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Rzeczywistość potrafi potężnie zaskakiwać. Wybuch wojny 
na Ukrainie postawił nas, mieszkańców Wojkowic, w zupeł-
nie nowej sytuacji. Samoistnie powstał łańcuch ludzi dobrej 
woli, którzy nie pozostali obojętni wobec tragedii obywa-
teli Ukrainy i w każdy możliwy sposób pospieszyli z pomo-
cą. W kryzysie powstają nowe, nieszablonowe rozwiązania. 
Wciąż szukamy sposobów na wspólne poradzenie sobie 
z bardzo trudnymi sytuacjami związanymi z przeorganizo-

„Przystanek Ukraina” – 
miejsce integracji
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waniem przestrzeni życia publicznego. 
Z inicjatywy Burmistrza Miasta Tomasza 
Szczerby - przy wsparciu wolontariuszy, 
którzy spontanicznie zgłosili swój udział 
w przedsięwzięciu - został powołany do 
życia Punkt Informacyjno-Integracyjny 
,,Przystanek Ukraina”. Operatorem tego 
miejsca jest Fundacja Rozwoju Kompe-
tencji ,,Nowe możliwości”.
Do tej pory wypracowane formy działań 
Przystanku Ukraina: lekcje języka pol-
skiego, także dla matek opiekujących się 
małymi dziećmi; pomoc psychologa (psy-
cholożka z Ukrainy); asystentura podczas 
procesu rekrutacji do pracy; prowa-

dzenie spotkań w języku angielskim dla 
ukraińskiej młodzieży  powyżej 14 roku 
życia prowadzone przez współpracują-
cych z Fundacją wolontariuszy z Klubu 
Europejskiego przy ZSOiT w Wojkowi-
cach, połączone z działaniami integracyj-
nymi; pomoc prawna; stworzenie Banku 
Czasu, który pozwoli mamom z Ukrainy 
wygospodarować czas potrzebny do szu-
kania pracy lub regulowania formalności 
związanych z pobytem. 
Do działań Punktu włączyły się Ukrain-
ki, które razem z Polkami planują pracę 
Punktu i zajmują się obsługą tego miej-
sca. W zamierzeniu ma to być miejsce 

wspólnych spotkań, integracji, wymia-
ny przydatnych informacji, komunikacji 
międzykulturowej. 
Z Fundacją współpracują na stałe osoby 
z długoletnim doświadczeniem w prowa-
dzeniu szkoleń dla wolontariuszy w za-
kresie budowania i zarządzania zespołem 
oraz facylitacją procesów grupowych.
Fundacja Rozwoju Kompetencji ,,Nowe 
możliwości” zajmuje się też gromadze-
niem środków finansowych pochodzą-
cych od darczyńców przeznaczanych 
na systematyczny zakup wyżywienia 
dla rodzin z Ukrainy, które zostały roz-
lokowane na terenie gminy Wojko-
wice – stałym dostępem do chleba, 
dystrybucją posiłków, zapewnieniem 
wyżywienia dzieciom w wieku szkolnym 
i przedszkolnym podczas pobytu w pla-
cówkach. W ramach zgromadzonych 
funduszy zamierzamy w przyszłości do-
finansować działalność Punktu, m.in. 
stały dostęp do opieki psychologicznej 
świadczonej w języku ukraińskim - ist-
nieje ogromna potrzeba zapewnienia 
tego rodzaju wsparcia ukraińskim kobie-
tom i dzieciom. Wszystkim darczyńcom 
gorąco dziękujemy za serce i systema-
tyczną pomoc. Przekazujemy ogromne 
wyrazy wdzięczności wszystkim wolon-
tariuszom. Pełne rozliczenie wydatków 
zostanie udostępnione na oficjalnych 
profilach na Facebooku.
Prosimy o wsparcie. 
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Zbiórka dla osób  
z Ukrainy

Na terenie gminy Wojkowice zbiórka na rzecz osób z Ukrainy 
koordynowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury (ul. Jaworz-
nik 6). Osoby chcące pomóc w zbiórce prosimy o kontakt tele-
foniczny: 32 769 64 82 lub przez Facebooka MOKu.
Zbiórka prowadzona jest od poniedziałku do soboty. 
Lista aktualnych potrzeb dostępna jest na stronie wojkowice.pl.

Numer konta Fundacji: 91 1020 2498 0000 8902 0742 5053.
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Wnioski do Polskiego Ładu

OZE u mieszkańców Wojkowic!

Prace przy budowie kanalizacji w Wojkowicach 
postępują

7 lutego br. Gmina Wojkowice złożyła 
dwa wnioski do Rządowego Funduszu 
Polski Ład – Program Inwestycji Strate-
gicznych – edycja druga. Wnioskowana 
kwota to łącznie 9 milionów złotych, 
które gmina chce przeznaczyć na reali-
zację dwóch zadań. Pierwszym z nich 

jest przebudowa ulicy Proletariatu. 
Planowane prace to m.in.: wykona-
nie jezdni z asfaltu i kostki brukowej,  
przebudowa chodnika na ciąg pieszo-
-rowerowy oraz wykonanie kanalizacji 
deszczowej. Przewidywana wartość 
inwestycji to ponad 2 miliony złotych, 
z czego 90% mają stanowić środki z do-
tacji.
Drugim planowanym zadaniem jest rewi-
talizacja obiektu sportowego Milenium 
przy ulicy Kusocińskiego 1. Wniosek 
przewiduje wykonanie pełnej dokumen-

tacji projektowej oraz kompleksową 
modernizację obiektu. Zaplanowano 
wykonanie zadaszonej trybuny na około 
600 miejsc siedzących wraz z oświetle-
niem i nagłośnieniem, automatycznego 
nawodnienie murawy oraz bieżni. Wo-
kół stadionu powstanie skatepark wraz 
z rolkowiskiem, wodny plac zabaw, tęż-
nia solankowa oraz bulodrom. Wokół 
obiektu przebudowane będą ciągi piesze 
i wymienione zostanie oświetlenie. Prze-
widywany koszt to inwestycji to ponad 
7 milionów złotych. 

115 mikroinstalacji fotowoltaicznych już wkrótce pojawi się na 
budynkach mieszkalnych w Wojkowicach. Stanie się to dzięki 
środkom z projektu pn. „Poprawa efektywności energetycz-
nej budynków poprzez montaż OZE na terenie nieruchomości 
mieszkalnych w Gminie Wojkowice” realizowanym przy współ-

udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
W projekcie przewidziane zostały instalacje fotowoltaiczne, 
których głównym przeznaczeniem będzie wykorzystanie wy-
produkowanej energii na potrzeby własne gospodarstw domo-
wych. Właścicielem powstałej w ramach projektu infrastruktu-
ry będzie gmina Wojkowice. 
Wykonawca projektu – fi rma Sungrant sp. z o. o. – przystąpił 
do przeprowadzania badań ankietowych i pozyskiwania da-
nych, niezbędnych do realizacji projektu (wykonania dokumen-
tacji projektowych oraz montażu instalacji fotowoltaicznych) 
od właścicieli nieruchomości – uczestników projektu. Termin 
zakończenia zadania przewidywany jest na koniec lipca 2022 
roku. 
Realizacja projektu to dobra informacja dla nas wszystkich, po-
nieważ to kolejny krok do poprawy jakości powietrza w naszym 
mieście!

W związku z trwająca inwestycją w ra-
mach projektu pn.: „Budowa kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta 
Wojkowice – Etap II” obecnie prowadzo-
ne są prace w rejonie ul. Długosza oraz ul. 
Głowackiego, stanowiących element re-

alizacji I etapu inwestycji. W zakresie eta-
pu II i III inwestycji zostały opracowane 
i przedłożone w Starostwie Powiatowym 
w Będzinie stosowne dokumenty, celem 
uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia 
na budowę. Ze względu na niekorzystne 

warunki atmosferyczne, stanowiące ba-
rierę w prowadzeniu robót drogowych 
Wykonawca inwestycji PBI MACHNIK 
Sp. z o.o. był zmuszony wstrzymać prace 
pod koniec grudnia 2021 r. Prace zosta-
ły wznowione w dniu 10 stycznia 2022 r. 
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i na chwilę obecną wykonano ok. 2 km 
kanalizacji sanitarnej.
W lutym i marcu bieżącego roku zo-
stały zrealizowane roboty budowlane 

w zakresie budowy kanalizacji sanitar-
nej na ulicy Rodzinnej oraz przeprowa-
dzono odbiór techniczny tego odcinka.  
Prace zostały skoordynowane z reali-
zacją w tym rejonie budowy drogi oraz 
odwodnienia, w związku z czym 25 mar-
ca 2022 r. przekazano front robót Wy-
konawcy realizującemu na tym terenie 
kolejną inwestycję pod nazwą: „Budo-
wa drogi wewnętrznej (ulicy Rodzinnej) 
w Wojkowicach”.
W drugim kwartale zostało zaplanowane 
wejście w teren trzeciej brygady budow-
lanej. W najbliższym czasie rozpoczną 
się prace w rejonie ulic Jaworznik oraz 
Zapolskiej.
Liczba brygad budowalnych wprowa-
dzanych przez Wykonawcę do realiza-
cji inwestycji będzie się systematycznie 
zwiększać wraz z uzyskaniem kolejnych 

pozwoleń na budowę dla II i III etapu in-
westycji.
Rozległy charakter prac w nadcho-
dzących miesiącach będzie wiązać się 
z utrudnieniami w ruchu drogowym, 
w związku z czym bardzo prosimy miesz-
kańców Wojkowic w imieniu Wykonawcy 
oraz Spółki Wojkowickie Wody o wyrozu-
miałość.
Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitar-
nej i deszczowej na terenie Miasta Woj-
kowice – Etap II”,  współfinansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Spójności, Pro-
gram Operacyjny Infrastruktura i Śro-
dowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II 
Ochrona Środowiska, w tym adaptacja 
do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 
Gospodarka wodno-ściekowa w aglome-
racjach.

263 tysięcy złotych – tyle wynosi kwota 
dofinansowania na realizację drugiego 
etapu termomodernizacji Zakładu Opieki 
Zdrowotnej. W ramach zadania wykona-
ne zostanie ocieplenie całego budynku 
wraz z fundamentami. Wymieniona zo-
stanie również stolarka okienna i drzwio-
wa oraz wentylacja. Środki na ten cel 
pochodzą z budżetu Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej Metropolii w ramach Programu 
działań na rzecz ograniczenia niskiej emi-
sji w roku 2022. Całkowity koszt inwestycji 
przewidywany jest na ponad 400 tys. zł. 
To kolejna inwestycja w naszym mieście, 
która przyczyni się do ograniczenia emisji 
CO2 i zmniejszy zużycie energii elektrycz-
nej. Planowany termin zakończenia prac 
to grudzień 2022 roku.

II etap termomodernizacji Zakładu Opieki 
Zdrowotnej
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Nowe stowarzyszenie w Wojkowicach 

 Jadłodzielnia w Wojkowicach!

Na terenie naszego miasta powstało 
nowe stowarzyszenie – „My AUTentyczni 
- Ośrodek wsparcia i terapii zajęciowej”. 
Co kryje się pod tą tajemniczą nazwą? 
W świecie, w którym żyjemy w dalszym 
ciągu społeczeństwo niewiele wie o au-
tyzmie. Obraz człowieka w spektrum 
autyzmu jest często nieprawdziwy i ste-
reotypowy. Zdarza się, że osoby w spek-
trum doświadczają izolacji społecznej 
ze względu na trudności adaptacyjne 
i zaburzenia społeczno-komunikacyjne. 
Wciąż istnieje nieprawdziwe przekona-
nie, że autyzm jest rzadkością i można 
z niego wyrosnąć, co powoduje, że czę-
sto rodzice dzieci z trudnościami zbyt 

późno zaczynają szukać pomocy. Zwle-
kanie z diagnozą i terapią powoduje na-
silanie objawów autyzmu, a w skrajnych 
przypadkach może być przyczyną ciężkiej 

niepełnosprawności. Głównym celem 
stowarzyszenia jest nie tylko zwiększenie 
poziomu świadomości społeczeństwa 
na temat autyzmu, ale również powo-
łanie do życia miejsca, w którym przy 
pomocy specjalistów prowadzących te-
rapię i edukację, dzieciom i młodzieży ze 
spektrum autyzmu zostanie udzielona 
fachowa pomoc, która umożliwi zdobyć 
nowe umiejętności pozwalające sprostać 
życiowym wyzwaniom. Zachęcamy do 
śledzenia profilu społecznościowego tej 
niezwykłej organizacji, na którym syste-
matycznie zamieszczane będą najistot-
niejsze informacje adresowane dla wielu 
z Państwa.

7 lutego obok wejścia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy 
ul. Jana III Sobieskiego 125 stanęła Jadłodzielnia. 
Czym jest Jadłodzielnia? To lodówka z żywnością, dzięki której może-
my ograniczyć marnowanie żywności i z której może skorzystać każdy, 
kto tego potrzebuje. 
Jadłodzielnia powstała dzięki współpracy Gminy Wojkowice z Funda-
cją Piastun – Wyrównywanie Szans z Zabrza.

PRODUKTY, KTÓRE MOŻNA UMIEŚCIĆ W LODÓWCE SPOŁECZNEJ
1. Produkty, które sam mógłbyś zjeść i chciałbyś dostać.
2. Żywność, która jest świeża i nie przekroczyła terminu ważności do 

spożycia określonej na opakowaniu.
3. Żywność, która przekroczyła datę minimalnej trwałości – „najle-

piej spożyć przed”, ale nie przekroczyła terminu przydatności do 
spożycia – „należy spożyć do”(określenie „należy spożyć do” wska-
zuje nam do kiedy spożycie danego produktu jest na pewno bez-
pieczne dla zdrowia).

4. Produkty suche: kasze, ryże, makarony, mąki, cukry, ciastka itd. – 
wszystkie muszą być w nieuszkodzonych opakowaniach.

5. Produkty w opakowaniach zamkniętych typu konserwy, słoiki, 
próżniowe itp.

6. Sery, jogurty, twarogi w oryginalnie zamkniętych opakowaniach. 
7. Zapakowane pieczywo i inne wyroby piekarnicze.
8. Warzywa i owoce.
9. Wyroby/przetwory własne, np. ciasto, zupa, starannie i szczelnie 

zapakowane, z naklejonym opisem i datą przygotowania.
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Zabiegany Powiat w Wojkowicach
W sobotę 2 kwietnia w Parku Miejskim w Wojkowicach odbył 
się pierwszy z cyklu sportowych biegów pod nazwą „Zabiegany 
Powiat”. Wystartowało w nim blisko 100 zawodników - biega-
czy i zwolenników nordic walking. Na nowy cykl spotkań zapro-
sił mieszkańców Starosta Będziński Sebastian Szaleniec. 
Do dyspozycji osób, które dopiero rozpoczynają przygodę z ki-
jami lub bieganiem czekali instruktorzy Nordic Walking oraz 
biegacze z „Biegowej Kuźni”, którzy chętnie odpowiadali na py-
tania i tłumaczyli tajniki obu dyscyplin sportowych. Dziś wraz 
z Burmistrzem Miasta Wojkowice Tomaszem Szczerbą pospa-
cerowaliśmy i pobiegaliśmy ścieżkami parku miejskiego w Woj-
kowicach. Serdecznie dziękuję przede wszystkim uczestnikom, 
bez Was by się to nie udało! Wy wszyscy jesteście wzorem do 
naśladowania. Mam nadzieję, że z każdym biegiem będzie 
przybywać zwolenników zdrowego trybu życia - powiedział 

Starosta Sebastian Szaleniec, który po treningu wraz z Burmi-
strzem Wojkowic zaprosił wszystkich uczestników biegu na cie-
pły posiłek.

W poprzednim numerze „Głosu Woj-
kowic” pisaliśmy o planowanym przez 
Akademie WSB w Dąbrowie Górniczej 
turnieju Uniwersytetów Trzeciego Wie-
ku gry w kręgle. Zgodnie z zapowiedzią 
reprezentacja naszego UTW 8 grudnia 
wzięła w nich udział i pokonując siedem 
drużyn zdobyła pierwsze miejsce i wspa-
niały puchar.  
Po raz kolejny z inicjatywy grupy senio-
rów przy wsparciu wielu darczyńców 
mogliśmy chociaż w niewielkim stopniu 

osłodzić czas oczekiwania na święta Bo-
żego Narodzenia wychowanków domu 
dziecka w Sarnowie. Dzięki naszym 
wspaniałym znajomym, którym bardzo 
dziękujemy za dar serca przekazaliśmy 
im słodycze, soki oraz własnoręcznie 
upieczone pierniczki. Przy okazji rozma-
wialiśmy z dyrektorem placówki o moż-
liwościach i innych formach współpracy 
z seniorami.
Ważnym wydarzeniem sportowym se-
niorów reprezentujących Wojkowic-

ki Uniwersytet Trzeciego Wieku była 
Olimpiada Zimowa w Rabce Zdrój 2022. 
Pierwszego marca grupa zawodników 
Wojkowic w zaciętej rywalizacji zdobyła 
trzy medale. Dwa złote zdobyli: Przemy-
sław Widliński w slalomie gigancie oraz 
Wacława Mańka w rzucie śnieżkami do 
celu. W tej samej konkurencji srebrny 
medal zdobył Henryk Karliński. W in-
nych dyscyplinach w których braliśmy 
udział zawodnicy zajęli dwa czwarte 
miejsca i dwa piąte. Organizatorzy Olim-
piady ufundowali specjalne puchary dla 
najwcześniej urodzonych zawodników, 
z których jeden otrzymała nasza repre-
zentantka Teresa Krzykawska. Wszystkim 
życzymy takiej formy, zdrowia i chęci do 
bycia aktywnym. Piękna pogoda w tym 
dniu dodatkowo poprawiała nasze dobre 
humory, zabawę i wspaniałą atmosferę. 
Stowarzyszenie Rabczański Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Rabce-Zdroju w po-
dziękowaniu za udział w imprezie już za-
prosił nas na X jubileuszową Senioriadę 
27-28 lutego 2023.

Anna Jaworecka

Sportowe (i nie tylko) pasje seniora

A K T U A L N O Ś C I 
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Nasze dotychczasowe doświadczenia po-
kazały, że projekty międzypokoleniowe 
wyzwalają energię i wzmacniają moty-
wację osób 60+ do pracy na rzecz innych, 
otwierają przestrzeń współpracy poko-
leń i pozwalają przełamywać stereotypy 
społeczne.
Naszą wspólną troską, troską mieszkań-
ców Wojkowic jest stan środowiska natu-
ralnego w ujęciu globalnym i regionalnym. 
Dlatego stowarzyszenie Aktywny Wojko-
wicki Senior w partnerstwie z Gminą Woj-
kowice oraz Fundacją Rozwoju Kompetencji 
,,Nowe możliwości” zainicjowało kampa-
nię społeczną na rzecz ochrony środowiska 
naturalnego.  Razem poszukamy odpowie-
dzi na pytanie: dlaczego i w jaki sposób po-
winniśmy chronić naturalne zasoby Ziemi. 
Co wydarzy się w projekcie?  Przygotujemy 
międzypokoleniowy zespół wolontariu-
szy do prowadzenia działań społecznych, 
zorganizujemy eko warsztaty, szkolenie 
wyjazdowe, podczas którego poznamy 
dobre praktyki w zakresie dbałości o bio-
różnorodność, a potem przeniesiemy wy-

brany pomysł na teren naszego miasta. 
Zrealizujemy inicjatywy polegające na 
przeprowadzeniu kampanii na rzecz ochro-
ny środowiska: ,,Wojkowicki Eko Alert dla 
Ziemi”, a także ochrony bioróżnorodności 
,,Zróbmy sobie łąkę!” Do udziału w tej akcji 
zaprosimy lokalną społeczność, samorzą-
dowców oraz liderów społecznych. Woj-

kowicka łąka będzie miejscem aktywności 
proekologicznych po zakończeniu projek-
tu. Przygotujemy też Listę Lokalnych Zagro-
żeń Ekologicznych.

Nasze działania rozpoczęła konferencja 
prasowa, która miała miejsce w sercu 
Wojkowic- Parku Miejskim.

Zróbmy sobie łąkę i Wojkowicki Eko Alert dla Ziemi

Harmonogram wykładów 
Wojkowickiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku

Projekt fi nansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Fun-
duszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

20.04.2022 r. 
Dominik Penar – Jak zmienić świat po „pięćdziesiątce”?

18.05.2022 r. 
Monika Banach-Kokoszka – Nie tylko w starym kinie, czyli słów kilka o modzie damskiej lat 20, 30 i 40 XX wieku.

15.06.2022 r. 
Maciej Kupczak - Co w stawie piszczy - czyli oko w oko z ropuchą

Więcej szczegółów na stronie: www.wojkowice.pl/informator/Uniwersytet_Trzeciego_Wieku

Z  Ż Y C I A  S E N I O R A

Iceland

ci�zens fund
Ac�veLiechtenstein

Norway
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Wiosna jest już z nami, a my wracamy do naszej kulturalnej 
działalności po ostatnim lockdownie oraz feriach zimowych. 
Wracamy z nowymi siłami, zajęciami ze stałej oferty oraz plana-
mi na kolejny semestr ciekawych inicjatyw i wydarzeń. Na ten 
moment w sali widowiskowej MOK-u odbywa się zbiórka darów 
dla uchodźców z Ukrainy i nadal można dostarczać nam paczki 
z pomocą dla naszych sąsiadów w godzinach otwarcia placówki, 
jednak równocześnie odbywają się warsztaty, zajęcia i spotkania 
kółek zainteresowań – zachęcamy do śledzenia naszych działań 
i aktywnego udziału w wybranych propozycjach. Jak tylko pogo-
da pozwoli wrócimy również w plener. W tej wyjątkowej sytuacji 
mocnego zaangażowania w pomoc Ukrainie MOK działa dalej 
i zaprasza wszystkich chętnych na zajęcia ze stałej oferty pla-
cówki. Po feriach zimowych wróciły zajęcia plastyczne dla dzieci, 
malarstwo dla dorosłych, nauka gry na fortepianie, spotkania 
chóru kameralnego oraz warsztaty teatralne. Zapraszamy rów-
nież na czwartkowe seanse fi lmowe z dobrym kinem w nowej, 
odświeżonej sali projekcyjnej, a także na zajęcia taneczne i wo-
kalne. Planujemy także powrót plenerowych happeningów, któ-

re pozwalały nam wyjść poza mury budynku i zwłaszcza w Parku 
Miejskim zachęcać dzieci do integracji i wspólnej zabawy. Mamy 
nadzieję, że pamiętacie również o koncertach przy fontannach.
Wkrótce pojawi się więcej szczegóły na temat naszych kultu-
ralnych zapowiedzi, a na razie zachęcamy do śledzenia strony 
MOK-u oraz fanpage’a na Facebooku. 

Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach 
realizuje zadanie „Kultura jako źródło re-
zyliencji społeczności lokalnej w Gminie 

Wojkowice” – dofi nansowanie w kwo-
cie 142 000 zł otrzymał od Narodowe-
go Centrum Kultury w ramach projektu 

“Konwersja cyfrowa domów kultury” 
działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania 
na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020
Przedmiotem projektu jest wyposaże-
nie pracowników Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Wojkowicach w kompetencje 
i umiejętności niezbędne do prowadze-
nia i dalszego rozwijania statutowych 
działań jednostki w zakresie innowa-
cyjnej hybrydowo-cyfrowej edukacji 
kulturalnej oraz animowania działań 
kulturalnych w społeczności lokalnej 
Gminy Wojkowice poprzez komplek-
sowe szkolenia i związane z nimi do-
posażenie MOK-u w sprzęt niezbędny 
do prowadzenia działań edukacyjnych 
i animacyjnych on-line lub w sposób 
cyfrowy. Projekt zakłada również pod-
jęcie działań ułatwiających odbiór dóbr 
kultury osobom wykluczonym społecz-
nie oraz osobom z niepełnosprawno-
ściami.

K U L T U R A

Co słychać w MOK-u? Czyli wiosenne porządki, 
zajęcia i plany na kolejne miesiące

Konwersja Cyfrowa w MOK!
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Laboratoria Przyszłości w wojkowickich szkołach

Europejskie praktyki zawodowe w ZSOiT 
w Wojkowicach to pewny start w przyszłość!

Miejska Biblioteka Publiczna w Wojkowicach przeszła metamor-
fozę. Niezbędne było przeprowadzenie generalnego remontu. 

Obejmował on usunięcie starych powłok malarskich, gipsowa-
nie i malowanie. Zostały wymienione regały i lada biblioteczna 
oraz oświetlenie. Została również stworzona czytelnia dla dzieci. 
Biblioteka zyskała całkowicie nowy, przyjazny wygląd. 

Gmina Wojkowice pozyskała łącznie 
168 700 tys. złotych dotacji na doposaże-
nie szkół podstawowych w naszym mieście 
w ramach rządowego programu ,,Laborato-
ria Przyszłości”. Jest to inicjatywa edukacyj-
na realizowana przez Ministerstwo Edukacji 
i Nauki we współpracy z Centrum GovTech 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
Za pozyskane środki finansowe szkoły 
zakupiły nowe urządzenia technologicz-
ne oraz pomoce naukowe potrzebne 
w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji 
przyszłości, w tym m.in. drukarki 3D wraz 
z akcesoriami, filament, mikrokontrolery 

z czujnikami, stacje lutownicze, kamery 
przenośne cyfrowe, statywy, oświetlenie 
do realizacji nagrań, mikrofony kierunko-
we, aparaty fotograficzne oraz inny nie-
zbędny sprzęt do zajęć z techniki.
Głównym celem programu jest stworzenie 
nowoczesnej szkoły poprzez uruchomie-
nie pracowni przedmiotów z tzw. kierun-
ku STEAM (nauka, technologia, inżyniera, 
sztuka oraz matematyka).
„Laboratoria przyszłości” to kolejny krok 
w stronę wzmocnienia, uatrakcyjnienia 
procesu uczenia się w praktyce. Wzbogace-
nie bazy dydaktycznej umożliwi prowadze-

nie interesujących, angażujących uczniów 
zajęć oraz będzie sprzyjać odkrywaniu ich 
talentów i rozwijaniu zainteresowań.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących 
i Technicznych w Wojkowicach od wielu 
lat realizowane są proeuropejskie pro-
jekty, których celem jest podniesienie 
jakości i atrakcyjności kształcenia oraz 
przygotowanie uczniów do odnalezienia 
się na wymagającym nowoczesnym ryn-
ku pracy. Jako jedyna szkoła w Powiecie 

Będzińskim realizujemy aż trzy projekty 
w ramach Programu Erasmus+.
Nasz projekt „Europejski start zawodow-
ców” otrzymał dofinansowanie w kwo-
cie 76 544 EUR, dzięki temu uczniowie 
kształcący się w zawodach: technik lotni-
skowych służb operacyjnych, technik geo-
deta i technik architektury krajobrazu po-

jadą na praktyki zawodowe do Portugalii. 
Już w maju 40-osobowa grupa uczniów 
technikum pojedzie na praktyki zawodo-
we do Bragi – niezwykle urokliwego mia-
sta w Portugalii. Dwutygodniowe praktyki 
zawodowe to okazja, by uczniowie mogli 
poznać narzędzia i metody pracy, z który-
mi nie spotkali się do tej pory w Polsce, 

K U L T U R A

Zmiany w Bibliotece!

Z  Ż Y C I A  O Ś W I A T Y
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S P O R T

Nowy sezon w Akademii Sportu
W kwietniu ruszyły 
rozgrywki nowego 
sezonu, nasza Aka-
demia zgłosiła dru-

żyny praktycznie we wszystkich rocznikach, 
mamy nadzieję, że to zaprocentuje i za-
wodnicy będą rozwijać się coraz lepiej by 
w przyszłości zasilić szeregi pierwszej dru-
żyny Górnika Wojkowice. Sztab trenerski 
Akademii Sportu Wojkowice przed nową 
rundą został powiększony o dwóch trene-

rów. Trenera Mateusza Sośniaka i Dawida 
Kukuryka. Trener Mateusz Sośniak to były 
zawodnik i wychowanek Górnika Wojkowi-
ce, obecnie jest trenerem grającym w ze-
spole KS Preczów. W Akademii trener So-
śniak będzie odpowiedzialny za szkolenie 
drużyny trampkarzy C1(2007/08). Drugi 
trener, który wzmocnił sztab szkoleniowy 
Akademii to Dawid Kukuryk. Trener Dawid 
w latach 2015/16 występował w juniorach 
Akademii Sportu Wojkowice, obecnie tre-

ner Kukuryk jest zawodnikiem Sarmacji 
Będzin, a w naszym klubie będzie odpo-
wiedzialny za szkolenie orlików E1(2011). 
Trenerowi Mateuszowi i Dawidowi ży-
czymy samych sukcesów w pracy z naszą 
młodzieżą. Na chwilę obecną w Akademii 
mamy już 12 trenerów w dwóch sekcjach.
Zapraszamy wszystkich chętnych na 
treningi.

Tomasz Głogowski

Z  Ż Y C I A  O Ś W I A T Y

a które pozwolą im lepiej przygotować 
się do wykonywania zawodu. Oprócz zdo-
bywania cennego doświadczenia zawo-
dowego, uczniowie będą też szkolić swe 
umiejętności językowe.
Drugi duży projekt realizujemy dzięki 
Akredytacji VET w sektorze Kształcenie 
i Szkolenia Zawodowe, kwota całkowi-
tego dofinansowania wynosi 41 343 
EUR. Nasi obecni i przyszli uczniowie 
będą mieli okazję odbyć coroczne dar-
mowe praktyki zawodowe w przedsię-
biorstwach zagranicznych, a nauczyciele 
technikum wezmą udział w szkoleniach 
zawodowych. W pierwszym szkoleniu, 
które odbyło się w lutym, sześciu nauczy-
cieli ZSOiT w Wojkowicach uczestniczyło 
w kursie języka angielskiego zawodowe-
go w St. Julian’s na Malcie.
Trzeci projekt otrzymał dotację w kwocie 
54 660 EUR. Projekt ten zakłada zorga-
nizowanie kursu języka obcego dla na-
uczycieli w Irlandii i wyjazdów szkolenio-
wych do Hiszpanii i na Maltę dla uczniów 
i nauczycieli.  Projekt kładzie nacisk na 
wdrażanie nowych technologii informa-
tyczno-komunikacyjnych, cyberbezpie-
czeństwo oraz promowanie i rozwijanie 
przedsiębiorczości. Nasi uczniowie wyja-
dą do dwóch europejskich szkół – jedna 
znajduje się w pobliżu Barcelony, a druga 
na wyspie Gozo na Malcie.

Niezwykle ważne wyróżnienie otrzymał 
nasz Klub Integracji Europejskiej – jest to 
ZNAK JAKOŚCI – jako organizacja goszczą-
ca wolontariuszy. Realizacja programu 
„Erasmus Plus – Wolontariat Europejski” 
to całoroczne goszczenie w szkole 2 wo-
lontariuszy z różnych krajów (mentoring, 
organizacja całorocznego pobytu, zakwa-
terowanie, organizacja czasu wolnego, 
tandemy językowe z młodzieżą, współ-
praca z Klubem Europejskim itp.). Nale-
żymy do elitarnej grupy niewielu szkół 
średnich w województwie śląskim, która 
może poszczycić się posiadaniem Znaku 
Jakości, gdyż od wielu lat gościmy wolon-
tariuszy i wolontariuszki.
Od lat współpracujemy również z Eu-
ropejską Akademią w Otzenhausen 
w Niemczech i w ramach projektu 
uczniowie naszej szkoły wyjadą na semi-
narium naukowe do Niemiec, w którym 

udział weźmie młodzież polska, buł-
garska i niemiecka. Projekt ma na celu 
zwiększenie świadomości uczestników 
na temat debat społeczno-politycznych, 
dialogu międzykulturowego. Tegoroczne 
seminarium poświęcone jest szansom 
i niebezpieczeństwom cyfryzacji dla de-
mokracji w Europie.
Celem tych wszystkich działań, które re-
alizuje ZSOiT w Wojkowicach jest przede 
wszystkim poszerzenie wiedzy i kom-
petencji zawodowych oraz językowych 
naszych uczniów, a także rozwijanie 
umiejętności komunikowania się z dru-
gim człowiekiem, otwarcie się na świat 
i dialog oraz poznawanie nowych kultur 
i obyczajów. Jesteśmy przekonani, że to 
jedyny pewny start w przyszłość!

 Bożena Łabacz
Anna Gajdka
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25.12.2021 r., ul. Plaka
Policjanci KP Wojkowice zatrzymali Artura W., który poprzez wybicie szyby przedniej, urwa-
nie lusterek oraz kopanie, dokonał uszkodzenia co najmniej trzech pojazdów, powodując 
straty w wysokości większej niż 500 zł oraz dokonał uszkodzenia elewacji i drzwi zewnętrz-
nych o wartości 10 000 zł, ponadto posiadał przy sobie 1,17 grama netto marihuany.

25.12.2021 r., ul. Sucharskiego
Policjanci ZPI KP Czeladź zatrzymali Artura G., który kierował groźby popełnienia przestęp-
stwa wobec mężczyzny, u którego groźby te wzbudziły uzasadnioną obawę, że zostaną speł-
nione.

02.01.2022 r., ul. Sobieskiego
Policjanci WRD KPP Będzin zatrzymali Aleksandra R., który kierował samochodem osobo-
wym będąc w stanie nietrzeźwości 0,64 mg/l.

03.01.2022 r., ul. Morcinka
Policjanci WRD KPP Będzin zatrzymali Łukasza P., który kierował samochodem osobowym 
pomimo cofniętych uprawnień na podstawie decyzji Starosty.

03.01.2022 r., ul. Sobieskiego
Policjanci WRD KPP Będzin zatrzymali Adriana P., który kierował samochodem osobowym 
pomimo zakazu sądowego wydanego przez Sąd Rejonowy.

05.01.2022 r., ul. Fitelberga
Policjanci WK KPP Będzin zatrzymali mężczyznę, który w mieszkaniu posiadał środki odurza-
jące w postaci 26,16 gr amfetaminy i 38,88 gr marihuany.

14.01.2022 r., ul. Sobieskiego
Policjanci KP Wojkowice zatrzymali Sylwię W., która kierowała samochodem osobowym 
będąc w stanie nietrzeźwości (I – 2,26 promila, II – 2,54 promila), ponadto spowodowała 
kolizję drogową.

23.01.2022 r., ul. Sobieskiego
Nieznany sprawca poprzez zarysowanie powłoki lakierniczej na drzwiach przednich i tyl-
nych oraz błotniku przednim i tylnym, dokonał uszkodzenia samochodu osobowego, powo-
dując straty w wysokości 2500 zł.

03.02.2022 r., ul. Długosza
Policjanci WRD KPP Będzin zatrzymali Marcina R., który kierował samochodem osobowym 
pomimo cofniętych uprawnień do kierowania przez uprawniony organ.

03.02.2022 r., ul. Kasprowicza
Policjanci WK KP Wojkowice zatrzymali mężczyznę, który w miejscu zamieszkania posiadał 
bez wymaganego zezwolenia amunicję do broni palnej.

Wydarzenia kryminalne na terenie miasta Wojkowice 
z okresu od 08.12.2021 r. do 23.03.2022 r.
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11.02.2022 r., ul. Morcinka
Policjanci WRD KPP Będzin zatrzymali Adama D., który kierował samochodem osobowym 
pomimo prawomocnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, wydanego przez 
Sąd Rejonowy w Będzinie.

16.02.2022 r., ul. Sobieskiego
Policjanci ZPI KP Wojkowice zatrzymali Rafała J., który kierował samochodem osobowym 
będąc w stanie nietrzeźwości (I – 2,40 promila, II – 2,34 promila).

18.02.2022 r., ul. Długosza
Policjanci WRD KPP Będzin zatrzymali Marcina M., który kierował samochodem osobowym 
w stanie nietrzeźwości (I – 1,24 promila, II – 1,28 promila), ponadto nie posiadał uprawnień 
do kierowania.

06.03.2022 r., ul. Morcinka
Policjanci WRD KPP Będzin zatrzymali Patryka O., który posiadał przy sobie 1,16 gr marihu-
any i 0,80 gr amfetaminy, ponadto kierował samochodem osobowym będąc pod wpływem 
środków odurzających w postaci amfetaminy.

15.03.2022 r., ul. Sobieskiego
Policjanci KP Wojkowice zatrzymali Artura G., który naruszył nietykalność cielesną, groził 
pozbawieniem życia oraz znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją babcią oraz znęcał się 
psychicznie i fizycznie nad swoją matką.

18.03.2022 r., ul. Zacisze
Policjanci WK KP Wojkowice zatrzymali kobietę, która w dniu 16.03.2022 r. wraz z innym n/n 
mężczyzną, na ulicy po uprzednim zastraszeniu przedmiotem przypominającym broń pal-
ną, doprowadzili do stanu bezbronności obywatela Gruzji, po czym dokonali zaboru w celu 
przywłaszczenia pieniędzy w kwocie 60 zł oraz telefonu komórkowego.

Sporządził
mł. asp.  Dawid Polakowski

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


