wojkowickiej Rady Seniorów i Seniorek. 
Imprezie towarzyszył program artystycz-
ny, na scenie wystąpili: RZF Jaworznik, 
Kameralny Chór Wielopokoleniowy, ze-
spół „Swojaki” oraz grupa wokalna z Klu-
bu Senior+. Miłej atmosferze spotkania 
towarzyszył poczęstunek.

W tym roku Miejska Biblioteka Publicz-
na w Wojkowicach kolejny raz otrzymała 
dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, w ramach Narodowe-
go Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. 
Z otrzymanej dotacji oraz środków wła-
snych udało się zakupić 176 książek, któ-
re czytelnicy mogą wypożyczyć w centrali 

oraz w filii bibliotecznej. Wśród nich są 
książki dla dorosłych, dla dzieci oraz lite-
ratura popularnonaukowa. Na naszych 
półkach pojawiły się między innymi nowe 
tytuły takich autorów jak: Remigiusz 
Mróz, Adrian Bednarek, Agnieszka Kraw-
czyk czy Katarzyna Puzyńska. Serdecznie 
zapraszamy wszystkich mieszkańców 

miasta do naszych placówek i zapozna-
nia się z księgozbiorem biblioteki.

W Ukrainie wciąż trwa wojna, która za-
myka możliwość powrotu do własnych 
domów wielu rodzinom. W takiej sytuacji 
znajdują się mamy i ich dzieci - uczestnicy 
projektu ,,Witamy w Polsce!” sfinansowa-
nego z budżetu Samorządu Wojewódz-
twa Śląskiego. Podsumowaniem działań 
projektowych była konferencja regional-
na pt. „Ukraińska kultura inspiracją dla 
polskich artystów ”, która odbyła się 24 
listopada 2022r. w Miejskim Ośrodku Kul-
tury w Wojkowicach. Spotkanie pokazało, 
że pomimo wielu trudności przeżywanych 
w tej chwili przez Polaków i Ukraińców, 
pomimo kryzysu potrafimy być solidarni. 
Łączy nas kultura, mamy podobne gusta 
muzyczne i artystyczne fascynacje. 
Wykład wprowadzający wygłosił prof. 
Krzysztof Gajdka – literaturoznawca 
i medioznawca, który niezwykle barwnie 
mówił o współczesnej scenie muzycz-
nej oraz wzajemnych wpływach polskiej 
i ukraińskiej popkultury. Wystąpieniom 
polskich i ukraińskich artystów amatorów 

towarzyszyło wiele intensywnych, po-
zytywnych emocji. Uczestnicy projektu 
oczarowali publiczność liryczną inter-
pretacją wiersza Lesi Ukrainki ,,Siedem 
strun”. Wprowadzili obecnych w klimat 
żywiołu tańców ludowych, a potem ro-
mantycznych wyznań zaczerpniętych 
z poezji obu narodów. Aplauzem publicz-
ności został przyjęty kujawiak w wykona-
niu dzieci z Przedszkola im. ,,Przyjaciół 
Bajek” oraz hopak w interpretacji dzieci 
ukraińskich. Konferencji towarzyszyła 
wystawa prac uczestników projektu pt.: 

„Polska inspiracją dla ukraińskich twór-
ców-amatorów”. Wystawę otworzyła Ur-
szula Czerkawska. Prelegentka przybliżyła 
słuchaczom konwencje malarskie, do któ-
rych odwołali się autorzy prac. W przygo-
towaniu konferencji uczestniczyli również 
wolontariusze, pomagający w wypra-
cowaniu kształtu artystycznego całości, 
a także pracownicy MOK w Wojkowicach 
- z ogromną życzliwością wspierający wy-
stępujących. Ze względu na cel społecz-
ny, któremu przyświecała konferencja, 
wydarzenie zostało objęte Honorowym 
patronatem Marszałka Województwa Ślą-
skiego. Projekt ,,Witamy w Polsce!” obej-
mował m.in. warsztaty rozwoju osobiste-
go i aktywizacji zawodowej dla dorosłych, 
warsztaty informatyczne i artystyczne 
oraz zajęcia sportowe dla dzieci, pomoc 
psychologiczną, naukę języka polskiego 
dla dorosłych i dzieci, a także wydarzenia 
integracyjne tj. integracyjne warsztaty ku-
linarne, polsko-ukraiński piknik integracyj-
ny oraz polsko-ukraińską grę miejską.

Witamy w Polsce 

Dotacja dla biblioteki 
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Na szlaku śląskich skarbów kultury
Z  Ż Y C I A  O Ś W I A T Y

Dlaczego współczesna młodzież nie zwiedza zabytków? Czy 
zwiedzanie zabytków może być atrakcyjne dla młodzieży? Jak 
zachęcić młodych do zwiedzania? Odpowiedzią okazał się pro-
jekt ,,Na szlaku śląskich skarbów kultury” realizowany przez 
fundację Śląski Instytut Innowacji, a dofinansowany z progra-
mu „Wspólnie dla dziedzictwa” przez Narodowy Instytut Dzie-
dzictwa oraz z budżetu państwa. Projekt ,,Na szlaku śląskich 
skarbów kultury” obejmował m.in. warsztaty z dziedzictwa 
kulturowego, spacery badawcze z konstruowaniem „mapy” 
śląskich skarbów i wycieczki edukacyjne do Zabrza oraz Tar-
nowskich Gór. Podczas wspomnianych wycieczek młodzież 
zwiedziła zabytki wpisane na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO, poddane rewitalizacji zabytki postindustrialne oraz 
zabytki „cierpiące” na brak finansowania, ale równie ważne 
i na swój sposób atrakcyjne. 
Podsumowaniem działań projektowych, była konferencja 
pt. „Na szlaku śląskich skarbów kultury”, która odbyła się 26 
października 2022 r. w Zabrzu. Dzięki zrealizowanym w ra-
mach projektu warsztatom liderskim pt. „Moje miejsce we 
wspólnocie”, młodzież uczestnicząca w projekcie poznała 
sposoby pobudzania swoich społeczności lokalnych do dba-
nia i promowania swoich „skarbów kultury”. Swoje autor-
skie pomysły na zebranie funduszy tak potrzebnych do re-
witalizacji, a często również do przetrwania wielu śląskich 
zabytków, przedstawili właśnie podczas konferencji. Po-
dzielili się oni również swoimi pomysłami na wprowadzenie 

nowoczesnych rozwiązań w obiektach zabytkowych, któ-
re mogłyby zachęcić młodzież do aktywnego zwiedzania. 
W trakcie minionej konferencji mieliśmy okazję wysłuchać 
także naszych prelegentów- pana Bogdana Froń z Muzeum 
Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz pana Stanisława Karczy 
ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, którzy po-
dzielili się z nami swoją wiedzą oraz przemyśleniami na temat 
innowacyjności i promocji śląskich zabytków, a także przedsta-
wili swoje zdanie na temat wartości, jaką niesie za sobą dba-
łość o nasze polskie dziedzictwo kulturowe przez pokolenie 
dzisiejszej młodzieży. W konferencji uczestniczyli również pan 
Tomasz Szczerba - Burmistrz Wojkowic oraz pan Zbigniewa Sza-
leniec-Burmistrz Czeladzi, a także pan Artur Rok - Konserwator 
zabytków Powiatu będzińskiego, pan Marek Czekajski repre-
zentujący tego dnia Szlak Zabytków Techniki. Tego dnia odbyła 
się również premiera nowego portalu społecznościowego pt. 
„Śląskie Skarby Kultury”, który powstał w ramach realizowa-
nego działania. Konto na portalu jest całkowicie bezpłatne dla 
wszystkich użytkowników. Więcej na ten temat można prze-
czytać na stronie: www.slaskiinstytutinnowacji.pl. Konferen-
cję rozświetlił barwny i wesoły występ Regionalnego Zespołu 
Folklorystycznego „Jaworznik”. Celem projektu było przede 
wszystkim zmotywowanie młodzieży do aktywnego zwiedzania 
śląskich zabytków i dbałości o lokalne dziedzictwo kulturowe, 
dlatego konferencja została objęta Honorowym patronatem 
Marszałka Województwa Śląskiego.
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Rok 2022 w Akademii Sportu
Za nami kolejny rok treningów w Akademii Sportu. Rok 2022 
obfitował w wiele sukcesów naszych wychowanków oraz no-
wych projektów, dzięki którym stajemy się coraz bardziej roz-
poznawalną marką w regionie. Wszystkie nasze najmłodsze 
grupy pracują według filozofii treningowej Coerver Coaching, 
chłopcy i dziewczyny podnoszą swoje umiejętności technicz-
no-taktyczne trenując trzy razy w tygodniu, a w weekendy 
uczestniczą w rozgrywkach ligowych, zaś młodsze grupy w tur-
niejach piłkarskich. W roku 2022 zorganizowaliśmy dwa obozy 
sportowe do Włoch oraz do Zakopanego, oba obozy cieszyły się 
dużym zainteresowaniem i w kolejnym roku również wyjeżdża-
my w te same miejsca. Na chwilę obecną szkolimy zawodników 
i zawodniczki w rocznikach od 2016 do 2006. Najstarsze grupy 
z roczników 2006/07 grają już w lidze juniorów jako MKS Gór-
nik Wojkowice, dzięki temu wyróżniający zawodnicy mogą grać 
w pierwszej lub drugiej drużynie Górnika Wojkowice. Na stałe 
w pierwszym zespole Górnika trenuje już pięciu naszych wy-
chowanków, którzy łapią minuty w piłce seniorskiej, a w przy-
szłości będą decydować o sile zespołu. Jako jedyni w regionie 
mamy sportową ścieżkę rozwoju zawodników, która wygląda 
w następujący sposób: treningi w Akademii do 15 roku życia, 
następnie drużyna juniorów Górnika Wojkowice, po ukończe-
niu wieku juniora zawodnicy zostają w klubie i w zależności od 
umiejętności mogą grać w drugim lub w pierwszym zespole 
Górnika. Nasza akademia rozwija się prężnie i kolejnym pro-
jektem, który funkcjonuje bardzo dobrze to drużyna siatkarska 

dziewcząt. Dziewczyny już w 2023 roku będą uczestniczyć 
w rozgrywkach ligowych, więc kibice siatkówki również będą 
zadowoleni. W Akademii Sportu Wojkowice pracuje 9 trene-
rów piłki nożnej, którzy prowadzą swoje drużyny w odpowied-
nich rocznikach, trener bramkarzy, trener przygotowania moto-
rycznego oraz dwie trenerki zajmujące się sekcją siatkówki. Rok 
2023 będzie dziesiątym rokiem działalności Akademii, liczymy 
na dalszy rozwój i mamy nadzieję, że nasi wychowankowie 
będą dalej promować nasze miasto w regionie, województwie, 
a w przyszłości również w Polsce.

Tomasz Głogowski

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

Wydarzenia kryminalne na terenie miasta Wojkowice 
z okresu od 08.09.2022 r. do 02.12.2022 r.

12.09.2022 r., ul. Sobieskiego
Policjanci ZPI w Wojkowicach zatrzymali Daniela W., który kierował samochodem dostawczym będąc w stanie 
nietrzeźwości (I badanie 1,98‰, II badanie 1,90‰, III badanie 1,72‰, IV badanie 1,71‰), ponadto ww. posiadał 
czynny zakaz prowadzenia pojazdów.

13.09.2022 r., ul. Morcinka
Policjanci WK KP Wojkowice oraz WK KPP Będzin zatrzymali mężczyznę, poszukiwanego celem doprowadzenia do 
Zakładu Karnego i odbycia kary pozbawienia wolności. W miejscu zamieszkania posiadał substancję psychotropo-
wą w postaci amfetaminy.

13.09.2022 r., ul. Plaka
Nieznany sprawca z zaparkowanego na ogólnodostępnym parkingu samochodu dostawczego, dokonał kradzieży 
katalizatora, powodując straty w wysokości 7000 zł.



13.09.2022 r., ul. Brzeziny
Nieznany sprawca podający się za policjanta, doprowadził mieszkańca do niekorzystnego rozporządzenia mieniem 
w kwocie 42000 zł.

16.09.2022 r., ul. Kossaka 
Nieznany sprawca metodą tzw. „na policjanta” doprowadził mieszkankę do niekorzystnego rozporządzenia mie-
niem w postaci pieniędzy w kwocie 20 000 zł na jej szkodę.

26.09.2022 r., ul. Morcinka
Policjanci SK KP Wojkowice zatrzymali mężczyznę, który posiadał przy sobie środki odurzające w postaci 2,33 g 
marihuany.

02.10.2022 r., ul. Głowackiego
Nieznany sprawca używając siły fizycznej, doprowadził do stanu bezbronności kobietę, a następnie skradł na jej 
szkodę papierosa elektronicznego.

18.10.2022 r., ul. Sucharskiego
Policjanci WK KPP Będzin zatrzymali mężczyznę, który posiadał przy sobie środki odurzające w postaci marihuany 
w ilości 0,42 g, substancje psychotropowe w postaci amfetaminy w ilości 2,19 g i efedryny w ilości 0,06 g oraz kie-
rował pojazdem będąc pod działaniem amfetaminy. Osoba poszukiwana na podstawie trzech nakazów doprowa-
dzenia do Zakładu Karnego i odbycia kary pozbawienia wolności. Ponadto w tym samym czasie i miejscu zatrzymali 
drugiego mężczyznę, poszukiwanego na podstawie dwóch nakazów doprowadzenia do Zakładu Karnego i odbycia 
kary pozbawienia wolności.

22.10.2022 r., ul. Sobieskiego
Nieznani sprawcy w Wojkowicach, ze studzienek telekomunikacyjnych dokonali kradzieży 120 metrów kabla tele-
komunikacyjnego, powodując straty w wysokości 4500 zł.

03.11.2022 r., ul. Gierymskiego
Policjanci RK KP w Czeladzi oraz KPP Będzin zatrzymali mężczyznę, który posiadał przy sobie środki odurzające 
w postaci 1,77 g marihuany.

15.11.2022 r., ul. Sobieskiego
Nieznany sprawca z zaparkowanego na ogrodzonym terenie samochodu dostawczego, dokonał kradzieży kataliza-
tora o wartości 7000 zł.

21.11.2022 r., ul. Plaka
Nieznany sprawca po uprzednim wyłamaniu drzwi wejściowych do domu jednorodzinnego niezamieszkałego, do-
stał się do wnętrza, skąd dokonał kradzieży 4 szt. kranów, elementów stalowych z pieca węglowego, maszyny do 
szycia marki Łucznik, kosiarki spalinowej, kosy spalinowej marki Stihl, piły spalinowej marki Husqvarna, narzędzi 
ogrodniczych, odkurzacza marki Electrolux, telewizora marki Panasonic, węgla w ilości 5 ton oraz prętów zbroje-
niowych, powodując straty w wysokości 9000 zł.

28.11.2022 r., ul. Morcinka
Policjanci KP Wojkowice zatrzymali Martę B., która w wspólnie i w porozumieniu z dwoma innymi sprawcami, do-
konała kradzieży art. przemysłowych o wartości 1074 zł, a następnie aby utrzymać się w posiadaniu skradzionych 
rzeczy użyła przemocy wobec pracownika ochrony sklepu. Mienie odzyskano w całości.
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