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Otwarcie komisariatu
w Wojkowicach
3 stycznia br. miało miejsce długo oczekiwane otwarcie komisariatu policji w Wojkowicach. W uroczystości uczestniczyli
przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach,
Senatu RP, przedstawiciele biur poselskich, służb mundurowych – Wojskowej Komendy Uzupełnień, Straży Granicznej,
Służby Więziennej, Straży Miejskiej, Naczelnicy Wydziałów
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, kadra kierownicza będzińskiej komendy policji i nowo otwartego komisariatu, a także przedstawiciele związków zawodowych
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i mediów. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć
przedstawicieli gmin, na terenie których działać będzie komisariat: Burmistrza Miasta Wojkowice Tomasza Szczerby,
Wójt Gminy Bobrowniki Małgorzaty Bednarek oraz Zastępcy Wójta Gminy Psary Marty Szymiec. Nowo otwarty ko-

misariat jest jednym z najnowocześniejszych w regionie.
Koszt inwestycji to ponad 6,5 miliona złotych pochodzących
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Miasto
Wojkowice jako wkład w inwestycję przeznaczyło działkę
o wartości około 150 tysięcy złotych.

Przy ulicy Morcinka
powstanie klub seniora

„Maluch+”
w Wojkowicach

Wojkowice pozyskały na ten cel 150 tys. złotych w ramach
„Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego celem
jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
osób starszych.

Gmina Wojkowice uzyskała w ramach konkursu Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „MALUCH+ 2020” dwa dofinansowania. Pierwsze, w kwocie 100 tysięcy złotych na utworzenie 4 nowych miejsc w Żłobku Miejskim „Figielkowo”. Drugie,
w kwocie 67 080 tysięcy złotych na dalsze funkcjonowanie
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Inwestycje w Wojkowicach – stan na marzec 2020 r.
„Termomodernizacja budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wojkowicach z wykorzystaniem odnawianych
źródeł energii”
Wartość projektu: ponad 1,161 mln. zł (dofinansowanie:
863 tys. złotych). Wykonawca: Marwent Sp. z o.o.
Planowany termin wykonania: 15 listopada 2020 r.

„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy
ul. Sucharskiego 17 i 17a w Wojkowicach”
Wartość projektu: 540 tys. zł. (dofinansowanie: 100%).
Podpisano umowę w sprawie dofinansowania.

„Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Wojkowice”
Wartość projektu: 2,570 mln (dofinansowanie: 2,185 mln. zł).
Podpisano umowę w sprawie dofinansowania.

„Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R
w Wojkowicach wraz z budową dróg rowerowych
prowadzących do punktu przesiadkowego”
Wartość projektu: 7,4 mln zł (dofinansowanie: 4,7 mln zł).
Opracowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek
u Starosty Będzińskiego w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Planowany termin zakończenia – grudzień 2020 r.
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Kondycja finansowa miasta – rozmowa z Markiem
Skrobkiem, Skarbnikiem Miasta Wojkowice
ŁK: Dzień dobry, na początku naszej rozmowy chciałbym zapytać Pana o podstawowe zasady dotyczące planowania budżetu.
MS: Jak wiadomo budżetowanie polega na tworzeniu racjonalnego planu dochodów i takiego planu wydatków, który
znajdzie pokrycie w uzyskanych dochodach. Przez racjonalne
planowanie dochodów rozumiem ich prognozowanie na poziomie możliwym do realizacji w konkretnych okolicznościach.
Kluczowa jest tutaj zasada równowagi budżetowej, wynikająca z obecnie obowiązujących przepisów prawa, które nakładają na samorząd obowiązek zachowania równowagi pomiędzy
dochodami i wydatkami bieżącymi.
ŁK: Jak opisałby Pan sytuację finansową miasta w tym momencie tj. w marcu 2020 roku?
MS: Odpowiedź na Pańskie pytanie brzmi następująco: nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi uzyskana w 2019 r. wyniosła – 1 mln zł, co jest wynikiem całkiem
przyzwoitym zważywszy na wielkość planowanych dochodów
i wydatków w tym zakresie, tj. 32,7 mln zł dochodów i 33,0
mln zł wydatków. Uzyskana nadwyżka operacyjna może stanowić źródło wkładu własnego niezbędnego dla pozyskania
dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, mam tu na myśli nie
tylko środki europejskie, ale również krajowe, np. pochodzące
z Funduszu Solidarności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, z którego pozyskujemy środki na realizacje zadań inwestycyjnych. Dodatkowo należy jeszcze uwzględnić wolne środki
z roku 2018 w wysokości 2,1 mln zł. W sumie wszystkie te kwoty
stanowić będą w bieżącym roku źródło finansowania wkładu
własnego zadań inwestycyjnych w postaci m.in. budowy Centrum Przesiadkowego, termomodernizacji budynków Zakładu
Opieki Zdrowotnej, Urzędu Miasta, a także budynku przy ul.
Sucharskiego. Wartość planowanych wydatków inwestycyjnych
w 2020 r. wynosi – 13,1 mln zł, przy czym ogólna wartość
wszystkich planowanych wydatków to 47,5 mln zł.

ŁK: Porozmawiajmy w takim razie o zadłużeniu miasta. Czy zadłużenie stanowi istotny problem?
MS: Zadłużenie jest w naszej gminie pochodną wysiłków
inwestycyjnych, nie zaciągamy bowiem kredytów na finansowanie zadań bieżących. Zadłużenie staje się problemem
w momencie, kiedy jego spłata jest utrudniona, a wynikać to
może ze zwyczajnego braku środków finansowych lub regulacji prawnych. Trzeba bowiem pamiętać, że limit zadłużenia
ma w świetle aktualnych przepisów charakter zindywidualizowany i zależy od realizacji budżetów w latach poprzednich.
Limit ten nie określa dopuszczalnej wielkości zadłużenia, lecz
maksymalną wartość planowanej spłaty kredytów już zaciągniętych oraz tych, które planuje się zaciągnąć. Problemem
nie jest zatem globalna kwota długu, lecz rozłożenie jej spłaty w czasie. Planowanie długu i zarządzanie nim musi w tej
sytuacji zakładać istoty margines bezpieczeństwa. Aktualne
zadłużenie wynosi – 6,2 mln zł, a termin spłaty ostatniej raty
zaciągniętych już zobowiązań to pierwszy kwartał 2026 r.
W 2019 r. spłaciliśmy kredyty w łącznej wysokości – 2,6 mln
zł nie zaciągając jednocześnie żadnych nowych zobowiązań
długoterminowych. W bieżącym roku, w związku z planowanymi inwestycjami, budżet zakłada zaciągnięcie zobowiązań
z tytułu kredytów w wysokości – 5,0 mln zł – może się jednak
okazać, że nie będziemy musieli korzystać z takiego finansowania inwestycji, ponieważ zależy to m.in. od wielkości pozyskanych środków zewnętrznych. Mówiąc o długu, trzeba
jednocześnie pamiętać, że pieniądz w sektorze publicznym
pełni funkcję społeczną. Zatem w mojej ocenie nie wielkość
zadłużenia jest istotą sprawy, lecz stopień społecznej użyteczności zainwestowanego pieniądza.
ŁK: Dziękuję za rozmowę. (Rozmowa została przeprowadzona
11 marca 2020 r.)

ŁK: Czyli sytuacja jest…
MS: Sytuacja jest dobra, trzeba jednak mieć na uwadze zmieniające się nieustannie okoliczności, w których lokalny samorząd
działa – dotyczy to przede wszystkim zwiększania się zakresu zadań realizowanych przez gminy, przy jednoczesnym braku pewności co do źródeł ich finansowania. Nie bez znaczenia jest również rosnąca presja płacowa sektora finansowanego z budżetów
samorządowych. Sytuacja finansowa gminy jest zatem pochodną
wielu czynników i należy patrzeć na nią przez pryzmat wyzwań
i oczekiwań społecznych.
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Czyste Powietrze – punkt
przyjmowania wniosków
W Wojkowicach powstanie punkt przyjmowania wniosków
w ramach programu „Czyste Powietrze”. Porozumienie
w tej sprawie zostało podpisane 22 stycznia 2020 r. w Urzędzie Miasta Wojkowice przez Burmistrza Tomasza Szczerbę, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Tomasza
Bednarka oraz przedstawiciela Rady Nadzorczej WFOŚiGW
– Romana Kusza. Środkiz programu „Czyste Powietrze”
mieszkańcy będą mogli przeznaczać na wymianę starych
pieców i kotłów domowych oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych. Więcej informacji znajdą Państwo
na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai
Gospodarki Wodnej w Katowicach www.wfosigw.katowice.pl.

Śmieciowy problem – rosnące koszty za odpady
Dlaczego opłaty za odpady komunalne ciągle rosną? Problem rosnących cen za odpady dotyka wszystkie gminy i miasta w Polsce.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach narzuciła na
samorządy organizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym przeprowadzenie procedury przetargowej, czyli wyłonienie Wykonawcy, który będzie odbierał od mieszkańców
odpady komunalne. Gminy nie mają wpływu na to, jakie oferty zostaną złożone w przetargu, a głównym ustawowym obowiązkiem
Gminy jest zorganizowanie ciągłego systemu odbioru odpadów
od mieszkańców. Gmina nie ma również wpływu na stawki, jakie
obowiązują bądź będą obowiązywały. Główne czynniki powodujące wzrost cen odpadów to: rosnące ceny zagospodarowania
wszystkich rodzajów odpadów na instalacjach do przetwarzania
odpadów komunalnych; zjawiska ekonomiczne tj. wzrost opłaty marszałkowskiej, która od 2020 roku wynosi już 270 zł za każStawki opłat za gospodarowanie odpadami
Odpady
Odpady
Gmina
segregowane niesegregowane
Sosnowiec
Siemianowice Śląskie
Wojkowice
Dąbrowa Górnicza
Będzin
Tarnowskie Góry
Katowice
Jaworzno
Bobrowniki
Czeladź
Mierzęcice
Piekary Śląskie
Ożarowice
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17 zł
18,50 zł
19,50 zł
20 zł
21 zł
21 zł
21,30 zł
22 zł
24 zł
24 zł
24 zł
25 zł
26 zł

dą tonę odpadów, wzrost płacy minimalnej, wzrost cen energii
elektrycznej szacunkowo o 60 % oraz ustawowy obowiązek osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu (w roku 2016 – 18%,
w roku 2020 – 50%), zmiany przepisów obowiązującego prawa,
które powodują dodatkowe obowiązki nałożone na gminy i firmy
sektora odpadów. Ponadto zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku z pobranych opłat gmina jest zobowiązana pokryć
wszystkie koszty funkcjonowania systemu, w tym: odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów oraz koszty administracyjne. Co więcej, z zebranych pieniędzy – zgodnie
z przepisami – powinna być prowadzona edukacja ekologiczna
„w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi” oraz likwidacja dzikich wysypisk. Ponadto gmina nie może
wydatkować środków finansowych z opłaty śmieciowej na inne
wydatki poza systemem gospodarowania odpadami.
Dlaczego rosną opłaty za śmieci?
Główne czynniki:

34 zł
29,50 zł
39 zł
40 zł
42 zł
42 zł
42,60 zł
43 zł
72 zł
48 zł
48 zł
50 zł
52 zł

1/2020

D O D AT E K S P E C J A L N Y
Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem stanu epidemii postanowiliśmy dołączyć do tego numeru specjalny dodatek zawierający najważniejsze informacje dla mieszkańców dotyczące zasad postępowania w tym trudnym czasie. Mamy nadzieję, że każdy z nas
będzie ich przestrzegał.
Życzymy dużo zdrowia!

Kontakt z Urzędem Miasta
W związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzeniania się
wirusa COVID-19, informujemy, że Urząd Miasta Wojkowice zostaje
zamknięty dla interesantów do odwołania.
W sytuacjach wyjątkowych dla mieszkańców dostępny jest punkt informacyjny, w którym może przebywać 1 osoba po wcześniejszym
umówieniu telefonicznym z pracownikiem załatwiającym sprawę.
Punkt informacyjny / Sekretariat - 32 769-50-66.

Podatki w 2020 r.
Począwszy od 2020 r. podatki za rok 2020: od nieruchomości,
rolny oraz łączne zobowiązanie pieniężne wpłacać należy na
indywidulany rachunek bankowy wskazany w decyzji podatkowej na rok 2020. Ze względu na epidemie koronawirusa decyzje podatkowe na rok 2020 doręczane będą mieszkańcom
Wojkowic w późniejszym terminie - aktualnie wysyłane są za
pośrednictwem Poczty Polskiej decyzje podatkowe na rok 20220 podatnikom zamieszkałym poza Wojkowicami.

Bezpłatne porady prawne
i psychologiczne
Prawnik
Dyżur w każdy poniedziałek od 14:00 do 17:00
tel: 601 735 852
Psycholog Luiza Witkowska
8:00 - 12:00 od poniedziałku do piątku
tel. 782 750 923
Psycholog Elżbieta Grzegórzko
8:00 - 12:00 od poniedziałku do piątku
tel. 500 512 009

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
Pracownicy MOK-u są do Państwa dyspozycji:
mailowo: mok@mokwojkowice.pl
przez Messengera
telefonicznie 32 769 64 82 w dni robocze
w godzinach od 8.00 do 15.00.

Zaległości podatkowe (podatek od nieruchomości, rolny i łączne zobowiązanie pieniężne) za okresy wcześniejsze niż rok
2020 wpłacać należy na rachunek bankowy o numerze: 39
1050 1360 1000 0090 8081 1418
Opłatę śmieciową należy wpłacać na rachunek bankowy o numerze:
60 1050 1360 1000 0024 3720 1888
Pozostałe opłaty (czynsz najmu i dzierżawy, wieczyste użytkowanie i opłatę skarbową) należy wpłacać na rachunek bankowy o numerze:
29 1050 1360 1000 0024 3720 1961
W zakresie opłaty śmieciowej zostaną Państwo odrębnym pismem poinformowani o indywidualnym rachunku bankowym
przeznaczonym do opłacania tej należności gminy.
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Spis próbny w Wojkowicach
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1 kwietnia br. na terenie naszego miasta rozpoczął się II
Spis próbnyWwdniu
Wojkowicach
spis próbny przed Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i
Mieszkań
2021. Wojkowice
są jedną
z szesnastu
w Polsce,
W
dniu 1 kwietnia
br. na terenie
naszego
miasta gmin
rozpoczął
się II
w
których
przeprowadzana
jest
próba
generalna
przed
przyszło-i
spis próbny przed Narodowym Spisem Powszechnym Ludności
rocznym
Mieszkańspisem.
2021. Wojkowice są jedną z szesnastu gmin w Polsce,
w których
jest próba
Spis
potrwaprzeprowadzana
od 1 do 30 kwietnia
2020 r.generalna przed przyszłorocznym spisem.
Spisem objęte są osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo
Spis potrwa odw1 do
30 kwietnia 2020
r.
przebywające
mieszkaniach,
budynkach
i innych zamieszkanych
pomieszczeniach
niebędących
mieszkaniami
orazi mieszkaSpisem
objęte są osoby
fizyczne stale
zamieszkałe
czasowo
nia,
budynki
i
zamieszkane
pomieszczenia
niebędące
mieszkaprzebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkaniami.
nych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami oraz mieszkania,jaki
budynki
zamieszkane pomieszczenia
niebędące mieszkaW
sposóbi przeprowadza
się spis próbny?
niami.
W trosce o wygodę i bezpieczeństwo danych przygotowana zoW jakiaplikacja
sposób przeprowadza
się spis
próbny?
stała
internetowa, która
służy
do zbierania danych w
W troscespisu
o wygodę
i bezpieczeństwo danych przygotowana zoramach
próbnego.
stała aplikacja internetowa, która służy do zbierania danych w
Aplikacja
dostępna
jest
pod
adresem
spis.gov.pl
ramach
spisunie
próbnego.
Jeśli ktoś
jest w stanie spisać się samodzielnie,
pomogą mudostępna
w tym jest
nasi rachmistrzowie
Aplikacja
pod
adresem telefonicznie.
spis.gov.pl
Jeśli ktoś nie jest w stanie spisać się samodzielnie,
Spiszmy sięmu
wszyscy
przez Internet!
Bądźmy najsprawniej
spipomogą
w tym
nasi rachmistrzowie
telefonicznie.
saną gminą w Polsce!
Spiszmy się wszyscy przez Internet! Bądźmy najsprawniej spisaną gminą w Polsce!
Wszystkie zebrane od respondentów dane są objęte tajemnicą
statystyczną.
Zapewniamy,
że
będą
należycie
zebrane
od respondentów
objęte tajemnicą
i starannie zabezpieczone i nie zostaną nikomuWszystkie
ujawnione.
Pytania
dotyczące dane
spisu sąmożna
kierować
statystyczną.
Zapewniamy,
że
będą
należycie
na infolinię: 22 279 99 99 wew. 8.
i starannie zabezpieczone i nie zostaną nikomu ujawnione. Pytania dotyczące spisu można kierować
Spis próbny to ważny sprawdzian przed wyjątkowym, ogólnopolskim wydarzeniem organizowanym raz na 10 lat! Zdajna infolinię:
22 279 99 99 wew. 8.
my
go na piątkę!
Spis próbny to ważny sprawdzian przed wyjątkowym, ogólnopolskim wydarzeniem organizowanym raz na 10 lat! Zdajmy go na piątkę!
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#PolskaBezPlastiku nabiera tempa
Kampania #PolskaBezPlastiku rozpoczęta przez Burmistrza
Miasta Wojkowice Tomasza Szczerbę nabiera tempa! Ostatnio poparcie dla kampanii wyrazili znani aktorzy i aktorki
– Mikołaj Roznerski, Adriana Kalska, Piotr Szwedes i Joanna
Liszowska. Przypomnijmy, że celem kampanii jest wprowadzenie zakazu używania plastikowych sztućców, talerzyków i innych naczyń oraz słomek do napojów na terenie całej Polski. Do tej pory kampania burmistrza miała wymiar
lokalny – w Wojkowicach wprowadzony został zakaz używania
w instytucjach miejskich plastikowych sztućców oraz opakowań. Mamy nadzieje, że podobne rozwiązania zostaną wprowadzone w całej Polsce

PUP w Będzinie zachęca osoby bezrobotne
oraz pracodawców do udziału w projekcie!
Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie realizuje projekt Aktywizacja
osób młodych pozostających bez pracy w powiecie będzińskim
(IV) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa I Osoby młode
na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego
Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Okres realizacji: 01.01.2019 – 31.12.2020.
Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób
młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie
będzińskim (wsparcie kierowane jest do osób w wieku poniżej
30 roku życia do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin – wiek
uczestnika ustala się na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie).Wartość projektu: 6.893.906,75
złotych, w tym 5.810.184,61 – wkład EFS. Liczba osób bezrobot-

Wojkowice wśród finalistów konkursu
„Innowacyjny Samorząd”
Kapituła konkursu postanowiła docenić projekt elektrowni
fotowoltaicznej dedykowanej oczyszczalni ścieków
w Wojkowicach. Strona internetowa konkursu:
innowacyjnysamorzad.pap.pl
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nych objętych wsparciem: 645 osób młodych w wieku 18-29 lat,
zarejestrowanych w PUP Będzin, w tym co najmniej 5 osób z niepełnosprawnościami, 111 osób długotrwale bezrobotnych, 232
osoby o niskich kwalifikacjach, 393 należących do tzw. kategorii
NEET. Formy wsparcia przewidziane w ramach projektu: pośrednictwo pracy, staże wraz z refundacją kosztów przejazdu oraz refundacją kosztów opieki nad dziećmi, bony na zasiedlenie, prace
interwencyjne, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie,
ul. Ignacego Krasickiego 17A pokój 203 lub pod numerem telefonu: 32 267 30 03 w. 9203.

Laureaci konkursu walentynkowego
„Za co kocham Wojkowice?”.
I miejsce – Amelia Kubica
II miejsce – Ewelina Kurzawa
III miejsce – Grzegorz Węgrzyn
Gratulujemy zwycięzcom konkursu.
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Stowarzyszenie AWS ma już 5 lat!
Uroczystości jubileuszowe odbyły się 1 lutego 2020 roku
w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach. Były kwiaty, prezenty, przemówienia i przede wszystkim piękne słowa skierowane do członków AWS-u. Oprawę artystyczną zapewnił
Kabaret z Łaz oraz doskonale przyjęty przez publiczność, duet
wokalny. Było to wyjątkowe wydarzenie, które podsumowało
pierwsze pięciolecie działalności organizacji. Dlatego tak bardzo cieszyliśmy się z obecności naszych partnerów – przedstawicieli samorządów, instytucji publicznych i organizacji
pozarządowych, którzy regularnie wspierają naszą pracę. Ten
wspólnie spędzony wieczór był wyrazem solidarności wolontariuszy, samorządu, osób publicznych – wszystkich tych, którzy
potrafią wsłuchiwać się w potrzeby środowiska osób starszych
i na co dzień znajdują czas dla seniorów. Swoją obecnością
wydarzenie uświetnili m.in.: Joanna Jeleniewska – Zastępca
Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Sebastian Szaleniec – Starosta Powiatu
Będzińskiego wraz z Radnymi Powiatowymi: Dorotą Kowalik
i Zofią Gajdzik, Tomasz Szczerba – Burmistrz Miasta Wojkowice wraz z Radnymi Rady Miasta: Lidią Musiał, Przemysławem
Pawełczykiem i Maciejem Klimkiem, Prezydent Piekar Śląskich
– Sława Umińska-Duraj, Wójt Gminy Bobrowniki – Małgorzata Bednarek. Obecność zaproszonych Gości utwierdziła nas
w przekonaniu, że razem możemy więcej i dowiodła, że społeczne zaangażowanie członków AWS-u zostało zauważone
w regionie. Świadectwem tego były podziękowania od Wojewody Śląskiego dla liderów – trenerów speedballu, a także
dla najbardziej aktywnych seniorów od Starosty Będzińskiego
i Burmistrza Wojkowic. Listy gratulacyjne do członków AWS-u skierowali: Wojewoda Śląski, Starosta Będziński, Burmistrz
Wojkowic, Prezydent Piekar Śląskich oraz Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Kultury w Wojkowicach.
Z czego jesteśmy najbardziej dumni? Po pierwsze, udało nam
się zaktywizować środowisko senioralne miasta, a nawet regionu. W duchu współpracy, a nawet pozytywnej rywalizacji,
pojawiło się wiele nowych inicjatyw adresowanych do pokolenia 60+. Seniorzy nabrali odwagi do tego, by głośno mówić
o swoich potrzebach i oczekiwaniach w obszarze życia społecz-

nego i relacji międzypokoleniowych. Po drugie: systematycznie
i z sukcesem krzewimy ducha sportowej rywalizacji oraz aktywny model życia. Zaczęliśmy od zajęć ruchowych, tzw.
,,Sportowych Czwartków”, a potem poprzez zajęcia na basenie, popularyzację gry w bule, wyjazdy na zimowe i letnie Senioriady, staliśmy się liderami sportowych zmagań seniorów –
przykładem promocja speed balla, którą prowadzimy w całym
województwie. Po trzecie dbamy o zdrowie psychiczne osób
w starszym wieku poprzez wartościowe zagospodarowanie
wolnego czasu. Realizujemy liczne i różnorodne spotkania tematyczne w Centrum Aktywnego Seniora ,,Senior na fali”, dbamy o rozwój talentów seniorów, w tym wspieramy aktywności
sekcji manualnej (za nami już 4 wystawy prac), wokalno – muzycznej i sportowej, zachęcamy do udziału w ciekawych i integrujących formach wypoczynku i turystyki. Zorganizowaliśmy
m.in. kilkanaście wycieczek tematycznych m.in na winobranie do Zielonej Góry, święto wianków w Kokotku i Preczowie,
święto Pstrąga, Paradę Seniorów w Warszawie, Senioriadę
w Koszęcinie, Noc Muzeów we Wrocławiu, Wieczór Kultury
w Krakowie, rekonstrukcję wydarzeń historycznych w Złotoryi.
Odkrywaliśmy ,,nową Łódź”, wzięliśmy udział w zjeździe ,,Ambasadorów” pod zamkiem w Bobolicach, spotkaniu seniorów
Wojkowice-Łapsze Niżne czy w rozśpiewanym Tygodniu Kiepury w Krynicy. Pamiętamy o zdrowym wypoczynku, przykładem
są wyjazdy AWS-u na wczasy w Niechorzu, Mielnie, Ustroniu Morskim, Szczawnicy, Krynicy, Ciechocinku czy obecnie
w Karwi. Od początku istnienia stowarzyszenia odbywają się
cykliczne wyjazdy do m.in. Teatru Rozrywki, Teatru bez Sceny,
Opery Bytomskiej, Kopalni Kultury, Teatru Wyspiańskiego czy
NOSPR-u. Braliśmy udział w kilku nagraniach programów telewizyjnych i radiowych. Uczestniczyliśmy w kilkudziesięciu projektach i spotkaniach z liderami z innych organizacji senioralnych, podczas których wymienialiśmy się dobrymi praktykami.
Ważna była i jest dla nas integracja międzypokoleniowa – pokazały to wspólne działania podejmowane ze szkołami i przedszkolem oraz osobami niepełnosprawnymi. Niesiemy pomoc
poszkodowanym, schroniskom dla zwierząt czy uczestniczymy
w akcjach charytatywnym, np. ,,Hospicjum to też życie”. Pracujemy systematycznie, z entuzjazmem i nieodpłatnie. Misja
stowarzyszenia Aktywny Wojkowicki Senior wyrasta bowiem
z przekonania, że pracując dla siebie i dla innych możemy odzyskać utracone – po zaprzestaniu pracy zawodowej – poczucie własnej wartości i motywację do prowadzenia aktywnego
i wartościowego życia. Każde nasze działanie wyrasta właśnie
z tego przekonania. Bilans ostatnich 5 lat daje nam więc siłę
i wiarę w to, że – pomimo trudnych chwil – warto pracować
dla innych, warto też poszukiwać wciąż nowych sposobów na
życie spełnione i szczęśliwe – bez względu na wiek.
Działania stowarzyszenia można śledzić na Facebooku: @stowarzyszenieaws.
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Wojkowicka Rada Seniorek i Seniorów
rozwija skrzydła!
Wojkowicka Rada Seniorek i Seniorów drugiej kadencji pełną
parą rozpoczęła prace już 7 listopada 2019 r. Na grudniowej
sesji Rada uchwaliła Regulamin Pracy – to ważny dokument
określający tryb naszej pracy, dyskutowano również nad problemami, jakimi radni powinni się zająć. Członkowie Rady
uczestniczyli w wielu spotkaniach i wydarzeniach, jakie miały
miejsce w ostatnich miesiącach. Z ważniejszych należy wymienić udział w warsztatach zorganizowanych w związku z opracowywaniem przez Fundację Bona Fides dokumentu dla 41 gmin
Metropolii pt. ”Standardy dostępności ruchu pieszych dla miast
i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, obecność na
konferencji zorganizowanej przez WSB w Dąbrowie Górniczej
na temat rozpoczynanego projektu pt. ”Senior w akcji”, a także na spotkaniu noworocznym Rad Seniorów zorganizowanym
przez Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego. Nasza aktywność to nie tylko spotkania, ale wiele innych
działań, jakim poświęciliśmy swój czas i zaangażowanie, należy
tu wspomnieć o pomocy naszych radnych w organizowanego
przez Urząd Miasta „Spotkania przy choince” oraz wsparciu
przy rejestracji potencjalnych dawców szpiku w ramach akcji
organizowanej przez Fundację DKMS. Na przełomie grudnia
i stycznia przeprowadziliśmy badanie ankietowe, w którym badaliśmy m.in. potrzeby seniorów dotyczące sposobu spędzania

wolnego czasu, działalności w organizacjach i szeroko pojętą
aktywność społeczną. Zajmowaliśmy się także wieloma bieżącymi sprawami. 9 marca zainaugurowaliśmy działanie „Kawiarenki Seniora” w Ośrodku Wsparcia Dziennego „Tlen” przy ulicy
Sucharskiego.
25 lutego br. grupa seniorów z Wojkowic wzięła udział w Ogólnopolskiej Zimowej Senioriadzie na Podhalu. Nasza reprezentacja zdobyła tam dwa srebrne medale.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy
wszystkim mieszkańcom Wojkowic dużo zdrowia i spokoju.
Wojkowicka Rada Seniorek i Seniorów
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior

K U LT U R A

Kameralny Chór Wielopokoleniowy MOK-u
w świątecznej odsłonie
Chór Wielopokoleniowy działający przy Wojkowickim MOK-u miał wspaniałą zaprezentowania się w świąteczno-noworocznym repertuarze na specjalnym koncercie w Kościele
pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego w Wojkowicach.
Koncert odbył się 6 stycznia po mszy świętej gromadząc licznie mieszkańców miasta. W programie wydarzenia znalazły
się piękne pieśni bożonarodzeniowe, które grupa wykonywała przy udziale zgromadzonych w kościele wiernych. Tuż
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po popołudniowej mszy świętej, przed kościelnym ołtarzem wystąpiła grupa reprezentacyjna Chóru w wyjątkowo
na ten dzień dobranym repertuarze. Wykonali takie utwory
jak: Gore gwiazda Jezusowi, Adeste fideles, Najświętsza panienka oraz tradycyjne kolędy polskie, które również razem
z nimi śpiewała publiczność. Dodatkowo wystrój oraz uroczysty
charakter miejsca, a także odpowiednia akustyka, dopełniły całości występu.
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Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek 2020
Po raz kolejny we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 w Wojkowicach został zorganizowany Międzygminny Przegląd Kolęd
i Pastorałek. Patronat nad nim objęli: Ksiądz Bp. Piotr Skrucha
i Burmistrz Miasta Wojkowice Tomasz Szczerba. Nad organizacją festiwalu czuwali nauczyciele: Anna Trzcionka-Czyż oraz
Irena Lisowska- Krypciak i Przemysław Pawełczyk. Przesłuchania do konkursu odbyły się 8 stycznia, a do tegorocznej edycji
konkursu przystąpili wykonawcy w wieku od 5 do 15 lat. Swoje
nadzwyczajne umiejętności wokalno-artystyczne zaprezentowali soliści, z których komisja z trudem wybrała finalistów:

Organizatorzy dziękują fundatorom nagród którymi byli:
Biskup Piotr Skucha, Burmistrz Miasta Wojkowice, Rada Miasta Wojkowice, Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach,
proboszcz parafii pod wezwaniem Świętego Antoniego z Padwy ks. Ryszard Adrianek, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wojkowicach, pani Katarzyna Gądek, państwo
Anna i Dariusz Ostręga, państwo Iwona i Adrian Dadaniak,
Państwo Agnieszka i Łukasz Chmielewscy, Pani Marzena
i Adam Michalik, państwo Henryk i Dorota Dudek – firma
MAXX.

Kategoria przedszkola i klasy I

Kategoria klasy II- IV

Kategoria klasy V- VIII

I miejsce – nie przyznano
II miejsce – Katarzyna Wojtulska
III miejsce   – Natalia Skrzypiec

I miejsce – Paulina Knapik
II miejsce – Natalia Lemantowicz
II miejsce – Alicja Korzepa
III miejsce – Julia Kurczyńska
Wyróżnienia
Kamil Kukulski

I miejsce – nie przyznano
II miejsce – Julia Mika
II miejsce – Daniel Nowak
II miejsce – Patrycja Wojciechowska
III miejsce – Julia Mańka
III miejsce – Karina Włosek
Wyróżnienia
Julia Wilk
Dominika Cieślik

Koncert Noworoczny w wykonaniu
podopiecznych MOK-u
W sobotę 18 stycznia świąteczna atmosfera wypełniła salę widowiskową Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach,
gdy jako pierwsi na scenie pojawili się
członkowie Regionalnego Zespołu Folklorystycznego „Jaworznik” z Panią Janiną
Jagodzik na czele. Zespół od lat promuje kulturę naszego regionu, szczególnie
ludowe tradycje i obyczaje, a w swoim
repertuarze posiada też wiele bożonarodzeniowych utworów. Następnie na
scenie pojawili się uczestnicy zajęć nauki
gry na fortepianie przygotowani przez
Panią Małgorzatę Mańczyk. Po nich wy-

stąpili uczestnicy warsztatów wokalnych
prowadzonych przez Panią Irminę Barczewską-Garus, Panią Danutę Rajchel
i Panią Magdalenę Pilarczyk. Na koniec

wystąpił Wielopokoleniowy Chór Kameralny MOK-u, z prowadzącymi – Państwem Pauliną oraz Michałem Dziedzic.
Dla niektórych wykonawców był to jeden
z pierwszych występów przed szerszą
widownią i z pewnością wymagał wielu
przygotowań, jednak każdy z nich został
nagrodzony gromkimi brawami. Koncert wprowadził nas w noworoczny czas
z pozytywnym nastawieniem i wiarą we
własne siły, a kto tylko ma ochotę może
zawsze dołączyć do zajęć muzycznych
odbywających się MOK-u – szczegóły na
www.mokwojkowice.pl.

Walentynkowy wieczór w MOK-u
Pod hasłem „Usta milczą, dusza śpiewa” odbył się 14 lutego w wojkowickim
MOK-u Koncert Walentynkowy. Na scenie wystąpili artyści, dla których śpiew
jest pasją, pracą i prawdziwą przyjemnością – o czym mógł się przekonać
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każdy kto zdecydował się spędzić ten
dzień właśnie z nami. Romantyczny nastrój udzielił się wszystkim obecnym
na koncercie, a pełna sala śpiewała razem z wykonawcami najbardziej znane
utwory. Scena wypełniła się artystami,

którzy zaprezentowali przed zgromadzoną publicznością repertuar złożony
z popularnych motywów muzycznych,
pięknych utworów przywołujących magiczne chwile oraz najpiękniejszych arii
z duetów z oper i operetek.
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Wystąpili przed nami Paulina Dziedzic
– mezzosopran, Michał Dziedzic – tenor, Joanna Steczek – fortepian oraz
Wielopokoleniowy Chór Kameralny
MOK-u. Każde wykonanie wywoływało emocje oraz wprowadzało w walentynkowy nastrój. Wysłuchaliśmy
pełnych werwy interpretacji takich

piosenek jak „Brunetki, blondynki”,
wspaniałego „O sole mio” oraz wesołego „Bo to jest miłość”. Akompaniament fortepianu i towarzyszący duetowi chór pięknie uzupełniali całość
występu. Dziękujemy za wspaniały
wieczór i niezapomniane chwile z muzyką na najwyższym poziomie.

„Kłamstwo” w reżyserii Wojciecha Malajkata
w Wojkowicach
W piątkowy wieczór 21 lutego w MOK-u mieliśmy okazję zobaczyć wyjątkowy spektakl „Kłamstwo”. Gwiazdorska obsada
oraz pyszna kawa i poczęstunek sprawiły, że sala wypełniła się
po brzegi. W rolach głównych zobaczyliśmy: Joannę Liszowską,
Adrianę Kalską, Mikołaja Roznerskiego i Piotra Szwedesa. Te
damsko-męskie duety świetnie się uzupełniały i rozegrały przed
naszymi oczami festiwal kłamstw i gierek małżeńskich. Historia
w „Kłamstwie” jest bardzo prosta – oto ludzie sukcesu, pozor-

nie spełnieni zawodowo i w szczęśliwych związkach spotykają
się na przyjacielskiej kolacji, w trakcie której dochodzi do sytuacji, w których wychodzą na jaw intrygi i nawarstwiają się
kłamstwa. Co najważniejsze, sztuka jest pełna humoru, z komizmem sytuacyjnym, słownym i postaci. Nie mamy tutaj patosu
i umoralniającego tonu, ale lekko podaną refleksję o relacjach
międzyludzkich. To wszystko sprawiło, że publiczność bawiła się
wspaniale i długo oklaskiwała występ aktorów.

Z Ż YC I A O Ś W I AT Y

„Przez małe miasto do wielkiego świata…”
– czyli kilka słów o ZSOIT w Wojkowicach
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Wojkowicach to szkoła, w której
uczeń nie będzie anonimowy. U nas dostrzeżony i otoczony opieką jest każdy –
zarówno wybitny, utalentowany, jak i ten,
który potrzebuje wsparcia. Potrafimy wyłonić z tłumu i zapewnić bezpieczeństwo
w niepowtarzalnej atmosferze kameralnej szkoły. Równocześnie nasze drzwi są
otwarte na wielki świat. Jesteśmy znani
w Polsce i Europie z inicjatyw i projektów
o charakterze międzynarodowym. U nas
uczymy się języka nie tylko na lekcjach, ale
także podczas wyjazdów zagranicznych.
Ponadto w szkole od wielu lat, przez cały
rok szkolny goszczą wolontariusze z krajów europejskich, którzy prowadzą dla naszych uczniów tandemy językowe. Warto
nam zaufać. Z myślą o naszych uczniach
i ich przyszłości współpracujemy z instytucjami partnerskimi, m.in. z Uniwersytetem Śląskim, Politechniką Śląską Centrum
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Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej, Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu, Wyższą Szkołą
Biznesu z Dąbrowy Górniczej, Uniwersytetem SWPS w Katowicach oraz Polskim
Klubem Lotniczym.
W naszym liceum znajdą dla siebie miejsce uczniowie, którzy nie tylko chcą dobrze zdać maturę, ale już na etapie szkoły średniej projektują swoją przyszłość
w kontekście zawodów, które już teraz są ich pasją: psychologa, pedagoga,
prawnika, policjanta, strażaka, ratownika
medycznego. Wyzwaniem dla młodych
intelektualistów są zajęcia realizowane
w ramach innowacji pedagogicznych oraz
seminaria zagraniczne, podczas których
młodzi ludzie mają okazję wykorzystać
swe umiejętności językowe w bezpośrednim kontakcie z rówieśnikami z innych
krajów europejskich. Możemy pochwalić się bogatą ofertą zajęć dodatkowych,

rozwijających zainteresowania i pasje,
ale również wyrównujących braki. Dla
zapalonych sportowców proponujemy
rozszerzone zajęcia sportowe w nowoczesnej sali gimnastycznej, m.in. techniki samoobrony, siatkówkę, koszykówkę,
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piłkę ręczną. Dodatkowo również prowadzimy cotygodniowe treningi musztry,
a dla chętnych Szkolny Klub Płetwonurka,
Szkolną Drużynę WOPR, Młodzieżową
Służbę Ruchu Drogowego.
Nasze technikum to jedna z najlepszych
szkół technicznych w regionie. Dwukrotnie zdobywała brązową tarczę w ogólnopolskim rankingu szkół. Uczniowie
kilkakrotnie byli laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej. Szkoła
proponuje naukę w zawodach: technik
lotniskowych służb operacyjnych, technik geodeta i technik architektury krajobrazu. Absolwenci pierwszego kierunku
będą mogli pracować na lotniskach oraz
portach lotniczych (np. na stanowiskach

kontroli bezpieczeństwa, oprawy biletowo-bagażowej, działu służby dyżurnej).
Mogą także podejmować pracę w liniach
lotniczych, ośrodkach szkolenia lotniczego, organizacjach zarządzających ciągłą
zdatnością do lotów, u agentów obsługi
naziemnej statków powietrznych, w lotniczych ośrodkach naukowo-badawczych
czy państwowym organie zarządzania
ruchem lotniczym. Geodeci znajdują
zatrudnienie w firmach geodezyjnych,
budowlanych (budownictwo drogowe,
kolejowe, mieszkaniowe, przemysłowe,
itd.), w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, jak również bardzo
często prowadzą działalność na własny
rachunek realizując zlecenia dla firm

i osób. Architekci krajobrazu mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach
prowadzących działalność w zakresie
projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu,
a także w przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się
obiekty architektury krajobrazu. Mogą
także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek. Oferta Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
w Wojkowicach jest niezwykle bogata, ale
co najważniejsze – znajduje potwierdzenie
w sukcesach uczniów, którzy bez kompleksów mogą znaleźć dla siebie miejsce
nie tylko w Polsce, ale i w Europie.
Tekst: Agnieszka Mańka

Robotyka – przedmiot przyszłości
w Szkole Podstawowej nr 3 w Wojkowicach

W naszym mieście – dzięki inicjatywie
nauczycieli SP nr 3 – rozpoczęły się zajęcia w pierwszej pracowni robotyki.
Powstanie „SKO Robotek” było możliwie
dzięki udziałowi Szkoły Podstawowej nr
3 w Ogólnopolskim Konkursie Szkolnych
Kas Oszczędnościowych zorganizowanym
przez PKO. Wygraną kwotę, 15 000 zł –

decyzją szkolnej społeczności – przeznaczono na zrealizowanie wymarzonego
projektu. Pomysłodawcą udziału Szkoły
w konkursie była Anna Możdżeń, nauczycielka matematyki, opiekunka SKO,
która we współpracy z dyrektor Grażyną
Trzcionką, urzeczywistniła ten pomysł.
Pomieszczenie przeznaczone na ten cel
zostało odnowione i przygotowane do
nowego rodzaju zajęć. Wygrana pozwoliła na sfinansowanie sześciu zestawów
robotów Ozobot Bit oraz pakietu lekcji i
kart pracy. Ponadto dla uczniów klas I-IV
zakupiono pięć zestawów Lego WeDo
2.0 z oprogramowaniem, dla klas V-VIII
pięć zestawów klocków Lego Mindstorms. Zróżnicowane pod względem
stopnia trudności pomoce służą do pracy
z uczniami w różnym wieku. Możliwości

wspomnianych zestawów edukacyjnych
są bardzo duże i można wykorzystać je
w bardzo wszechstronny sposób. Takie nowoczesne pomoce dydaktyczne
pozwalają na przeprowadzenie zajęć
przyrodniczych, technicznych, informatycznych i matematycznych. Klocki LEGO
Wedo 2.0 i Mindstorms służą do prowadzenia kreatywnych zajęć rozwijających logiczne myślenie i kompetencje
przyszłości, takie jak twórcze myślenie
czy wyobraźnia przestrzenna. Pozwalają uczniom lepiej zrozumieć świat
przedmiotów ścisłych poprzez zabawę
i działania manualne. Zajęcia prowadzą
nauczyciele szkoły. Serdecznie zapraszamy kolegów i koleżanki ze Szkoły Podstawowej Nr 1 do wspólnej zabawy i nauki
w nowej pracowni robotyki.

Projekty MAK i PIWONIA
Mija drugi rok realizacji Projektu „MAK
– Młodzi, Aktywni, Kreatywni – nauczanie przez doświadczanie”, a tym
samym kolejny rok owocnej współpracy
Szkoły Podstawowej nr 3 z Wydziałem
Nauk Przyrodnich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W MAK-u bierze
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udział 49 uczniów z klas I – III. Uczestnicy projektu chętnie biorą udział w
zajęciach wyjazdowych i stacjonarnych
w szkole. Warsztaty medyczne, informatyczne, przyrodnicze, chemiczno-fizyczne, matematyczne prowadzone
są przez pracowników naukowych UŚ

metodami aktywizującymi. Zajęcia te
pobudzają myślenie logiczne i kreatywność dzieci. Wspomagają proces rozwoju, motywują dzieci do nauki, podnoszą ich samoocenę oraz kształtują
kompetencje kluczowe. Bardzo ciekawą
formą realizacji projektu są półkolonie
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letnie i zimowe, z których skorzystało 15
uczniów naszej placówki. W ich trakcie,
uczniowie oprócz zajęć stacjonarnych
na UŚ, mieli możliwość wyjazdu na wycieczki. Byli m. in. w Krakowie w Muzeum
Archeologicznym i Farmaceutycznym,
Bochni, Ogrodzieńcu, Muzeum Historii
Komputerów w Katowicach, Muzeum
Energetyki w Łaziskach. Zdobytą wiedzę
i umiejętności wykorzystują podczas zajęć w szkole. Zadaniami projektowymi
objęci są także rodzice uczniów, którzy
mieli możliwość uczestniczyć w wykładach z neurodydaktyki prowadzonych
przez profesora Marka Kaczmarzyka.
Uczniowie o projekcie: Najbardziej nam
się podobało Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach oraz
Muzeum Farmaceutyczne w Krakowie.
W Muzeum Archeologicznym podobały nam się warsztaty, na których samodzielnie wykonywaliśmy egipski desing.
Wycieczka do Krakowa również była
fajna, bo zwiedzaliśmy Stare Miasto
z Sukiennicami, pomnikiem Adama Mickiewicza i Kościołem Mariackim. Tam też
kupiliśmy upominki dla mamy i taty. Widzieliśmy również ogromne urządzenia
i wielkie maszyny w Muzeum Energetyki
w Łaziskach Górnych. Wcześniej bardzo
chętnie uczestniczyliśmy w zajęciach,
warsztatach i doświadczeniach w Instytucie Fizyki i na Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach. Podobało nam się to, że

mogliśmy siedzieć w dużej auli jak prawdziwi studenci i brać udział w doświadczeniach. (Julia i Jasiu Kudła klasa IIb).
Tekst: Anna Biela – szkolny
koordynator projektu MAK
„Piwonia – Poznawanie i odkrywanie,
czyli nauka innowacyjnie atrakcyjna” –
to projekt skierowany do uczniów klas
V-VIII. Celem projektu jest rozwijanie
u uczestników kompetencji kluczowych
i umiejętności uniwersalnych tj. matematyczno- przyrodniczych, ICT, kreatywności,
innowacyjności, krytycznego myślenia,
rozwiązywana problemów, umiejętności
uczenia się i pracy zespołowej. Podobnie jak uczestnicy MAK-u uczniowie klas
starszych, od początku zeszłego roku
szkolnego, brali udział w warsztatach wyjazdowych na Uniwersytecie Śląskim. Zajęcia prowadzili wykładowcy akademiccy
w dobrze wyposażonych laboratoriach.
Projekt obejmuje również zajęcia na terenie szkoły realizowane przez pracowników
naukowych. Projekt Piwonia to również
popołudniowe warsztaty zainteresowań
dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
które odbywają się w 3 godzinnych blokach tematycznych w salach Wydziału
Przyrodniczego UŚ. Atrakcyjną formą rozwijania uzdolnień uczestników projektu
był też oraz letni obóz naukowy. Wszystkie
zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów.

Uczniowie o projekcie: W projekcie PIWONIA podobała mi się forma prowadzonych zajęć. Bardzo dużo się tam nauczyłem, np. tego, jak rozpoznać rodzaje
miodu i jak się odlewa świeczki. Piotr
(kl. V). Moim zdaniem, projekt PIWONIA jest niezwykle ciekawy. Dostarcza
różnych możliwości nauki. Wykładowcy
prowadzą zajęcia w przystępny sposób,
dają możliwość prowadzenia własnych
notatek. Można zdobyć cenną wiedzę.
(Julia kl. VIII).
Tekst: Katarzyna Maczuga – szkolny
koordynator projektu Piwonia

Co słychać w Szkole Podstawowej nr 1

10 stycznia 2020 r. w naszej szkole odbyła się po raz pierwszy w historii placówki
impreza pt. „Świąteczny koncert”. Idea
wydarzenia opierała się na wspólnym –
uczniów i nauczycieli – śpiewaniu kolęd
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i pastorałek oraz piosenek świątecznych,
któremu towarzyszyły tańce i gra na instrumentach. Wspólne kolędowanie,
występy zespołów wokalno-instrumentalnych i tanecznych trwało ponad godzinę, a umilił je słodki poczęstunek. Była to
wspaniała okazja do rozwijania talentów
muzycznych i zdolności wokalnych.
Kolejnym przykładem wartościowej
współpracy jest działalność Szkolnego
Koła Wolontariatu „Pomocariat”. Od
września 2019 r. grupa 30 uczniów angażuje się w różne akcje, uwrażliwiając
przy tym całą społeczność szkolną i mobilizując wszystkich do pomocy potrze-

bującym. Przez ostatnie miesiące m.in.:
przeprowadzili zbiórkę rzeczy i datków
na schronisko dla zwierząt w Sosnowcu, wykonali kartki świąteczne dla dzieci
z oddziału onkologicznego, a także przeprowadzili w szkole akcję „Wyślij pączka
dla Afryki” (współpraca z Fundacją Kapucyni i Misje, która wspiera pozyskiwanie
środków na projekty realizowane w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie).
W najbliższych tygodniach planują także
wyjazd do schroniska dla zwierząt, by
przekonać się, jak potrzebna i cenna jest
ich działalność.
Tekst: Małgorzata Krawczyk
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KRONIKA KRYMINALNA

Wydarzenia kryminalne na terenie miasta Wojkowice
z okresu od 11.11.2019 r. do 20.02.2020 r.
24.11.2019 r. Policjanci KP Wojkowice przy ul. Sobieskiego zatrzymali Tomasza B., podejrzanego o to, że w dniu
22.11.2019 r. dokonał kradzieży biżuterii o wartości 5000 zł. W trakcie czynności odzyskano część
skradzionego mienia.
24.11.2019 r. W Wojkowicach na ulicy Długosza policjanci
WRD KPP Będzin zatrzymali Rafała K.,który kierował samochodem osobowym będąc w stanie
nietrzeźwości z wynikami: 1,99 i 1,94 promila
w wydychanym powietrzu. Ponadto spowodował kolizję drogową.
01.12.2019 r Policjanci ZPI KP Wojkowice przy ul. Szymanowskiego zatrzymali mężczyznę, który kierował samochodem osobowym będąc w stanie nietrzeźwości z wynikami: 2,59 i 2,84 promila.
10.12.2019 r. Policjanci WRD KPP Będzin w Wojkowicach ul.
Sucharskiego zatrzymali Łukasza G., który spowodował kolizję drogową, kierując samochodem osobowym będąc w stanie nietrzeźwości
z wynikami: 2,15 i 2,13 promila.

20.12.2019 r. Wojkowice, ul. Sobieskiego, nieznany sprawca
po uprzednim wyłamaniu drzwi dostał się do
wnętrza domu skąd dokonał kradzieży kluczy
do domu i garażu, segregatora z dokumentami,
zabezpieczenia do roweru powodując łącznie
straty w wysokości 250zł. Mienie częściowo odzyskano.
21.12.2019 r. Wojkowice, ul. Paderewskiego. Policjanci KP I
Katowice zatrzymali Adama W., który podczas
snu pokrzywdzonego z otwartego domu dokonał kradzieży złotej biżuterii, telefonu komórkowego, portfela z pieniędzmi oraz kluczyków
od samochodu, za pomocą których dokonał
kradzieży ww. pojazdu. Pojazd oraz część skradzionego mienia odzyskano. Straty w wysokości 8960 zł.
21.12.2019 r. W Wojkowicach ul. Kasprowicza, dwóch nieznanych sprawców dokonało kradzieży dwóch motorów crossowych powodując straty w kwocie
50 tys. zł.

10.12.2019 r. Policjanci KP Wojkowice przy ul. Morcinka zatrzymali Marcina T., który posiadał przy sobie środki
odurzające w postaci amfetaminy (1,07 gr.).

18.01.2020 r. Policjanci Wydziału Kryminalnego KPP w Będzinie zatrzymali Przemysława N. i Damiana O.,
którzy w samochodzie posiadali 111,41 grama
amfetaminy i 68,26 grama marihuany.

20.12.2019 r. Wojkowice, ul. Paderewskiego, nieznany sprawca z otwartego mieszkania dokonał kradzieży
dwóch laptopów oraz pieniędzy powodując straty w wysokości 1650 zł.

Sporządził: sierż. szt. Dawid Polakowski

Konkursy #zostańwdomu NAMALUJ PAMIĘTNIK i #zostańwdomu NAPISZ PAMIĘTNIK
Z nami nie ma nudy, nawet podczas siedzenia w domu! Dostosowujemy się do obecnie panującej sytuacji i ogłaszamy dwa
konkursy #zostańwdomu NAMALUJ PAMIĘTNIK skierowany do uczniów klas I-III oraz #zostańwdomu NAPISZ PAMIĘTNIK dla
uczniów klas IV-VIII. Pokaż nam za pomocą pamiętnika, jak spędzasz czas nie chodząc do szkoły opisując każdy swój dzień
w formie rysunkowej (klasy I-III) oraz pisemnej (klasy IV-VIII) począwszy od 16 marca do 10 kwietnia (z możliwością przedłużenia tego terminu w razie wydłużenia zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych).
Szczegóły konkursu w regulaminach dostępnych na stronie www.mokwojkowice.pl.
Zapraszamy do zabawy i kreatywnego spędzania czasu! Najciekawsze i najbardziej kreatywne prace zostaną nagrodzone!
Redaktor naczelny: Łukasz Kacperski, pokój 1
Rada Redakcyjna: Justyna Cieślińska-Potrawa, Aneta Polak,
Ilona Nowak, Edyta Hudala
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