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W Wojkowicach powstanie centrum przesiadkowe!
7 marca Burmistrz Miasta Tomasz Szczerba podpisał umowę na 
wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych 
w ramach inwestycji dofinansowanej ze środków Unii Europej-
skiej pn. „Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego 
A-R w Wojkowicach wraz z budową dróg rowerowych prowa-
dzących do punktu przesiadkowego”. Generalnym wykonawcą 
inwestycji jest firma AWT REKULTIVACE a.s. z Republiki Czeskiej. 
Koszt całej inwestycji wyniesie 6 933 856,03 zł. Termin zakoń-
czenia robót budowlanych planuje się na połowę 2020 roku. 
Źródłem unijnej dotacji jest Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego, działanie: 4.5. Niskoemisyjny transport 
miejski i efektywne oświetlenie, poddziałanie: 4.5.1. Niskoemi-
syjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT
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A K T U A L N O Ś C I

Włącz się w PIT w Wojkowicach!

Wiosenna deratyzacja

Czy zdajesz sobie sprawę, że corocz-
nie, składając swoje rozliczenie PIT 
i wskazując miejsce zamieszkania 
jako Wojkowice, wspierasz wszystkie 
przyszłe miejskie inwestycje, ochro-
nę zdrowia, oświatę, transport czy 
gospodarkę komunalną w swoim 
mieście? 38% Twojego podatku do-
chodowego płaconego w Urzędzie 
Skarbowym może wrócić do Wojko-
wic! Zachęcamy więc do wskazywa-
nia Wojkowic jako miejsca zamiesz-
kania w swoim rozliczeniu PIT!

Jest takie sławne powiedzenie: 
„Pewne są tylko śmierć i podatki” – 
jak wiadomo każdy, kto płaci swoje 
podatki w Wojkowicach (wskazuje 
w deklaracji miejsce zamieszkania 
jako Wojkowice) w wydatny sposób 
pomaga i wspiera swym podatkiem 
wszystkie przyszłe lokalne inwesty-
cje, ochronę zdrowia, oświatę, trans-
port czy gospodarkę komunalną. 

Każdy mieszkaniec naszego miasta, 
który po 1 stycznia 2013 roku zak-
tualizował bądź zaktualizuje dane 
w Urzędzie Skarbowym w deklaracji 
ZAP-3 i wskaże miejsce zamieszkania 
jako Wojkowice będzie mógł wes-
przeć nasze miasto.

W kwietniu br. odbywa się obowiąz-
kowa akcja wiosennej deratyzacji 
w mieście. Jej celem jest ogranicze-
nie populacji myszy i szczurów, a tym 
samym zapobieganie powstawaniu 
chorób zakaźnych przenoszonych na 
ludzi i zwierzęta przez gryzonie. Do 

jej przeprowadzenia zobowiązani są 
wszyscy właściciele, administratorzy, 
zarządcy i użytkownicy nieruchomo-
ści mieszkalnych, użytkowych, obiek-
tów handlowych i przemysłowych, 
wytwórni artykułów spożywczych, 
sklepów, magazynów, publicznych 

i niepublicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, żłobka, przedszkola, 
i szkół wszystkich typów. 

Wydział Inwestycji Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Lokalami

Ilona Nowak
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A K T U A L N O Ś C I

A T R A K C Y J N E  W O J K O W I C E

Działania związane z ochroną powietrza w Gminie 
Wojkowice 

Jubileusz pożycia małżeńskiego

Postanowiliśmy podjąć stosowne 
działania, by polepszyć jakość po-
wietrza w naszej gminie. Coraz po-
pularniejszą metodą wspomagającą 
walkę ze smogiem jest wykorzystanie 
dronów, które mają na celu zbadanie 
jakości powietrza, w tym składu che-
micznego dymu wydobywającego się 
z kominów. W tym celu zaprosiliśmy 
do współpracy firmę Fly&Watch, któ-
ra specjalizuje się w różnego rodzaju 
usługach dronami, w tym przeprowa-
dzaniem inspekcji. Poniżej pokrótce 
wyjaśniamy, jak przebiega badanie 
jakości powietrza za pomocą drona. 
Firma wykonująca badanie jakości 
powietrza przed przeprowadzeniem 
inspekcji otrzymuje adresy docelo-
wych miejsc, w których mają zostać 
przeprowadzone badania. Podczas 

badania jakości powietrza wyko-
rzystywany jest dron wyposażony 
w specjalne czujniki, które pozwalają 
na dokładny pomiar składu chemicz-
nego badanego medium, którym 
w tym przypadku jest wydobywa-
jący się z kominów dym. W pierw-
szej kolejności dron kierowany jest 
nad wytypowany komin, a następ-
nie wykonywany jest pomiar. Wynik  
wskazujący nieprawidłowości w skła-
dzie chemicznym dymu wydobywa-
jącego się z komina może zainicjować 
podjęcie czynności kontrolnych na te-
renie przedmiotowej nieruchomości.
Przypominamy, że zgodnie art. 191 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 
992) „kto, wbrew przepisowi art. 155, 
termicznie przekształca odpady poza 

spalarnią odpadów lub współspalar-
nią odpadów podlega karze aresztu 
albo grzywny”. Art. 155 powołanej 
ustawy wskazuje, że termiczne prze-
kształcanie odpadów prowadzi się 
wyłącznie w spalarniach odpadów 
lub we współspalarniach odpadów. 
Spalanie odpadów w niskich tem-
peraturach niesie za sobą ogromne 
zagrożenie dla zdrowia ludzi i śro-
dowiska. Szczególnie szkodliwe są 
powstające w wyniku spalania od-
padów dioksyny i furany o działaniu 
toksycznym na organizm człowieka. 
Poza ww. konsekwencjami, zgubnymi 
dla ludzi i środowiska, spalanie od-
padów powoduje osadzanie się tzw. 
„mokrej sadzy” w przewodach komi-
nowych i może prowadzić do zapa-
lenia instalacji grzewczej, pęknięcia 
komina a w najgorszym przypadku 
– zaczadzenia lub pożaru budynku 
mieszkalnego. Chcemy zaznaczyć, iż 
wszystkie działania, które podejmu-
jemy w kierunku poprawy jakości po-
wietrza w naszej Gminie podejmuje-
my z myślą o jego mieszkańcach, aby 
każdy z nas mógł oddychać czystym 
powietrzem każdego dnia. 

Wydział Inwestycji Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Lokalami

Ilona Nowak

Miłość, wsparcie, zaufanie, szacu-
nek, tolerancja to fundamenty trwa-
jącego 50 lat szczęśliwego związku 
małżeńskiego. Złote Gody święto-
wało 16 stycznia br. pięć par małżeń-
skich z Wojkowic: Wanda i Henryk 
Trzcionkowie, Maria i Bogdan Mlecz-
kowie, Bożena i Józef Urbańczyko-

wie, Zofia i Bogusław Mańkowie, 
Halina i Józef Kusterowie. Jubileusz 
był okazją do uroczystego spotkania 
z Burmistrzem Miasta Wojkowice 
Tomaszem Szczerbą i kierownikiem 
Urzędu Stanu Cywilnego Anną Za-
krzewską-Zamorą. Jubilaci zostali 
odznaczeni Medalami za Długoletnie 

Pożycie Małżeńskie oraz otrzymali 
listy gratulacyjne, kwiaty i upominki 
od Burmistrza Miasta. Wzruszają-
cym momentem uroczystości były 
wspomnienia par z perspektywy 50 
lat wspólnego życia, a także dziele-
nie się z towarzyszącymi im rodzi-
nami i przyjaciółmi przepisami na 
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Burmistrz Miasta 
Wojkowice Tomasz 
Szczerba wspólnie 
z Przewodniczącym 
Rady Miasta 
Wojkowice Mateuszem 
Manią oraz radnym 
Rady Miasta 
Wojkowice Maciejem 
Klimkiem rozdali 
w dniu Waszego święta 
kilkaset róż!

Kwiaty na 8 marca!

A T R A K C Y J N E  W O J K O W I C E

szczęśliwe, wspólne życie. Burmistrz 
Miasta złożył jubilatom serdeczne 
gratulacje i podziękował za wszelkie 
życiowe dokonania, za miłość i mą-
drość, którą dzielą się z bliskimi, za 
pozytywny przykład dobrego życia. 

Złożył także życzenia wspaniałego 
zdrowia, wszechogarniającej radości 
i nieustannej satysfakcji z pięknego, 
małżeńskiego życia. Pół wieku temu 
młodzi i zakochani ludzie przyrze-
kli sobie, że ich małżeństwo będzie 

zgodne, szczęśliwe i trwałe. Spotka-
nie po latach dowiodło, że dotrzy-
mali słowa. 

Kierownik USC  
Anna Zakrzewska-Zamora
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Uroczyste zakończenie I kadencji Wojkowickiej Rady 
Seniorek i Seniorów

Z  Ż Y C I A  S E N I O R A

 W poniedziałek, 21 stycznia 
w Centrum Konferencyjno- 
Rekreacyjnym „Madison” 
w Wojkowicach odbyło się 
uroczyste zakończenie I ka-
dencji Rady Seniorek i Se-
niorów w Wojkowicach. 
Wydarzenie było okazją do 
wspólnego podsumowania 
dotychczasowych działań 
Rady z władzami miasta 
i zaproszonymi gośćmi. 

Dobiegła końca pierwsza 
kadencja Rady Seniorek 
i Seniorów, która powstała 
jako organ doradczy i kon-
sultacyjny. Przez dwa lata 
współpracy z samorządem 
Radzie udało się zorgani-
zować szereg działań dla 
mieszkańców w różnym 
wieku, a także nawiązać 
kontakty z ościennymi Ra-
dami Seniorów. Podczas 

uroczystości w stronę rad-
nych popłynęło wiele słów 
uznania i podziękowania 
za zaangażowanie i chęć do 
pracy na rzecz osób star-
szych - nie tylko od Burmi-
strza Tomasza Szczerby, ale 
także ze strony Rady Miasta 
Wojkowice oraz przedsta-
wicieli senioralnych organi-
zacji pozarządowych, dzia-
łających na terenie miasta 

– Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów, 
Stowarzyszenia Aktywny 
Wojkowicki Senior, Regio-
nalnego Zespołu Folklory-
stycznego Jaworznik. 
W imieniu członków Rady 
pragnę złożyć podzięko-
wania Panu Burmistrzowi 
za możliwość współpra-
cy przy tworzeniu polityki 
senioralnej Wojkowic, za 
włożony trud i wiele bardzo 
ważnych spotkań i konfe-
rencji. Chciałbym w imieniu 
Rady serdecznie podzięko-
wać Pani Małgorzacie Treli 
za doradztwo, wsparcie, 
opiekę, współpracę, dobre 
słowo i uśmiech. Podzięko-
wania wysyłam również dla 
Macieja Klimka oraz Kami-
la Pyceli. Osobiście bardzo 
serdecznie dziękuję całej 
Radzie za 2 letnią kadencję, 
Jadwidze Czerskiej, Annie 
Szymali, Danucie Kiełbasie, 
Ewie Wadowskiej, Zdzisła-
wie Kiełbasie, Andrzejowi 
Krawczykowi i Mirosławie 
Pasek za życzliwość i miłą 
atmosferę. 

Wiesław Nowak

W dniu 27 stycznia br. w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Wojkowicach od-
były się 4 urodziny Stowarzyszenia 
Aktywny Wojkowicki Senior. W tej 
ciekawej imprezie artystycznej przy-
pomniane zostały najciekawsze ini-
cjatywy i dokonania Stowarzyszenia, 
kierowanego przez prezes Teresę 
Jaskułę oraz wiceprezes Mirosła-
wę Gajdzik. Uroczystość upłynęła 
w przemiłej atmosferze, wśród śpie-

wu i tańca seniorów, a także zapro-
szonych gości. W jubileuszu wzięło 
udział kilkudziesięciu członków sto-
warzyszenia. AWS-ki zaprezentowały 
dotychczasowe efekty działania sto-
warzyszenia, a także przybliżyły pla-
ny na najbliższe miesiące, które trze-
ba przyznać, były imponujące. Jak na 
urodziny przystało nie mogło zabrak-
nąć wspaniałego tortu, prezentów 
oraz życzeń, które składali m.in. Bur-

mistrz Miasta Tomasz Szczerba, Prze-
wodniczący Rady Miasta Mateusz 
Mania, Radne Powiatu Będzińskiego 
Dorota Kowalik oraz Zofia Gajdzik, 
Radny Rady Miasta Wojkowice Ma-
ciej Klimek, Dyrektor Centrum Usług 
Wspólnych Magdalena Kreczko, Dy-
rektor Miejskiego Ośrodka Kultury 
Barbara Pawlak oraz przedstawiciele 
powiatowych senioralnych organiza-
cji pozarządowych.

O G Ł O S Z E N I E  S T O W A R Z Y S Z E N I A  A K T Y W N Y  W O J K O W I C K I  S E N I O R

Jubileusz Stowarzyszenia Aktywny Wojkowicki Senior
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Cztery lata działalności stowarzysze-
nia Aktywny Wojkowicki Senior po-
kazały, że w sprawach seniorów dużo 
zrobiliśmy, ale jeszcze więcej jest do 
zrobienia. Dlatego z całą energią za-
bieramy się za wiosenne porządki, 
wyrzucamy to, co już niepotrzebne, 
wietrzymy szafy i planujemy nowe 
atrakcje. Przede wszystkim stawia-
my na SPORT, KULTURĘ, ZDROWIE 
i INTEGRACJĘ, pozbywamy się nie-
dobrych emocji i przekonania, że nic 
nie da się zmienić.  Na rozgrzewkę 
zorganizowaliśmy 4 roczek AWS-

-u i przygotowaliśmy reprezentację 
seniorów do udziału w Ogólnopol-
skiej Zimowej Senioriadzie w Rab-
ce. Rocznicę przygotowali nasi uta-
lentowani artystycznie seniorzy 
pod kierunkiem Mirki Matusiak. Na 
olimpiadzie zdobyliśmy złoto, Wa-
cława Mańka – rzut do celu i brąz 
Mirosław Mańka – curling, a występ 
drużyny Wojkowic objął swoim pa-
tronatem Burmistrz Miasta Pan 
Tomasz Szczerba. 
Przykładamy się bardzo mocno do 
popularyzacji speed balla, gry nie-
zwykle przyjaznej osobom star-
szym – zostaliśmy partnerem Let-
niej Ogólnopolskiej Senioriady 
,,Trzeci wiek na start!” w Łazach 
– naszą rolą będzie pokazanie 
tej dyscypliny dla zawodników 
z całego kraju. Chcemy dobrze 
przygotować się do tej rywali-

zacji, dlatego dwa razy w tygodniu 
(w poniedziałki i w czwartki) ćwi-
czymy grę indywidualną i debla pod 
kierunkiem trenera – uczestnika 
Mistrzostw Świata w Speed balla 
– Andrzeja Marie. Zapraszamy na 
ćwiczenia zainteresowanych w róż-
nym wieku! Nasza sekcja sportowa 
dzielnie przeciera szlaki sympaty-
kom gier zespołowych. Dowodem 
na to jest udział zawodników AW-
S-u w I Turnieju Bowlingowym Rad 
Seniorów w Dąbrowie Górniczej, 
który odbył się w marcu tego roku 

– 1 miejsce, złote medale i puchar 
zdobył zespół w składzie: Bogusła-
wa Duczmal, Wacława Mańka, Mi-
rosław Mańka, Jerzy Mysłek, Maria 
Bober. Przed nami zawody w MOSIR 
Piekary Śląskie. Łączymy aktywność 
ruchową i umysłową. Członkowie 

AWS-u ukończyli szkolenia z zakre-
su obsługi komputera w projekcie 
,,Cyfrowe Wojkowice” w ramach 
programu Obywatel IT. Stowarzy-
szenie było partnerem Gminy Woj-
kowice w jego realizacji. Nasi senio-
rzy uczestniczą również w zajęciach 
w ramach Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Stowarzyszenie Aktywny 
Wojkowicki Senior jest operatorem 
Centrum Aktywnego Seniora ,,Se-
nior na fali” działającego w budyn-
ku przedszkola przy ul. Źrałków 1.  
CAS jest otwarte dla wszystkich se-
niorów, także niezrzeszonych. Obec-
nie realizujemy projekt ,,Aktywny 
senior – aktywne społeczeństwo” 
dofinansowany przez Gminę Wojko-
wice w ramach tzw. ,,małych gran-
tów”. Działania w projekcie obejmują  
3 strefy: strefa aktywności prozdro-
wotnych (,,Sportowe czwartki, zaję-
cia ruchowe na sali gimnastycznej, 
a w pogodne dni w Parku Miejskim 
i/lub otwartych strefach aktywno-
ści; nauka pływania, w tym przy-
gotowania reprezentacji Wojkowic 
do udziału w letniej Ogólnopolskiej 
Senioriadzie w Łazach, ,,Akademia 
speed –balla”, ,,Popłyńmy na fali – 
cykl zajęć na basenie); strefa twór-
ców i odbiorców kultury (m.in. 3 wy-
jazdy do teatru) oraz wolontariatu 
i współpracy międzypokoleniowej. 
W ramach tego zadania odwiedzi-
liśmy już ośrodek dla osób niepeł-
nosprawnych ,,Ostoja”, przygoto-
waliśmy i przedstawiliśmy wprawki 
teatralne w zamian zostaliśmy cu-
downie ugoszczeni. To wydarzenie 
pokazało, że Senior może być ak-
tywny społecznie. Takie działania 
sprawiają, że jesień życia przeradza 

się w prawdziwą wiosnę, którą 
poczuje każdy, kto potrafi być 
aktywny. Dlatego zachęcamy 
koleżanki i kolegów Seniorów 

do wyjścia z domu. 
Czekamy na WAS w Centrum Ak-

tywnego Seniora.

Zapraszamy! 

Wiosna w AWS-ie
Z  Ż Y C I A  S E N I O R A
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Mistral Winter Cup  2019
S P O R T

W dniu 09.03.2019 r. odbyła się II edy-
cja klubowego turnieju taekwon-do 
Mistral Winter Cup w Szkole Podsta-
wowej Nr 3 w Wojkowicach. Turniej 
ten był świetną okazja aby dzieci mogły 
poznać oraz poczuć smak rywalizacji 
sportowej. Wszyscy traktowali to jako 
zabawę oraz jako możliwość zdobycia 
kolejnego doświadczenia. „Turniej klu-
bowy to doskonała okazja do startu 
zarówno dla dzieci, które jeszcze nigdy 
nie brały udziału w zawodach jak i dla 
tych, które już mają na koncie starty 
w turniejach. Nie wynik jest najważ-
niejszy, ale możliwość sportowej rywa-
lizacji.” – mówi dwukrotny Mistrz Świa-
ta Taekwon-do Krzysztof Wiśniewski.
Turniej był współfinansowany ze 
środków gminy Wojkowice. 

Z  Ż Y C I A  S E N I O R A

O G Ł O S Z E N I E  P O L S K I E G O  Z W I Ą Z K U  E M E R Y T Ó W ,  R E N C I S T Ó W  I  I N W A L I D Ó W

To już ponad 10 lat jak wojkowic-
ki oddział PZERII aktywnie działa na 
terenie naszego miasta i ościennych 
gmin. Przez wszystkie te lata spoty-
kamy się omawiając ważne sprawy, 
poznając ciekawych ludzi oraz po 
prostu spędzając miło czas. To dzięki 
naszemu związkowi wielu członków 
rozwija swoje pasje, gdyż stwarza-
my możliwości i zachęcamy ludzi do 
aktywnego uczestnictwa w różnych 
obszarach życia społecznego, kultu-
ralnego i sportowego. Wszyscy lubią 
się bawić, dlatego przynajmniej kilka 

razy w  roku bawimy się na wspólnych 
potańcówkach – przecież taniec to 
też gimnastyka, która integruje naszą 
społeczność, łącząc wszystkie poko-
lenia. Odskocznią od szarości dnia co-
dziennego jest też wspólne biesiado-
wanie przy grillu. Ważne są również 
rozgrywki sportowe: siatkówka, bule, 
badminton oraz wyjazdy na basen. 
Wyjeżdżamy również poza Wojkowi-
ce, zwiedzamy różne zakątki Polski 
– wyjeżdżaliśmy do Cieszyna, Zawoi, 
Zakopanego, Wrocławia, Ogrodzień-
ca, Pszczyny oraz wielu innych pięk-

nych miejsc. Dwa razy do roku wy-
jeżdżamy także na dwutygodniowe 
turnusy rehabilitacyjne nad morze 
– do Mrzeżyna, Międzywodzia lub 
Darłówka. Gdy pracowaliśmy, zawsze 
brakowało nam czasu na wyjścia do 
teatrów, oper i kina, dlatego teraz 
z nawiązką to nadrabiamy, korzysta-
jąc z oferty ośrodków kulturalnych. 
Nasz oddział liczy ponad 400 osób, 
z czego większość, bo 326 osób to 
mieszkańcy Wojkowic, którzy czynnie 
reprezentują nasze Miasto na forum 
województwa i kraju.
Nasza bogata aktywność jest wspie-
rana przez przychylnych nam ludzi 
i instytucje. Nasz Burmistrz jest sta-
le na bieżąco z naszymi działaniami, 
służąc radą i pomocą, Rada Miasta 
wspiera nas pomocą w promocji na-
szych działań, szerząc ideę, że „ko-
niec pracy zawodowej i przejście na 
emeryturę czy rentę nie kończy ak-
tywności człowieka, a staje się no-
wym początkiem”.
Zapraszamy w każdy piątek w godzi-
nach 15.00 -18.00 w gościnnych pro-
gach wojkowickiego MOK-u przy ul. 
Jaworznik 6

Zarząd Oddziału

Chcesz ciekawie spędzać wolny czas i nadal cieszyć się życiem,  
dołącz do nas – zapraszamy.
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Turniej był współfinansowany ze środków gminy 
Wojkowice

S P O R T

Kolejny bardzo dobry wynik odno-
towali zawodnicy Klubu Sportowego 
Mistral na Taekwondo Polish Open 
Cup, które odbyły się w Dzierżonio-
wie w dniach 02-03.03.2019 r. Za-
wody były rekordowe pod względem 
ilości startujących zawodników. W za-
wodach udział wzięło ponad 1000 

zawodników z klubów z całego kraju 
oraz ekipy zagraniczne: Ukraina, Moł-
dawia, Uzbekistan. Wojkowickiego 
Mistrala reprezentowało 20 zawod-
ników oraz 8 członków ekipy (trene-
rów, sędziów, kierowników ekipy). 
Zawodnicy KS Mistral zdobyli 20 me-
dali w tym: 6 złotych, 6 srebrnych i 8 

brązowych. Ponadto zawodnik klubu 
Roman Bushchak  w pięknym stylu 
wygrał swoją walkę w międzynaro-
dowym meczu Polska vs Mołdawia. 
Romek wygrał również klasyfikację 
na najlepszego zawodnika zawo-
dów  w kategorii Junior zgarniając 
puchar oraz czek na 150 dolarów. 

Szczegółowe wyniki zawodników:

Nina Zapora (kadet)
III miejsce techniki specjalne -140 cm

Zuzanna Chłopaś (kadet)
I miejsce techniki szybkościowe +155 cm

Maja Michalik (kadet)
II miejsce semi hogo +155 cm 
II miejsce techniki szybkościowe +155 cm 
I miejsce techniki specjalne +155 cm

Olivier Nowiński (kadet)
III miejsce semi hogo -135 cm 
II miejsce techniki szybkościowe -135 cm

Piotr Błaszczyk (kadet)
III miejsce techniki szybkościowe -145 cm

Emilia Wylężek (junior młodszy)
III miejsce semi contact -165 cm 
I miejsce techniki specjalne -165 cm

Oskar Zawadzki (junior młodszy)
I miejsce techniki specjalne -165 cm

Dawid Rupiński (junior młodszy)
III miejsce semi contact -165 cm

Alicja Zgoda  (junior) 
II miejsce light contact -55 kg

Natalia Jęczek (junior) 
III miejsce semi contact -170 cm 
II miejsce techniki specjalne -170 cm

Roman Bushchak (junior) 
I miejsce techniki specjalne; -76 kg 
I miejsce light contact; +82 kg 
II miejsce light contact +180 cm 
III miejsce semi contact +180 cm
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„Dorośli czytają dzieciom” w Szkole Podstawowej 
nr 3

Terminy meczów piłki nożnej 
klasy okręgowej,  

które zostaną rozegrane na 
stadionie w Wojkowicach

S P O R T

Z  Ż Y C I A  O Ś W I A T Y

KOLEJKA 22   27–28 kwietnia
 Górnik Wojkowice – Sokół Orzech
KOLEJKA 23 1 maja
 Górnik Wojkowice – Odra Miasteczko Śląskie
KOLEJKA 25  11–12 maja
 Górnik Wojkowice – Silesia Miechowice (Bytom)
KOLEJKA 27 25–26 maja
 Górnik Wojkowice – Szczakowianka Jaworzno
KOLEJKA 29  8 czerwca
 Górnik Wojkowice – Siemianowiczanka Siemianowice Śląskie

W ramach akcji „Dorośli czytają 
dzieciom” gościliśmy w szkole dy-
rektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Wojkowicach p. Annę Radkowską 
– Śliż, która przeczytała najmłodszym 
klasom opowiadania Anny Piątkow-
skiej „Twardy orzech do zgryzienia”. 
Uczniowie klas pierwszych i drugich 
z uwagą wysłuchali treści książki, 
żywo reagując na humorystyczne 
fragmenty. Na koniec spotkania dzie-
ci trafnie odpowiadały na pytania 
naszego gościa. Najbardziej spodo-
bało się opowiadanie pt. „Szczepie-
nie”, które w bardzo zabawny sposób 
przybliżyło uczniom ten nieprzyjem-
ny zabieg i wywołało wśród słuchają-
cych burzę uśmiechów.

L.Płazińska
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Z  Ż Y C I A  O Ś W I A T Y

Jak w naszym przedszkolu wygląda przełożenie 
teorii na praktykę?

Podróż za jeden uśmiech…

Maluchy uczestniczą m.in. w ćwicze-
niach kształtujących zdolność po-
szerzania pola widzenia, co pomaga 
w szybszym czytaniu tekstów na dal-
szych etapach edukacji. Prowadzo-
ne są też zajęcia z wykorzystaniem 
ćwiczeń ruchowych, graficznych, re-
laksacyjnych, aktywizujących proces 
uczenia się. Na tych zajęciach wyko-

rzystuje się również naturalny ruch 
fizyczny, niezbędny do organizowania 
pracy mózgu i ciała w celu uczenia 
się i twórczej samorealizacji. Zasada 
integracji myśli i ruchu odwołuje się 
do naturalnej drogi rozwoju psycho-
-fizycznego i dlatego jest tak skutecz-
na. Efektami prowadzonych zajęć jest 
poprawa koncentracji oraz rozwój 

małej motoryki, która w przyszłości 
ułatwi dzieciom naukę pisania. Syste-
matyczna praca metodami neurody-
daktyki czy kinezjologii edukacyjnej, 
umiejętnie wplecionymi w codzien-
ne czynności i zabawę, pozwala osią-
gnąć bardzo dobre efekty edukacyjne 
u dzieci, zwłaszcza u najmłodszych 
z różnymi deficytami rozwoju.

Moc atrakcji, nauka poprzez ruch 
i zabawę – to wszystko nowe do-
świadczenia uczestników marco-
wego, dwutygodniowego Turnusu 
Uśmiechu, w którym wzięła udział 
pięćdziesięcioosobowa grupa 
uczniów i nauczycieli Szkoły Podsta-
wowej nr 1. Fundacja ING Dzieciom 
przyjęła wniosek aplikacyjny szkoły, 
w którym nauczyciele zaproponowali 
nową formułę rozwijania kompetencji 
kluczowych uczniów, m.in. poprzez ar-
teterapię, innowacyjne mini projekty 
oraz gry dydaktyczne rozwijające wy-
obraźnię, umiejętność logicznego my-
ślenia i talenty dzieci. Program zajęć 
edukacyjnych zyskał aprobatę komisji 
konkursowej, a sam plan dydaktycz-
ny turnusu przygotowała i przepro-
wadziła grupa twórczych nauczycieli, 
dla których wybrany zawód to nie 

tylko wypełnianie obowiązków, ale 
prawdziwa pasja. Prowadzący zajęcia 
postanowili na innowacyjne scenariu-
sze zajęć oraz wykorzystanie nowator-
skich metod pracy po to, żeby zerwać 
ze szkolną rutyną, stworzyć uczniom 
przestrzeń do własnej pracy, integracji 
i samodzielnego rozwoju. Zachętą do 
niestandardowego myślenia były dla 
uczestników turnusu wycieczki dydak-
tyczne i zajęcia w terenie począwszy 
od wyprawy w góry (w tym zdobywa-
nie zaśnieżonej przełęczy Salmopol, 
kulig z pieczeniem kiełbasek) poprzez 
lekcje teatru w bielskiej ,,Banialuce”, 
poranną jogę, ćwiczenia na ściance 
wspinaczkowej, zajęcia na basenie, 
w Domu Chleba, warsztaty prowadzo-
ne przez przedstawicieli Nadleśnic-
twa Wisła, po wycieczkę Dużą Pętlą 
Beskidzką i relaks w grocie solnej. 

Uczniowie mogli swobodnie korzystać 
z uroków malowniczej Wisły, pogrzać 
się w marcowym słońcu, poszaleć na 
śniegu i zobaczyć zawody w zjeździe 
na ,,byle czym”. Najważniejsze jednak 
były pomysły samych uczestników 
Turnusu Uśmiechu. W przeciwień-
stwie do klasycznych szkolnych zajęć, 
tutaj niektóre lekcje prowadzili sami 
uczniowie, także oni udzielali sobie 
wzajemnie informacji zwrotnych: co 
się udało, co się nie udało i co trze-
ba poprawić. W praktyce uczyli się 
geografii i biologii, a także próbowa-
li „odczarować matematykę” przez 
uczestnictwo w rozwijających zaję-
ciach i grach dydaktycznych. Podczas 
zajęć nie zabrakło również interdy-
scyplinarnego przenikania się zagad-
nień polonistycznych i plastycznych, 
a nawet muzycznych. Szeroka gama 
warsztatów gwarantowała rozwój ta-
lentów i pasji naszych najmłodszych. 
W czasach, gdy radość z przebywania 
z rówieśnikami najczęściej zastępuje 
komórka lub komputer, taki wspólny 
pobyt, w komfortowych warunkach 
ośrodka dostosowanego do grupy 
szkolnej, stał się doskonałą okazją do 
rozwijania kontaktów osobistych, na-
wiązywania przyjaźni i integracji. Je-
steśmy przekonani, że wyjazd na dłu-
go zostanie w pamięci uczestników.
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Uczniowie SP 3 rozwijają kompetencje kluczowe 
w projektach Uniwersytetu Śląskiego

MAK: Młodzi, Aktywni i Kreatywni oraz PIWONIA, czyli Pozna-
wanie i Wspólne Odkrywanie, Nauka Innowacyjnie Atrakcyjna 
to projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego adresowane 
do uczniów szkół podstawowych zakładające rozwijanie 

kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, 
tj: matematyczno-przyrodniczych, ICT, kreatywności, innowa-
cyjności, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, 
umiejętności uczenia się i pracy zespołowej.

Wśród wielu ciekawych propozycji zajęć ujętych w projekcie MAK 
uczniowie Trójki wybrali udział w I Festiwalu Wiedzy zorganizo-
wanym na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. Festiwal rozpoczął się matematycznie. 
Dzieci poznały historię liczb arabskich, rzymskich, oczami wy-
obraźni były w starożytnej Mezopotamii. Podczas bloku zajęć 
medycznych ich uczestnicy śledzili przepływ prądu w ciele czło-
wieka, zapoznali się z badaniem EKG oraz EEG. Zajęcia informa-
tyczne pozwoliły dzieciom zajrzeć do środka komputera, poznać 
nazwy i rozmieszczenie poszczególnych podzespołów kompute-
ra. W ramach warsztatów „W krainie ciepła i lodu”, blok zajęć 
chemiczno – fizycznych, uczniowie obserwowali niesamowite 
doświadczenia z ciekłym azotem. Brali udział w zajęciach odkry-
wających sekretne życie pszczół. Wszyscy uczestnicy byli bardzo 
zadowoleni z udziału w Festiwalu. Zdobyli nową wiedzę, uczyli 
się przez doświadczenie oraz poznali gmach Uniwersytetu. Po-
nadto dzieci z najmłodszych klas uczestniczą w zajęciach warsz-

tatowych i laboratoryjnych prowadzonych w szkole oraz w salach 
Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Jest to niesamowita 
okazja do tego, by poznać świat nauki od środka – zobaczyć, 
jak na co dzień pracują naukowcy i jak tworzy się najważniejsze 
odkrycia XXI wieku. Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie 
doświadczeń i zabawy – tak, aby najmłodsi sami mogli odkryć 
nowe, nieznane im fakty. Zajęcia dydaktyczne zostały podzie-
lone na bloki tematyczne: blok przyrodniczy (zoologia, biologia 
komórki, anatomia i fizjologia roślin, hydrobiologia oraz ekologia 
i ochrona przyrody), blok medyczny (anatomia i fizjologia czło-
wieka, medycyna, kryminalistyka oraz epidemiologia i zdrowie 
publiczne), blok chemiczno-fizyczny (chemia – zwłaszcza chemia 
organiczna) oraz fizyka (w szczególności elektryczność i magne-
tyzm, elektrostatyka i promieniotwórczość), blok matematyczny 
(statystyka i trygonometria), blok humanistyczny (język polski, 
sztuka, muzyka i historia), blok informatyczny (robotyka, typo-
grafia, programowanie stron internetowych, obsługa progra-
mów graficznych np. Corel Draw, umiejętne korzystanie z narzę-
dzi internetowych umożliwiających pracę zdalną). Projekt jest 
realizowany przez Pracownię Dydaktyki Biologii, będącą częścią 
Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.

Natomiast Uczniowie klas V-VII Trójki uczestniczą w zajęciach 
objętych projektem PIWONIA. Przykładem są warsztaty fizycz-
no-chemiczne prowadzone przez pracowników naukowych 
Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Uczestnicy zajęć zo-
stali wprowadzeni w tajniki elektrostatyki, poznali budowę ato-
mu, sprawdzali, jak wędruje prąd. Zajęcia ujęte są w podobne 
bloki tematyczne, jak w projekcie MAK. Uczniowie, wykazujący 
się szczególnymi osiągnięciami, chcący rozwijać swoje pasje 
będą uczestniczyć w specjalnych warsztatach popołudniowych 
w  konkretnym bloku zajęciowym. Młodzi badacze krok po kro-
ku przekonują się o tym, że nauki ścisłe nie są nudne i mogą 
fascynować. Warto podkreślić, że prowadzący kładą mocny 

nacisk na pracę własną uczniów i możliwość ich samodziel-
nego, twórczego rozwijania się. Warsztaty naukowe łączą się 
z kształtowaniem kompetencji społecznych. Ponadto uczest-
nicy projektu będą brać udział w treningach umiejętności ta-
kich, jak: komunikacja interpersonalna, autoprezentacja oraz 
metody efektywnego uczenia się. W ramach projektu odbywać 
się będą także zajęcia w szkole przeznaczone dla rodziców. 
Dopełnieniem działań projektowych są półkolonie naukowe 
organizowanie na UŚ. Podczas ferii zimowych odbyły się już 5 
dniowe warsztaty naukowe, następne – 10 dniowe - zostały za-
planowane na czas wakacji letnich. Zajęcia obejmują nie tylko 
warsztaty w uniwersyteckich laboratoriach, ale także wyciecz-
ki dydaktyczne do interesujących i wartych zwiedzenia miejsc. 
W czasie zimowych półkolonii ich uczestnicy odwiedzili już Ko-
palnię Soli w Bochni oraz Muzeum Komputerów i Informatyki 
w Katowicach.

Z  Ż Y C I A  O Ś W I A T Y
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K R O N I K A  K R Y M I N A L N A
08.12.2018 r.  W Wojkowicach ul. Jana Kasprowicza, Poli-

cjanci OPI KPP Będzin, zatrzymali Mateusza 
M., który kierował samochodem osobo-
wym wbrew dwóm zakazom prowadzenia 
wszelkich pojazdów mechanicznych, wyda-
nym przez SR Będzin.

13.12.2018 r.  Policjanci ZPI KP w Wojkowicach przy ul. 
Morcinka, zatrzymali dwóch mężczyzn, 
którzy wspólnie z nieustalonym mężczyzną 
dokonali kradzieży art. spożywczych o war-
tości 1121zł na szkodę sklepu Biedronka, 
a następnie jeden z nich w celu utrzymania 
się przy skradzionym mieniu kierował groź-
by użycia przemocy w stosunku do pracow-
nicy sklepu, które wzbudziły u w/w uzasad-
nione obawy spełnienia. Towar odzyskano 
w całości.

03.01.2019 r.  Wojkowice ul. Morcinka, Policjanci KP Woj-
kowice zatrzymali Marcina T., który kiero-
wał samochodem osobowym, będąc w sta-
nie nietrzeźwości (1,20‰)

05.01.2019 r.  Policjanci OPI KPP Będzin, przy ul. Sobieskie-
go w Wojkowicach, zatrzymali Dariusza C.,  
który kierował samochodem osobowym 
pomimo prawomocnego zakazu prowadze-
nia wszelkich pojazdów mechanicznych, 
wydanego przez SR Katowice.

05.01.2019 r.  Nieznany sprawca przy ul. Sobieskiego 
w Wojkowicach, korzystając z nieuwagi 
zgłaszającej dokonał kradzieży telefonu ko-
mórkowego o wartości 2000 zł.

08.01.2019 r.  Policjanci KP Wojkowice przy ul. Gierymskie-
go w Wojkowicach, zatrzymali 4 mężczyzn, 
którzy poprzez porzucenie dużej ilości odpa-
dów toksycznych w miejscu do tego nie prze-
znaczonym (ładunek w liczbie kilkudziesięciu 
ton) spowodowali zagrożenie dot. skażenia 
środowiska.

16.01.2019 r.  Wojkowice ul. Morcinka, na terenie byłej 
kopalni, nieznani sprawcy z samochodu 
ciężarowego dokonali kradzieży dwóch 

akumulatorów, powodując straty w kwocie 
2000 zł.

22.01.2019 r.  Policjanci WRD KPP Będzin w Wojkowicach 
ul. Plaka zatrzymali mężczyznę, który kiero-
wał samochodem osobowym będąc w sta-
nie nietrzeźwości z wynikiem 0,38 mg/L 
w wydychanym powietrzu.

24.01.2019 r.  W Wojkowicach ul. Głowackiego, nieznany 
sprawca z ulicy po uprzednim pokonaniu fa-
brycznych zabezpieczeń, dokonał kradzieży 
samochodu Hyundai o wartości 120 tys zł.

25.01.2019 r.  Nieznany sprawca z parkingu przyblokowe-
go przy ul. Plaka w Wojkowicach, dokonał 
kradzieży samochodu Land Rover o warto-
ści 170 tys. zł.

31.01.2019 r.  Funkcjonariusze ZK KP Wojkowice przy ul. 
Sobieskiego w Wojkowicach, zatrzymali 
mężczyznę, który posiadał przy sobie broń 
palną bez wymaganego zezwolenia.

27.02.2019 r.  Policjanci ZPI KP Wojkowice przy ul. Pa-
derewskiego w Wojkowicach, zatrzymali 
mężczyznę, który kierował samochodem 
osobowym będąc w stanie nietrzeźwości  
(0,47 mg/L).

13.03.2019 r.  Nieznany sprawca przy ul. Gierymskiego 
w Wojkowicach, po uprzednim pokonaniu 
zabezpieczeń fabrycznych, dokonał kra-
dzieży samochodu m-ki BMW o wartości  
8 tys. zł.

13.03.2019 r.  Nieznany sprawca przy ul. Starej w Woj-
kowicach po uprzednim wyłamaniu zam-
ka w drzwiach komórki dokonał kradzieży 
podkaszarki o wartości 500 zł.

16.03.2019 r.  Policjanci WK KPP Będzin przy ul. Morcinka 
w Wojkowicach, zatrzymali mężczyznę, któ-
ry w miejscu zamieszkania posiadał 527,89 
grama amfetaminy.
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