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Nowy radiowóz dla Komisariatu 
Policji w Wojkowicach

6 czerwca odbyło się oficjalne przekazanie radiowozu dla Komi-
sariatu Policji w Wojkowicach. Jest to jeden z pięciu radiowo-
zów zakupionych dla Komendy Powiatowej Policji w Będzinie.
 
Nowe samochody marki Toyota zostały zakupione ze środków 
budżetu Wojkowic, Bobrownik oraz Psar, a także Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach oraz budżetu KWP w Katowicach.

Pozyskaliśmy 50 000 zł na strategię 
elektromobilności!

Nowy wóz strażacki dla OSP 
w Wojkowicach
Dzięki staraniom Burmistrza Miasta Wojkowice Tomasza Szczer-
by i Pani Poseł na Sejm RP Ewy Malik Ochotnicza Straż Pożarna 
w Wojkowicach będzie miała nowy wóz strażacki. Nowy wóz 
zastąpi obecnie używany 36-letni samochód. Wóz zostanie 
zakupiony przy wsparciu środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego o łącznej wartości 560 tys. zł. 
Miasto Wojkowice przeznaczy na ten cel z własnego budżetu 
ok. 200 tys. zł.

Otwarta Strefa Aktywności 
w Wojkowicach
Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki naboru Pro-
gramu OSA 2019, którego celem jest wsparcie realizacji 
zadań inwestycyjnych dotyczących budowy infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej. W ramach program w całej Polsce 
zostanie dofinansowanych 1 420 obiektów. W 2019 roku Mi-
nisterstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na ten cel ponad 
50 mln zł. 

Gmina Wojkowice pozyskała w ramach programu kwotę 50 000 
zł.  Środki te zostaną przeznaczone na budowę Otwartej Strefy 
Aktywności Rodzinnej na Osiedlu Sucharskiego.
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W trosce o nasze miasto i zdrowie mieszkańców zachęcamy 
Państwa do skorzystania z ogłoszonego przez Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu 
„Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa efektywności 
energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczysz-
czeń do atmosfery z jednorodzinnych budynków mieszkalnych. 
Realizacja Programu przewidywana jest na lata 2018-2029. 
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właści-
cielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgo-
dę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje 
i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkich 
Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program 
przewiduje dofinansowania m.in. na: wymianę starych źródeł 
ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż 
nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu, 
docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej, instalację odnawialnych źródeł energii (kolekto-
rów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej), montaż wenty-
lacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Warunkiem podstawo-

wym, aby otrzymać dofinansowanie dla budynków istniejących 
jest wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe 
źródło ciepła spełniające wymagania programu. W przypadku 
budynków nowo budowanych zakup i montaż nowego źródła 
ciepła spełniającego wymagania programu (źródło: https://
portal.wfosigw.katowice.pl/o-programie). Regulamin naboru, 
formularz wniosku (wersja poglądowa), instrukcja wypełniania 
wniosku  i wymagania techniczne są dostępne w PORTALU BE-
NEFICJENTA (https://portal.wfosigw.katowice.pl/o-programie) 
pod hasłem wymagana dokumentacja. Informacje na temat 
Programu można uzyskać również w punkcie konsultacyjnym 
WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 2 (punkt czynny 
w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 
14.30), bądź telefonicznie pod numerem telefonu 32 60 32 252  
(infolinia Programu „Czyste Powietrze”). 

Wydział Inwestycji, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami
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Rosnące ceny odpadów  
– śmieciowy problem włodarzy polskich miast 

Rosnące ceny opłat sprawiają, że sa-
morządy coraz częściej zmuszone są do 
podnoszenia opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Samorządy 
przyparte do muru muszą wybierać, 
czy wbrew prawu dopłacać do syste-
mu gospodarki odpadami, czy obcią-
żyć mieszkańców wysokimi stawkami. 
W grudniu 2018 roku Rada Miejska 
w Wojkowicach podjęła trudną decyzję 
o podniesieniu stawki opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi, 
która weszła w życie 1 marca 2019 
roku. I tak za odpady zbierane w spo-
sób selektywny płacimy miesięcznie  
19,50 zł/os., a za odpady zbierane 
w sposób zmieszany 30,00 zł mie-
sięcznie za osobę. Miasto Wojkowice 
było drugim w rejonie Metropolii sa-
morządem, który dostosował stawki 
do obowiązujących cen rynkowych. 
Pierwszym było miasto Piekary Śląskie, 
gdzie ustalono stawki opłaty na pozio-
mie 20,00 zł od mieszkańca za odpady 
segregowane i 30,00 zł od mieszkań-
ca za odpady niesegregowane. Należy 
również podkreślić, że od 2015 roku, 
do marca 2019 roku Miasto Wojkowice 
nie podnosiło opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi. Kolejnym 
miastem, które było zmuszone pod-
nieść opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi jest gmina Będzin, 
tam od lipca 2019r. stawki wynosić 
będą odpowiednio dla odpadów segre-
gowanych 21,00 zł/os., dla odpadów 
niesegregowanych 42,00 zł/os. W nie-
dalekim czasie należy spodziewać się, 
że w okolicznych miastach tj. Czeladzi, 
Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, czy in-
nych również zostaną znacznie podnie-
sione stawki za odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów. 

Co powoduje wzrost cen na 
rynku gospodarki odpadami?

Szalejące tempo wzrostu cen spowo-
dowane jest m.in.:
1.  Rosnąca cena zagospodarowania od-

padów w Regionalnych Instalacjach 
Przetwarzania Odpadów Komunal-
nych. Zgodnie z WPGO dla woj. ślą-
skiego do naszego rejonu przypisa-

nych jest 7 RIPOK-ów, gdzie ceny na 
instalacjach wynoszą na dzień dzi-
siejszy 290,00 zł/Mg – 330,00 zł/Mg. 
Dla porównania w ubiegłych latach 
stawka ta wahała się w granicach 
160,00 zł/Mg.

2.  Zbyt mała liczba instalacji (RIPOK-ów).
3.  Zjawiska ekonomiczne:

–  dopuszczenie przez rząd importu 
do Polski odpadów z innych państw 
spowodowało zwiększenie ilości 
surowców na rynku. Doprowadziło 
to m.in. do sytuacji, że gminy mu-
szą płacić coraz więcej firmom za 
przekazywane odpady z selektyw-
nej zbiórki przy jednoczesnej spa-
dającej cenie surowców,

–  wzrost płacy minimalnej, zbyt ni-
ska liczba pracowników,

–  wzrost cen energii elektrycznej 
o 55-60% (RIPOKI pracują głównie 
w oparciu o energię elektryczną),

–  ciągły wzrost opłaty marszałkow-
skiej na składowiskach, czyli opła-
ty nakładanej przez Ministerstwo 
Środowiska na przedsiębiorstwa 
z tytułu składowania i magazyno-
wania odpadów. W 2017 r. opłata 
wynosiła 74,26 zł, obecnie jest to 
170 zł, a w 2020 roku opłata ma 
wynosić 270 zł.

4.  Zmiany przepisów prawa: dodat-
kowe obowiązki nałożone na gminy 
i firmy sektora odpadów, kolejne 
nowelizacje ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminie. Prace 
nad ostatnią nowelizacją przeciąga-
ją się od sierpnia 2018 roku, a wiele 
miast i gmin, w tym gmina Wojko-
wice, rozstrzyga, bądź będzie roz-
strzygać przetarg, nie wiedząc, jaki 
ostateczny kształt nadany zostanie 
ustawie. Jej treść zmieniała się już 
trzykrotnie. 

Zgodnie z art. 6r ustawy z pobranych 
opłat gmina jest zobowiązana po-
kryć wszystkie koszty funkcjonowania 
systemu, w tym: odbiór, transport, 
zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie 
odpadów, koszty administracyjne. Co 
więcej, z zebranych pieniędzy – zgod-
nie z przepisami – powinno też starczyć 

na edukację ekologiczną „w zakresie 
prawidłowego postępowania z odpa-
dami komunalnymi” oraz na likwidację 
dzikich wysypisk. Miasto nie może wy-
datkować środków finansowych z opła-
ty śmieciowej na inne wydatki typu in-
westycje miejskie itp., po za systemem 
gospodarowania odpadami, co wynika 
z powyżej przytoczonych przepisów. 
Ustawodawca kieruje się bowiem za-
sadą, że system gospodarki odpadami 
musi się bilansować, co w praktyce nie-
stety bez podnoszenia opłat za gospo-
darowanie odpadami jest niemożliwe. 
Wymogi prawne nakładają również 
na gminę wykazanie już w 2020 roku 
odpowiedniego poziomu recyklingu 
i przygotowania do ponownego uży-
cia dla papieru, metali, szkła i tworzyw 
sztucznych, który w 2020 r. powinien 
wynieść 50% odebranych odpadów. 
W mieście Wojkowice poziom ten za 
2018 roku wyniósł 39%, dlatego tak 
ważne jest rygorystyczne stosowanie 
się do zasad selektywnego zbierania 
odpadów. Tylko wtedy pozwoli to na 
osiągnięcie wskazanego wyżej 50% 
poziomu recyklingu. Gminy, które nie 
osiągną wymogów będą musiały liczyć 
się z dotkliwymi karami finansowymi 
nakładanymi przez Wojewódzki In-
spektorat Ochrony Środowiska. Gmina 
Wojkowice zobowiązana jest również 
do osiągnięcia odpowiedniego pozio-
mu recyklingu i ponownego użycia 
odpadów budowlano – remontowych. 
Dzięki zapewnieniu mieszkańcom na-
szej gminy możliwości podstawienia 
pod nieruchomość kontenera na ww. 
odpady oraz umożliwienie oddania ich 
również do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów (PSZOK) poziom ten docelo-
wo gmina osiąga. 
Mimo, iż w gminie Wojkowice z roku 
na rok zauważyć można zmianę struk-
tury odpadów poprzez wzrost udziału 
ilości odpadów zbieranych selektyw-
ne, to pamiętajmy, że rygorystyczne 
podejścia do selektywnego zbiera-
nia odpadów w zabudowie jedno jak 
i wielorodzinnej jest jedyną drogą do 
osiągnięcia odpowiednich poziomów 
recyklingu. 
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Zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, prezentujemy kilka istotnych dla Pań-
stwa informacji:
–  przekształceniu podlegają TYLKO grunty zabudowane budynkami wykorzystywanymi na cele mieszkaniowe, tj. mieszkalnymi 

jednorodzinnymi, mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi, 
umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych;

–  przekształcenie podlega opłacie, zwanej „opłatą przekształceniową”, którą można wnosić w wysokości opłaty rocznej obowią-
zującej dotychczas, przez okres 20 lat do 31 marca każdego następującego po sobie roku;

–  „opłatę przekształceniową” w każdej chwili można wpłacić jednorazowo z bonifikatą, obowiązującą w danym roku, i tak:
1) 60% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
2) 50% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
3) 40% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
4) 30% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku  po przekształceniu;
5) 20% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
6) 10% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu, 
zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Wojkowice Nr V.59.2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku.

–  bonifikata nie przysługuje, gdy osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali miesz-
kalnych lub spółdzielnie mieszkaniowe, posiadają zadłużenie w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego;

–  jednorazową opłatę obliczoną w 2019 roku z bonifikatą 60% wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku.
W przypadku, gdy Państwo nie otrzymaliście pisma z informacją o kwotach „opłaty przekształceniowej”, prosimy o wniesienie 
opłaty w kwocie obowiązującej dotychczas i kontakt z Urzędem Miasta, ul. Jana III Sobieskiego 290a (pok. nr 7) lub pod numerem 
telefonu 32 760-20-87, celem uzyskania informacji o wysokości kwoty jednorazowej.

A K T U A L N O Ś C I

Informacja o rachunkach bankowych

Grunt to własność

Urząd Miasta Wojkowice informuje, że od roku 2018 funkcjonują w urzędzie właściwe rachunki bankowe, na które należy prze-
kazywać należne dochody. I tak dla podatków oraz opłat za odpady komunalne właściwym rachunkiem jest: 60 1050 1360 
1000 0024 3720 1888, natomiast dla opłat za  wieczyste użytkowanie, dzierżaw, opłaty skarbowej i pozostałych dochodów 
budżetowych właściwym jest rachunek: 29 1050 1360 1000 0024 3720 1961. 
Informację niniejszą proszę uwzględnić w stałych zleceniach złożonych w bankach. Od 1 czerwca 2019r. dokonane wpłaty na rachu-
nek Gminy:  07 1050 1227 1000 0008 0157 0219 będą zwracane podatnikom. Ponadto przypominamy, że podatki płacimy w zaokrą-
gleniu do pełnych złotych. Kwota do zapłaty jest uwidoczniona na decyzjach podatkowych.

Suczka porzucona w lesie
18 kwietnia Towarzystwo Przyjaciół Opieki Nad Zwierzętami w Radzionkowie poinfor-
mowało Urząd Miasta Wojkowice, że w lesie niedaleko ulicy Harcerskiej porzucona 
została suczka wraz z młodymi. Porzucona suczka przywiązana była łańcuchem. Z in-
formacji przekazanych przez TOZ wynika, że udało się ustalić dane właścicieli,  wobec 
których wszczęte zostało postępowanie sądowe. Natomiast znaleziona suczka  dosta-
ła imię Tosia i jest pod opieką TOZ Radzionków.
Przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 11 ustawy o ochronie zwierząt: Przez 
znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopusz-
czanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności: (…) porzucanie zwierzęcia, 
a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której 
opieką zwierzę pozostaje. Znęcanie się nad zwierzęciem jest przestępstwem zagro-
żonym karą pozbawienia wolności do 2 lat (do 3 lat, jeśli znęcanie się następuje ze 
szczególnym okrucieństwem — a za takie można uznać np. pozostawienia związanego 
psa w lesie). W przypadku znalezienia porzuconego zwierzęcia fakt ten należy zgłosić 
Urzędowi Miasta (32 769 50 66), Policji (32 269 17 10) lub Towarzystwu Opieki Nad 
Zwierzętami (790 521 184).  
„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę 
i opiekę.” 
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Święto żółtego żonkila w Wojkowicach 

Rowerowy Maj w Wojkowicach 

Za nami jedenasta już edycja Wielkiej 
Kwesty Żonkilowej – programu będą-
cego częścią ogólnopolskiej akcji „Ho-
spicjum to też życie”, która podobnie 
jak w latach ubiegłych zorganizowa-
na została na terenie naszego miasta 
przez Urząd Miasta w Wojkowicach, 
Centrum Wolontariatu działające 
w ZSOiT w Wojkowicach oraz Fundację 
Onkologiczną „Pro Salute” w Będzinie. 
Żonkilowi wolontariusze, którzy na sta-
łe wpisali się już w krajobraz naszego 
miasta – członkowie aktywnie działają-
cego w ZSOiT w Wojkowicach Centrum 
Wolontariatu oraz wolontariusze Gim-
nazjum w SP nr 3 – zbierali pieniądze 
na jeden z najbardziej szlachetnych 
celów – pomoc ludziom dotkniętym 

chorobą nowotworową. Do chwili 
obecnej w czasie zbiórek publicznych 
w naszym mieście, wolontariusze po-
zyskali już i przekazali na rzecz Fundacji 
„Pro Salute” 30 229, 62 zł. W pierw-
szym dniu charytatywnego weekendu 
(5 kwietnia) przed Urzędem Miasta 
w Wojkowicach, w blasku wiosennego 
słońca odbyła się uroczysta inaugura-
cja Wielkiej Kwesty Żonkilowej, w któ-
rej wzięło udział wielu znakomitych 
gości min: przedstawiciele zagłębiow-
skich parlamentarzystów, Wicestaro-
sta Będziński p. Dariusz Waluszczyk, 
radni Powiatu Będzińskiego, przed-
stawiciele radnych miasta Wojkowice, 
dyrektorzy placówek oświatowych, 
dyrektorzy i kierownicy jednostek or-

ganizacyjnych, przedstawiciele organi-
zacji społecznych i stowarzyszeń dzia-
łających na terenie naszego miasta. 
Happening żonkilowy odbył się przy 
zmodernizowanym „Polu Nadziei”, na 
którym zakwitło wiele kwiatów żon-
kili będących symbolem nadziei ludzi 
chorych. W tym dniu wolontariusze 
zbierali również datki na ulicach mia-
sta, wierząc, iż puszki będą się szybko 
zapełniać. W drugim dniu (7 kwietnia) 
naszej akcji wolontariusze z dużym za-
angażowaniem stali z puszkami przy 
wojkowickich kościołach i ofiarowując 
żonkila zbierali środki finansowe na 
rzecz ludzi chorych. W ciągu dwóch 
dni akcji charytatywnej w Wojkowi-
cach, wolontariusze zebrali 3548, 94 zł.  
Cała kwota przekazana została już na 
rzecz Fundacji Pro Salute. 
W imieniu organizatorów pragnę ser-
decznie podziękować mieszkańcom 
naszego miasta, którzy jak zawsze wy-
kazali się hojnością i chętnie wsparli 
potrzebujących – ludzi chorych, do-
tkniętych chorobą nowotworową, dla 
których piękny wiosenny żonkil jest 
symbolem nadziei.

Lidia Musiał 

30 maja zakończyła się w Wojkowicach 
kampania Rowerowy Maj, która cieszyła 
się dużym zainteresowaniem w naszym 
mieście! W kampanii  wzięło udział 260 
uczniów z Przedszkola im. „Przyjaciół 

Bajek”, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz 
Szkoły Podstawowej nr 3. Od 6 do 30 
maja wykonali łącznie 6 316 przejaz-
dów. Rowerowy Maj to największa kam-
pania w Polsce promująca zdrowy tryb 
życia i zrównoważoną mobilność wśród 
dzieci przedszkolnych, uczniów szkół 
podstawowych oraz grona nauczyciel-
skiego. W tym roku gmina Wojkowice 
przystąpiła do akcji po raz pierwszy. 

– Bardzo się cieszę, że wzięliśmy udział 
w tej promującej zdrowy styl życia akcji. 
Zawsze wspieram działania promujące 
sport! Widząc jakie zaangażowanie 
najmłodszych mieszkańców Wojkowic, 
a także ich rodziców, wywołał „Ro-
werowy Maj”, jestem przekonany że 
warto pozytywnie reagować na takie 
inicjatywy.  – powiedział Burmistrz To-
masz Szczerba, podsumowując akcję.

A K T U A L N O Ś C I
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W ramach obchodów majowego święta 
w kościele pod wezwaniem św. Anto-
niego Padewskiego została odprawio-
na msza święta w intencji Ojczyzny. Po 
mszy uczestnicy obchodów przemasze-
rowali pod Pomnik Poległych w Obro-

nie Ojczyzny w celu złożenia kwiatów. 
Przemówienie wygłosił Przewodniczący 
Rady Miasta Mateusz Mania. W tym 
dniu Burmistrz Miasta Tomasz Szczerba 
wręczał mieszkańcom biało-czerwone 
kotyliony. 

W ramach współpracy Gminy Wojkowice 
z Radiem Piekary przygotowujemy cykl 
audycji pod nazwą „Dzieje się w Wojko-
wicach”. Pierwsze dwie audycje, każda 
w czterech częściach zostały wyemito-
wane 8 marca i 9 maja. Opowiadaliśmy 
w nich o planach inwestycyjnych nasze-
go miasta, o projektach edukacyjnych, 
zarówno tych realizowanych dla dzieci 
w szkołach, jak i skierowanych do se-
niorów – Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

Obywatel IT. W majowej audycji szeroko 
o swoich działaniach opowiadało Stowa-
rzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior, 
a o planowanych w mieście wydarze-
niach kulturalnych mówiła pracowniczka 
Miejskiego Ośrodka Kultury – Katarzyna 
Kościelny. Duża część audycji poświęco-
na została inicjatywie Burmistrza Miasta 
Wojkowice Tomasza Szczerby – Metro-
polia Bez Plastiku.  Audycje archiwalne 
dostępne są na stronie www.wojkowice.

pl w zakładce Informator – Audycja. Ser-
decznie zapraszamy na kolejne odsłony 
audycji „Dzieje się w Wojkowicach”!

Tegoroczny Dzień Dziecka przywitał 
nas wyjątkowo słoneczną pogodą. 
Piękna atmosfera sprzyjała zabawom 
na świeżym powietrzu. Już od rana 
dzieciaki mogły uczestniczyć w zawo-
dach sportowych „Energetyczni Ju-
niorzy”, przygotowanych na Stadionie 

Miejskim Milenium we współpracy 
z KS Górnik i Akademią Sportu Woj-
kowice. Dodatkowymi atrakcjami były 
dmuchańce i malowanie buziek. Po 
tak intensywnych wyczynach, kto jesz-
cze miał siły mógł dołączyć do wesołej 
zabawy w Parku Miejskim. Na scenie 
przygotowanej na terenie Muszli Kon-
certowej odbył się program artystycz-
ny dla dzieci pod hasłem „Przygoda 
z Dziabągami”. Interaktywna zabawa 
była pełna niespodzianek, konkursów 
i tańców. Dzieci szalały, podskakiwały, 
uczyły się układów tanecznych i wspól-
nie z Dziabągami przeżywały niesamo-
wite przygody. Nie zabrakło konkursów 
z nagrodami, a także innych atrakcyj-
nych rozrywek. Jak zawsze dużą popu-

larnością cieszyły się olbrzymie bańki 
mydlane, wspaniała zabawa nie tylko 
dla najmłodszych. Jednak nie był to 
koniec zaplanowanych na ten dzień 
niespodzianek. Dla miłośników czarów 
i tajemniczych sztuczek odbył się bo-
wiem prawdziwy pokaz magii. Kolejną 
atrakcją było modelowanie balonów, 
każde dziecko mogło więc zobaczyć po-
kaz tworzenia balonowych zwierzaków, 
a także otrzymać je na pamiątkę. Całej 
imprezie z okazji Dnia Dziecka towarzy-
szyły stoiska z zabawkami i słodkościa-
mi i w tak cudownej, pełnej dziecięcej 
radości atmosferze bawiliśmy się aż do 
wieczora. Organizatorami imprezy był 
Miejski Ośrodek Kultury oraz Urząd 
Miasta Wojkowice. Patronat nad wy-
darzeniem objął Burmistrz Wojkowic 
– Tomasz Szczerba.

Obchody uroczystości 228 rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dzieje się w Wojkowicach!  
Audycja Radia Piekary

Dzień dziecka w Wojkowicach

A K T U A L N O Ś C I
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W ramach obchodów Światowego Dnia 
Inwalidy wojkowiccy seniorzy podjęli 
cały szereg działań, aby jeszcze bardziej 
zaktywizować społeczność 60+. Spotka-
liśmy się z Dyrektorem ZOZ w Wojko-
wicach, Panem Jerzym Podleżyńskim, 
który przedstawił możliwości korzysta-
nia z opieki lekarzy pierwszego kontaktu 
oraz lekarzy specjalistów, w maju wzię-
liśmy udział w wycieczce krajoznawczej 
do Sandomierza, Jędrzejowa, Świętego 
Krzyża w Górach Świętokrzyskich i Skan-
senu Wsi Kieleckiej, wspieramy osoby, 
które nie są w stanie wychodzić z domu 
- odwiedziliśmy kilka Pań, wręczając im 
upominki oraz oferując pomoc w po-

trzebnym zakresie, zorganizowaliśmy 
zabawę taneczną z poczęstunkiem, 
w której udział wzięło 70 członków na-
szego Oddziału.  Ponadto prowadzimy 
ścisłą współpracę z organami Urzędu 
Miasta w Wojkowicach, w tym Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, w spra-
wach organizacyjnych oraz społecznych 
na rzecz naszego Oddziału. A już nie-
długo 15 czerwca wyjeżdżamy prawie 
100-osobową grupą na wczasy sanato-
ryjne do Mrzeżyna, we wrześniu do Dar-
łówka, a przez całe wakacje będzie się 
u nas dużo działo.

Zarząd Oddziału PZERII 
w Wojkowicach 

Z  Ż Y C I A  S E N I O R A

„Niepełnosprawni ale pełnoprawni”– 
aktywizacja wojkowickich seniorów

AWS  
jak zawsze 
w działaniu

W każdym wieku można dzielić się 
z innymi radością życia i łapać wiatr 
w żagle. Od 4 lat nieustannie zachęcają 
do tego członkowie stowarzyszenia Ak-
tywny Wojkowicki Senior. 
Sprawdzone pomysły AWS-u na two-
rzenie niepowtarzalnego klimatu wo-
kół spraw ludzi starszych w Wojkowi-
cach to przede wszystkim ruch w każdej 
postaci, sport amatorski, zapewniający 
zdrowie fizyczne  i psychiczne, a także 
udział w życiu kulturalnym oraz aktyw-
ności obywatelskie.  

Po pierwsze, trochę przyjemności, 
a więc kultura, turystyka i wypoczynek. 
W ramach projektu dofinansowanego 
przez Burmistrza Miasta Wojkowice To-
masza Szczerbę z tzw. ,,małych grantów” 
pn. ,,Aktywny senior – aktywne społe-
czeństwo” uczestniczyliśmy w dwóch 
spektaklach teatralnych, odwiedziliśmy 
Operę Śląską w Bytomiu, ,,Kopalnię 
Kultury” w Czeladzi  i Teatr Powszechny 
w Łodzi. Łódź uwiodła nas nie tylko słyn-
ną ,,Filmówką”, potem ,,Manufakturą”, 
ale również trasą turystyczną, dzięki któ-
rej poznaliśmy przeszłość i teraźniejszość 
tego ciekawego miasta. Członkowie AW-
S-u to także aktorzy – amatorzy, którzy 
grają w teatrze ,,Agrafka” działającym 
przy naszym  MOK-u. 21 maja odbyła się 
kolejna premiera – spektakl nosił tytuł 
,,Hamlet we wsi Komorne Głuche”. Mię-
dzypokoleniowy zespół aktorski został 
bardzo ciepło przyjęty przez publiczność. 
To, czego nauczymy się dzięki ,,Agrafce” 

przenosimy na nasze wtorkowe spotka-
nia w Centrum Aktywnego Seniora. Tutaj 
swoje talenty pokazali seniorzy, którzy 
mają artystyczną duszę, choć nie wszy-
scy występują na scenie, powstał piękny 
montaż słowno – muzyczny poświęco-
ny Matkom, Mamom, Mamusiom. Sta-
wiamy też na rekreację. W pierwszych 
dniach czerwca wyjeżdżamy na turnus 
wypoczynkowo – rehabilitacyjny do Cie-
chocinka, a w sierpniu nad morze. Mamy 
zasadę, że sami szukamy miejsc, które 
chcemy poznać i organizujemy wyjazd. 
Po drugie sport! Trening czyni mistrza. 
Członkowie AWS-u po raz kolejny znaleź-
li się na podium podczas Ogólnopolskiej 
Letniej Olimpiady Seniorów w Łazach. 
Medale zdobyli: w biegu na 60 metrów 
Teresa Krzykawska wywalczyła ZŁOTO, 
pchnięcie kulą mężczyzn: Jerzy Mysłek 
- ZŁOTO, Edward Dulias – SREBRO, prze-
łaje rowerowe: Henryk Witek – SERBRO. 
Pozostali reprezentanci śmiało rywalizo-

wali  z niemal profesjonalnymi zespołami 
i uzyskali wysokie miejsca w klasyfikacji 
ogólnej. Kapitanem drużyny była Wacła-
wa Mańka – liderka sekcji sportowej AW-
S-u. Warto dodać, że podczas Senioriady 
w Łazach AWS zaprezentował zasady 
speed-balla – gry, która, dzięki AWS-owi, 
staje się u nas coraz bardziej popular-
na. Andrzej Marie, uczestnik Mistrzostw 
Świata w Speed-ballu, który regularnie 
trenuje naszych seniorów, tak ocenia to 
wydarzenie: ,,Co za dzień... dosłownie 
petarda energii, pozytywnych emocji, 
zaangażowania, radości. Tak pozytyw-
nie nakręconych ludzi w takiej ilości, 
to przez całe moje życie nie widziałem. 
Fantastyczna sportowa impreza z rewe-
lacyjnymi seniorami, dla których wiek, to 
tylko nic nieznacząca liczba :) Była rywa-
lizacja sportowa, był i speed-ball w wersji 
pokazowej i warsztatowej. Sport ten za-
prezentowali członkowie Stowarzyszenia 
Aktywny Wojkowicki Senior przy moim 

Co słychać w AWS-sie przed wakacyjną przerwą? 
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Z  Ż Y C I A  S E N I O R A

K U L T U R A

skromnym udziale. Zainteresowanie 
uczestników olimpiady przerosło nasze 
najśmielsze oczekiwania”. To dobra pro-
gnoza dla rozwoju tej dyscypliny nie tyl-
ko w naszym mieście. Sportowi seniorzy 
odnieśli także liczne sukcesy w zawodach 
organizowanych, jak co roku, przez MO-
SiR w Piekarach Śląskich, Senioriadzie 
w Sosnowcu, a nawet w I Gminnym Tur-
nieju Seniorów w Bule w Sączowie. To 
tylko wybrane aktywności sekcji sporto-
wej AWS.
Po trzecie: wspieranie działań obywatel-
skich. W Centrum Aktywnego Seniora, 
którego operatorem jest stowarzyszenie 
organizujemy wartościowe spotkania 
eksperckie i wykłady. Naszym gościem 
był m.in. Tomasz Szczerba Burmistrz 
Wojkowic, który w jasny sposób przeka-
zał nam zawiłości postępowania spad-

kowego. Tradycyjnie uczestniczymy we 
wszystkich ważnych dla Miasta wyda-
rzeniach, przykładem jest kwesta ,,żon-
kilowa” w ramach akcji ,,Hospicjum to 
też życie”, udział w obchodach Święta 3 
Maja, wojewódzki kongres ,,Obywatel 
senior”, współpraca ze szkołami i przed-
szkolem. Zakończyliśmy także udział 
w projekcie, w którym nasza organizacja 
była partnerem Gminy Wojkowice ,,Oby-
watel IT – program rozwoju kompetencji 
cyfrowych osób powyżej 25 roku życia 
zamieszkałych w województwie śląskim 
i opolskim w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020”. Uzyskane w ramach projektu 
tablety przekazaliśmy wojkowickim szko-
łom. W ten sposób chcemy pokazać, że 
przed seniorami otwierają się nowe, co-
raz ciekawsze perspektywy, trzeba tylko 

chcieć skorzystać z szans, które daje nam 
życie. Seniorzy mogą być również inicja-
torami pozytywnych zmian w naszym 
najbliższym otoczeniu. Ukoronowaniem 
aktywności społecznych organizacji jest 
szczególne wyróżnienie naszej prezes. 
Podczas trwania I Kongresu Śląskich Rad 
Seniorów szefowa AWS- u Teresa Jasku-
ła otrzymała – popartą rekomendacjami 
Burmistrza Miasta Wojkowice i Starosty 
Będzińskiego – nominację do Śląskiej 
Rady Seniorów. Została wybrana na se-
kretarza Zarządu. Będzie reprezentować 
nasze środowisko senioralne w woje-
wództwie śląskim. Pani Teresa Jaskuła za 
swoją aktywność na rzecz osób starszych 
została także w czerwcu tego roku wy-
różniona Nagrodą Starosty Będzińskiego 
w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, 
Upowszechniania i Ochrony Kultury.

Wiosenne Popisy Taneczne 

4 i 5 czerwca w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Wojkowicach miał miejsce Wojewódzki 
Przegląd Taneczny pt. “Wiosenne Popisy 
Taneczne. Przez dwa dni zaprezentowali 

się uczestnicy w czterech kategoriach wie-
kowych. Na scenie MOK-u zatańczyło po-
nad 700 osób z różnych zakątków naszego 
województwa. To wyjątkowe taneczne 
wydarzenie objęli patronatem: Marszałek 
Województwa Śląskiego Jakub Chełstow-
ski, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, 
Starosta Powiatu Będzińskiego Sebastian 
Szaleniec, który nie tylko był sponsorem 
pucharów, ale również zaszczycił nas swo-
ją obecnością by móc osobiście pogratulo-
wać najlepszym uczestnikom. Oczywiście 
cała impreza nie mogłaby się odbyć bez 
patronatu i wsparcia Burmistrza Miasta 

Wojkowice Tomasza Szczerby. Burmistrz 
przekazał na tę okazję upominki, które 
wraz z jury przeglądu wręczył trenerom 
najlepszych drużyn. Ciężką pracę zarówno 
występujących tancerzy jak i ich trenerów 
oceniało profesjonalne jury w składzie: 
Anna Orkisz, Alicja Kocwin, Karolina Ro-
słońska, Barbara Pawlak. Imprezę uświet-
nił pozakonkursowy występ zespołu 
OtherSide Jumpstyle Team skupiającego 
w swoich szeregach jednych z najlepszych 
tancerzy Jumpstyle w Polsce, na co dzień 
trenujących w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Wojkowicach. 

„Hamlet we wsi Komorne 
Głuche” na deskach 

Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Wojkowicach

W czwartek 23 maja w wojkowickim MOK-
-u odbyło się przedstawienie w wykonaniu 
grupy teatralnej „Agrafka”. Seniorzy dzia-
łający w „Agrafce” to wyjątkowy zespół, 
uzdolnionych i pełnych pasji ludzi, którzy 
już mają na swoim koncie sukcesy i liczne 

wystąpienia. Po raz kolejny wystąpili rów-
nież na swoim rodzimym gruncie, gdzie 
czują się najlepiej i gdzie zawsze spotykają 
się z entuzjastycznym odbiorem publicz-
ności. Tym razem zobaczyliśmy ich w nie-
typowej interpretacji Hamleta. Sztuka Ivo 
Bresana doczekała się już wielu adaptacji. 
W Wojkowicach dla „Agrafki” wyreżyse-
rował ją Kamil Katolik i nadał jej lokalny 
koloryt. Akcja przedstawienia toczy się 
w latach 60-tych XX wieku we wsi Komor-
ne Głuche. Mamy tutaj typowy klimat PR-
L-u, gdzie aktyw spółdzielni produkcyjnej 
postanawia wystawić Hamleta, w wersji 
przygotowanej przez wiejskiego nauczy-
ciela. W trakcie przygotowań okazuje się 
jak wiele sztuka ta ma wspólnego z życiem 
wystawiających ją mieszkańców wsi. Wi-
dzimy tu mechanizmy władzy, które nie 
zmieniają się z upływem lat, systemów 

i pokoleń. Sztuka przekazuje nam rów-
nież prawdę o tym, jak łatwo uruchomić 
lawinę zła, a jednocześnie jak trudno nam 
zaprowadzić społeczną sprawiedliwość. 
Doskonale z pokazaniem tych problemów 
poradzili sobie nasi aktorzy: Danuta Fur-
gas, Zofia Karlińska, Zofia Gajdzik, Elżbieta 
Krutow, Maria Matusiak, Teresa Jaskuła, 
Marianna Pardel, Janina Mosioł, Urszula 
Mikołajczak, Mateusz Piasny, Justyna Pia-
sny, Wacława Mańska oraz Teresa Krzy-
kawska. Za wspaniałą oprawę muzyczną 
odpowiedzialni byli: Tadeusz Wieczorek 
i Andrzej Krawczyk, a za choreografię Ar-
tur Fredyk. Serdecznie dziękujemy Operze 
Śląskiej w Bytomiu za wypożyczenie stro-
jów. Publiczność była zachwycona, żywo 
reagowała i pogratulowała „Agrafce” go-
rącymi owacjami. Mamy nadzieję na wię-
cej tak dobrych przedstawień!
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4 kwietnia po raz pierwszy w Wojkowi-
cach odbyły się Targi Edukacyjne skiero-
wane do uczniów klas programowo naj-
wyższych – klas III Gimnazjum oraz klas 
VIII Szkół Podstawowych z Wojkowic, 
Będzina oraz Czeladzi. Organizatorami 
Targów były pedagog szkolny a zara-
zem szkolny doradca zawodowy – Lidia 
Musiał oraz psycholog szkolny Elżbieta 
Grzegórzko. Swoje oferty edukacyjne 
zaprezentowało 19 szkół min: z Będzina, 

Czeladzi, Dąbrowy Górniczej, Siemiano-
wic Śląskich, Bytomia, Nakła Śląskiego 
oraz Młodzieżowe Centrum Kariery OHP 
w Będzinie, Powiatowe Centrum Kształ-
cenia Praktycznego i Ustawicznego w Bę-
dzinie i Młodzieżowe Biuro Pracy OHP 
w Katowicach. Młodzież uczestnicząca 
w Targach miała możliwość bezpośred-
niego kontaktu z przedstawicielami szkół 
średnich (LO, technikum, szkoły branżo-
we), mogła szczegółowo poznać propo-

nowane kierunki oraz zasady rekrutacji. 
Targi cieszyły się dużym zainteresowa-
niem młodzieży – odbiorcami Targów 
byli nie tylko uczniowie SP 3, ale również 
ósmoklasiści z SP 1 w Wojkowicach oraz 
SP 10 w Będzinie (grupy zorganizowane) 
oraz indywidualnie uczniowie szkół Pod-
stawowych i Gimnazjów z Będzina i Cze-
ladzi. Mając na uwadze zbliżającą się re-
krutację, zorganizowany został również 
Kiermasz Edukacyjny dla rodziców (27 
marca), w czasie którego rodzice uczniów 
klas programowo najwyższych mielimoż-
liwość bezpośredniego kontaktu z przed-
stawicielami szkół, mogli zapoznać się 
z zasadami rekrutacji i proponowany-
mi przez szkoły kierunkami kształcenia. 
Uczniowie stoją obecnie przed najważ-
niejszą decyzją w swoim życiu – wybo-
rem przyszłej ścieżki kształcenia, dlatego 
organizacja Targów Edukacyjnych miała 
na celu pomóc im w podjęciu tak waż-
nych wyborów. 

Lidia Musiał

S P O R TK U L T U R A

Z  Ż Y C I A  O Ś W I A T Y

Stand-up bez cenzury 
w MOK-u!

19 maja po raz pierwszy gościliśmy na sce-
nie Miejskiego Ośrodka Kultury w Woj-
kowicach prawdziwych mistrzów ciętej 
riposty, speców od mocnych dowcipów 
i niecenzuralnych tekstów. Radiowcy 

bez cenzury, bo to właśnie o nich mowa, 
przyciągnęli do MOK-u tłumy. Przy pełnej 
sali dali popis umiejętności żonglowania 
słowem i spontanicznego podejścia do 
tematu. A działo się wiele – każdy kto 
oczekiwał silnych wrażeń nie mógł się 
poczuć rozczarowany. Grupa czterech 
dziennikarzy opanowała scenę totalnie 
– jak wiadomo stand-up to specyficz-
na forma rozrywki, w której wszystkie 
chwyty są dozwolone, a przekleństwa 
i odwołania do różnych dziedzin nasze-
go życia są na porządku dziennym. Tutaj 
nie ma tematów tabu, dlatego od razu 
trzeba się przygotować na mocną jazdę 
bez trzymanki. Taką właśnie rozrywkę 
zafundowali nam: Jacek Tomkowicz, Ro-

bert Karpowicz, Przemysław Skowron 
i Tomasz Olbratowski. Publiczność pęka-
ła ze śmiechu, a Radiowcy dawali z siebie 
wszystko. Rozmawiali o polityce, społe-
czeństwie, kościele. Nikogo nie pomijali, 
nie było dla nich takiego tematu, który 
mógłby wzbudzić kontrowersje. Liczył 
się dystans i poczucie humoru, którego 
również nie zabrakło widzom. To z pew-
nością był najbardziej niecenzuralny wy-
stęp w wojkowickimi Domu Kultury jaki 
mieliśmy okazję oglądać. Usłyszeliśmy 
więc to czego słyszeć nie wypada, języ-
kiem, jakim również nie wypada się po-
sługiwać. Ale sposób podania tych reflek-
sji pozwolił nam spojrzeć z zupełnie innej 
strony na naszą codzienność. Było warto! 
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Wolontariusze Centrum Wolontariatu 
działającego w ZSOiT w Wojkowicach 
od wielu lat aktywnie działają na rzecz 
potrzebujących. Głównym celem funk-
cjonowania Centrum Wolontariatu 
w Wojkowicach jest rozwijanie wśród 
uczniów postaw otwartości i wrażliwości 
na potrzeby drugiego człowieka zgodnie 
z ideą: Volontarius – znaczy dobrowolny, 
ochotniczy, chętny. Nasi wolontariusze 
nie boją się wyzwań, dlatego ich zaan-
gażowanie zostało docenione – Szkolne 
Centrum Wolontariatu w ZSOiT w Woj-
kowicach kolejny już raz otrzymało wy-
różnienie w Wojewódzkim Konkursie „Li-
der Dobroczynności”. W dniu 04 czerwca 
2019 r w Kolegium Pracowników Służb 
Społecznych w Czeladzi, odbyło się pod-
sumowanie V Edycji Konkursu dla Szkół 
Ponadgimnazjalnych Województwa Ślą-
skiego, na najlepiej zorganizowane ak-

cje społeczne dla lokalnej społeczności 
zrealizowane w roku 2017- 2018 w pod 
hasłem „LIDER DOBROCZYNNOŚCI”. 
W konkursie wzięło udział wiele grup 
wolontaryjnych min. z Pszczyny, Bielska 
- Białej, Cieszyna, Żywca, Jaworzna, Ka-
towic, Lublińca, Żor, Dąbrowy Górniczej, 
Bytomia, Mikołowa. Podczas uroczystej 
gali nagrodzono kilka szkół z wojewódz-
twa śląskiego, w tym właśnie nasze Cen-
trum Wolontariatu!  W uroczystej gali 
wręczania nagród wzięli udział: Kinga Ko-
walska i Dawid Raczek wraz z opiekunem 
wolontariatu - Lidią Musiał. Zaszczytne 
wyróżnienie jest ważne dla wszystkich 
wolontariuszy, ponieważ w szereg dzia-
łań realizowanych na rzecz potrzebują-
cych w naszym mieście, jest zaangażowa-
na cała rzesza młodych, aktywnych ludzi. 
Możliwość pomocy innym oraz uśmiech 
i radość tych, którzy oczekują pomocy, 

jest największą nagrodą dla każdego 
wolontariusza, który nie przelicza czasu 
i doskonale zdaje sobie sprawę z tego, 
iż wolontariat to dobrowolna, bezpłatna 
i świadoma działalność na rzecz drugie-
go człowieka, dlatego mottem naszych 
działań stały się słowa piosenki Stanisła-
wa Sojki: „…życie nie tylko po to jest by 
brać, życie nie po to jest by bezczynnie 
stać, lecz aby żyć – siebie samego trzeba 
dać…” 

Lidia Musiał

16 maja w Parku Miejskim odbyła się VII edycja gry edukacyjnej „Łebski Traper”. 
W zmaganiach wzięło udział 96 uczniów z 9 szkół podstawowych powiatu będzińskie-
go. W czasie gry uczestnicy musieli wykazać się m.in. wiedzą i umiejętnościami z za-
kresu pierwszej pomocy przedmedycznej, zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
stosowania praw fizyki oraz matematyki.Za organizację imprezy odpowiadali nauczy-
ciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach oraz Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Wojkowicach. Impreza została objęta honorowym patronatem 
Starosty Będzińskiego Sebastiana Szaleńca i Burmistrza Miasta Wojkowice Tomasza 
Szczerby. Miasto Wojkowice sfinansowało również część pucharów.

21 maja 2019 na terenie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Technicznych 
w Wojkowicach odbył się VIII Wojewódzki 
Turniej Musztry dla szkół ponadgimna-
zjalnych z klasami mundurowymi. Celem 
turnieju jest popularyzacja musztry w śro-
dowisku klas mundurowych, jako elemen-
tu pracy wychowawczej, podnoszenia 
sprawności fizycznej oraz wzmacniania 
odporności psychicznej. Wydarzenie zo-

stało objęte honorowym patronatem 
Burmistrza Miasta Wojkowice. W imie-
niu Burmistrza puchar wręczyła Pani 
Sekretarz Edyta Cichoń. Organizatorami 
turnieju byli: Kurator Oświaty w Katowi-
cach, Starosta Powiatowy w Będzinie, 
Burmistrz Miasta Wojkowice, Komen-
dant Powiatowy Policji w Będzinie, Dy-
rektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Technicznych w Wojkowicach.

Wolontariusze Centrum Wolontariatu wyróżnieni 
statuetką w wojewódzkim konkursie  

„Lider Dobroczynności”

VII edycja gry edukacyjnej „Łebski Traper” 
w Wojkowicach

VIII Wojewódzki Turniej Musztry dla szkół 
ponadgimnazjalnych z klasami mundurowymi

• REKLAMA • REKLAMA • REKLAMA • REKLAMA • REKLAMA • REKLAMA • REKLAMA • REKLAMA • REKLAMA • REKLAMA • REKLAMA •

Zapraszamy do skorzystania z rehabilitacji ambulatoryjnej przy ZOZ Wojkowice ul. PCK 1.
Wykonujemy zabiegi: elektroterapii (TENS, jonoforeza, elektrostymulacja, prądy Trauberta i inne), magnetoterapia, ultradźwięki, 

laseroterapia, fala uderzeniowa, masaż limfatyczne  BOA oraz masaże kręgosłupa. Zabiegi wykonujemy urządzeniami renomowanej firmy 
BTL. Godzinny otwarcia od 7:00 do 17:00.  Zapraszamy do rejestracji osobistej lub pod numerem telefonu: 792 976 789
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Jak wiele trze-
ba, żeby napi-
sać książkę? 
Okazuje się, że 
wystarczy gru-
pa młodych, 
zdolnych ludzi

z głową pełną 
pomysłów i pa-
sją tworzenia. 
Wszyscy auto-

rzy Opowiadań z Wojkowicami w tle są 
uczniami wojkowickich szkół: Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  
w Wojkowicach, Szkoły Podstawowej 
nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 3. Pod 
opieką swoich nauczycieli – mentorów 
przygotowali autorski zbiór opowia-
dań, a inspiracją dla nich było miasto, 
w którym mieszkają, uczą się, po prostu 
– Wojkowice. Wbrew przekonaniu, że 
młodzież nie lubi wyrażać siebie, swo-
ich przeżyć w formie pisanej, w naszym 
mieście udało się stworzyć Wojkowic-
kie Studio Młodych Talentów – grupę 
pozytywnych odmieńców, którzy chcą 
pisać i czerpią z tego radość. Głównym 

celem przedsięwzięcia jest utworzenie 
przestrzeni rozwoju osobistego oraz 
promocji utalentowanych młodych lu-
dzi – uczniów wojkowickich szkół. Każdy 
autor – niezależnie od tego, czy wkracza 
w dorosłość, czy jest jeszcze dzieckiem 
–  wniósł do zbioru ważną cząstkę sie-
bie, wpłynął na kształt całości, dlatego 
każde opowiadanie jest niepowtarzal-
ne, wyjątkowe i pokazuje głęboką więź 
emocjonalną z Wojkowicami. Z czasem 
wszyscy nasi autorzy ukończą szkoły, być 
może opuszczą miasto, wyruszą w nie-
znaną przyszłość, jednak ten zbiór opo-
wiadań zawsze będzie dla nich szansą na 
sentymentalny powrót do przestrzeni 
bliskiej, bezpiecznej i oswojonej. Na-
wet jeśli w niektórych opowiadaniach 
została ona przedstawiona nieszablono-
wo. Zbiór opowiadań powstał w ramach 
konkursu literackiego, zorganizowane-
go przez Stowarzyszenie Towarzystwo 
Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego 
w Wojkowicach we współpracy z Zespo-
łem Szkół Ogólnokształcących i Tech-
nicznych w Wojkowicach, Szkołą Pod-
stawową nr 3, Szkołą Podstawową nr 1, 
Miejskim Ośrodkiem Kultury, Miejską Bi-

blioteką w Wojkowicach, Wydziałem Po-
lityki Miejskiej Urzędu Miasta w Wojko-
wicach oraz Stowarzyszeniem Aktywny 
Wojkowicki Senior. Honorowy patronat 
nad projektem objął Burmistrz Miasta 
Wojkowice. Całe przedsięwzięcie zostało 
sfinansowane w ramach małych grantów 
ze środków Gminy Wojkowice. W ra-
mach inspiracji uczniowie zaangażowa-
ni w projekt wzięli udział w warsztatach 
literackich, które odbyły się w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących i Technicznych 
w Wojkowicach, warsztatach artystycz-
nych, które miały miejsce w Szkole Pod-
stawowej nr 1 oraz obejrzeli spektakl 
„Poprawiny” w wykonaniu Studia Musi-
calowego STEP Tomasza Micha. Zgodnie 
z formułą konkursową  jury w składzie: 
Magdalena Kreczko – polonistka, dyrek-
tor CUW w Wojkowicach, dr Katarzyna 
Wyszyńska – pracownik naukowy biblio-
teki CINiBA w Katowicach, oraz Anna 
Radkowska-Śliż – dyrektor Biblioteki 
Miejskiej w Wojkowicach, wyłoniło lau-
reatów Złotego Pióra, Srebrnego Pióra 
oraz Brązowego Pióra w dwóch katego-
riach wiekowych. Zwieńczeniem konkur-
su był wieczór autorski, połączony z wrę-
czeniem nagród laureatom.

Agnieszka Mańka

Na tropie sukcesu, akceptacji i zadowo-
lenia ucznia”– projekt w Szkole Podsta-
wowej nr 3  w Wojkowicach zakończony.
W roku szkolnym  2017/18 oraz 2018/19 
w Szkole Podstawowej nr 3 w Wojko-
wicach realizowany był projekt pt. „Na 
tropie sukcesu, akceptacji i zadowolenia 
ucznia”, mający na celu podniesienie  
kompetencji zawodowych  kadry eduka-
cyjnej oraz wzbogacenie  jej doświadcze-
nia  zawodowego. Realizując  działania  
projektowe, nauczyciele wzięli udział 
w wielu międzynarodowych szkole-
niach.  Uczestniczyli w obserwacjach za-
jęć i kursach  w  Portugalii – w Lizbonie, 
w Almadzie, w Funchalu, we  Włoszech 
– w Tropei, w Miggiano, w  Turcji – w Ma-
nisie, na  Cyprze – w Tochni.  Podczas po-
bytu w partnerskich szkołach  mieliśmy 
okazję obserwować zajęcia, prowadzo-

ne metodami motywującymi  uczniów. 
W szkole na Maderze nauczyciele mieli 
przyjemność przyglądać się pracy szkoły 
w Funchal, w której uczyło się  ok. 1600 
uczniów. W centrum zainteresowania był 
uczeń i działania, które  budowały moty-
wację do nauki. Dużą uwagę przyciągało 
skupienie się w pracy wychowawczej na 
kilku priorytetach, które są podstawą do 
planowania działań z uczniami Przygoto-
wane prezentacje  nt. naszego kraju, gmi-
ny i szkoły przybliżyły  uczestniczącym 
w szkoleniach nauczycielom  nasz kraj, 
gminę oraz szkołę. Była to doskonała 
okazja do wymiany doświadczeń i zapre-
zentowania   działań,  jakie podejmujemy 
w  codziennej pracy z uczniami w naszej 
szkole. Wiele z nich spotkało się z wiel-
kim  zaciekawieniem i uznaniem. Kursy 
wyjazdowe  dotyczyły praktycznego za-
stosowania laptopów, tabletów oraz In-
ternetu w nauczaniu, z wykorzystaniem 
niestandardowych form i sposobów.  
Nauczyciele uczyli się, w jaki sposób wy-
korzystanie Internetu korzystnie wpłynie 
na ucznia, jakie narzędzia go zaciekawią, 
jakich aplikacji użyć, aby skorzystał z lek-
cji jak najwięcej, wykorzystując jedno-

cześnie swoje umiejętności. Dwujęzycz-
ność na zajęciach – to   temat szkolenia   
na Cyprze. W kursie uczestniczyło 12 
nauczycieli z Łotwy, Estonii, Francji, Nie-
miec i Polski. W trakcie zajęć warsztato-
wych nauczyciele poznawali metody, jak 
praktycznie wdrażać dwujęzyczność na 
zajęciach, w jaki sposób zachęcić i mo-
tywować uczniów, do aktywnego uczest-
nictwa  w  procesie edukacyjnym.  Rezul-
tatem  podjętych szkoleń będą zmiany 
w  naszej szkole, które są  oczekiwane 
zarówno przez uczniów jak i przez ro-
dziców. Został opracowany program 
autorski z zakresu motywacji pt. „I Ty 
też możesz”. Pierwsze działania wdra-
żające zostały już zainicjowane.  W szko-
le odbyły się warsztaty z motywacji dla 
nauczyciel i uczniów, odbyły się zajęcia 
z technik uczenia się. Zorganizowaliśmy 
„Dialog trójstronny”: Rodzice-Nauczy-
ciel-Uczniowie, podczas którego dysku-
towaliśmy o ,,dobrej lekcji”,  pracowali-
śmy  nad tym, co mogą zrobić uczniowie, 
nauczyciele i rodzice, aby motywacja 
ucznia rosła. Spotkanie było niezwykle 
owocne.  Wnioski każdej ze stron były 
bardzo interesujące i na pewno przyczy-

Opowiadania z Wojkowicami w tle konkurs 
literacki dla uczniów wojkowickich szkół

Na tropie sukcesu, akceptacji i zadowolenia ucznia” 
– projekt w Szkole Podstawowej nr 3 zakończony
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19.03.2019 r.  Policjanci KPP Będzin w Wojkowicach ul. Pla-
ka, zatrzymali mężczyznę, posiadającego przy 
sobie środki odurzające w postaci 0,30 g netto 
marihuany.

25.03.2019 r.  Nieznany sprawca w Wojkowicach przy ul. Pla-
ka dokonał zniszczenia pojazdu osobowego 
poprzez jego podpalenie.

02.04.2019 r.  Policjanci Wydziału Kryminalnego KPP w Bę-
dzinie przy ul. Plaka w Wojkowicach, zatrzy-
mali mężczyznę, który w miejscu zamieszkania 
posiadał 25,76 grama amfetaminy.

18.04.2019 r.  Policjanci SK KP Wojkowice zatrzymali przy ul. 
Starej w Wojkowicach mężczyznę, podejrza-
nego o dokonanie włamania do komórki i kra-

dzieży podkaszarki o wartości 550zł na szkodę 
swojego ojca.

02.05.2019 r.  Nieznany sprawca w Wojkowicach ul. Sobie-
skiego, po uprzednim wypchnięciu okna na 
parterze, dostał się do wnętrza domu jedno-
rodzinnego, skąd dokonał kradzieży biżuterii 
o wartości około 2000zł.

11.05.2019 r.  Nieznani sprawcy w Wojkowicach ul. Gło-
wackiego, po uprzednim wyłamaniu drzwi 
balkonowych w domu w budowie, dokonali 
kradzieży elektronarzędzi, powodując straty 
w wysokości około 15 tys. zł.

Sporządził
sierż. szt. Dawid Polakowski
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S P O R T

Wydarzenia kryminalne na terenie miasta Wojkowice z okresu od 19.03.2019 r. do 29.05.2019 r.

Akademia Sportu Wojko-
wice jest w trakcie piąte-
go sezonu w rozgrywkach 
podokręgu Sosnowiec. Tej 
wiosny aż 5 drużyn przy-

stąpiło do rozgrywek w swoich ligach na 
poziomie IV i V ligi okręgowej. Natomiast 
nasze dwie najmłodsze grupy roczników 
2011 i 2012/2013 uczestniczą w wielu 
turniejach organizowanych w pobliskich 
miejscowościach i nie tylko. Najstarsza 
drużyna juniora młodszego prowadzona  
przez trenera Marcina Szymonka wystę-
puje w IV lidze okręgowej juniorów i jest 
powoli szykowna do rozgrywek senior-
skich. Po 9 spotkaniach zajmują 3 miejsce 
w swojej lidze. Drużyna trampkarzy treno-
wana przez trenera Tomasza Głogowskie-
go występująca w IV lidze okręgowej po 5 
kolejkach również zajmuje trzecie miejsce 
w swojej grupie. Młodziki występujące 

w V lidze okręgowej prowadzone przez 
trenera Przemysława Wach są liderem 
w swojej grupie po rozegraniu czterech 
kolejek. Orliki prowadzone przez trenera 
Damiana Szyncla w rozgrywkach V ligi zaj-
mują miejsce w środkowej części tabeli. 
Najmłodsza grupa występująca w roz-
grywkach ligowych to Orliki młodsze pro-
wadzone przez trenera Aleksandra Ada-
musa, chłopaki i dziewczynki z Orlików 
młodszych po sześciu kolejkach plasują 
się na szóstej pozycji w swojej lidze. Dwie 
nasze najmłodsze grupy to żaki i skrzaty 
prowadzone przez trenerów Piotra Polaka 
i Mirosława Rogalę. Drużyny grają w każ-
dym tygodniu sparingi i turnieje z zespo-
łami z naszego regionu. Drużyna prowa-
dzona przez trenera Mirosława Rogalę 
zajęła miejsce w pierwsze trójce w silnie 
obsadzonym turnieju Mydlice Cup. Do-
datkową atrakcją w ostatnich tygodniach 

dla naszych najmłodszych piłkarzy była 
możliwość wyprowadzenie zawodników 
ekstraklasy w meczu Zagłębia Sosnowiec 
z Wisłą Kraków. Niewątpliwie to wydarze-
nie pobudziło wyobraźnie naszych piłka-
rzy, może niebawem zobaczymy naszego 
wychowankach w rozgrywkach ekstrakla-
sy. Do końca rozgrywek i krótkiej przerwy 
od treningów jest jeszcze trochę czasu 
dlatego w każdej chwili można dołączyć 
do naszej rodziny sportowej. Informacje 
o treningach na stronie klubu www.aka-
demiasportuwojkowice.pl  Miesiąc lipiec 
jest miesiącem wolnym od treningów 
ale od sierpnia ruszamy pełną parą. Na 
początku sierpnia nasi starsi zawodnicy 
wyjeżdżają na obóz sportowy do Włoch, 
a pod koniec sierpnia najmłodsi piłkarze 
pojadą szlifować formę do Ustronia. Za-
praszamy do nas!

Tomasz Głogowski

nią się do poprawy motywacji naszych 
uczniów. Obecnie w naszej szkole roz-
poczęła się realizacja projektu „ I Ty też 
możesz”, który ma  wpłynąć  na wzrost  
wszystkich  kompetencji kluczowych. Ko-
lejne jego etapy, to głównie umiejętność 
uczenia się, czyli planowanie, organizo-
wanie i  podejmowanie decyzji. Zdoby-
cie tych umiejętności pozwoli uczniowi 
na własny rozwój. Wdrożymy innowację 
polegająca na wykorzystaniu Internetu 
nauczaniu. To kolejny pomysł, aby zachę-
cić i zmotywować uczniów do większej 
aktywności, a także, aby uatrakcyjnić 
lekcje. W celu  realizacji tej innowacji 
szkoła zakupiła uczniom tablety, z któ-

rych będą korzystać na lekcjach. Techno-
logie informacyjno-komunikacyjne mogą 
być wykorzystywane na wiele sposobów, 
w zależności  od potrzeb uczniów i celów 
zajęć. Zachęcamy do skorzystania z do-
brych praktyk lekcji z TIK, które można 
znaleźć na stronie internetowej naszej 
szkoły. Ostatnią innowacją, którą zamie-
rzamy wdrożyć, będzie dwujęzyczność 
na lekcjach. Głównym założeniem tej 
metody jest jednoczesne przekazywanie 
treści z dziedziny nauczanego przedmio-
tu i elementów języka obcego. Elementy 
Clil-u – dwujęzyczności  będą  wdrażane 
w naszej szkole od września 2019 roku, 
co jest z całą pewnością nowoczesną 

metodą nauczania, mimo  że w Polsce 
istnieje już od 15 lat. Zmiany są nie-
uniknione, a co najważniejsze, wynikają 
z potrzeby dostosowania umiejętności 
uczniów do otaczającego ich świata. Za-
chęcamy wszystkie placówki edukacyjne 
do udziału w realizacji projektów „ Era-
smus+”. Uzyskanie nowych kompetencji, 
wsparcie doskonalenia zawodowego na 
rzecz innowacyjności, wzrost umiejętno-
ści językowych czy wiedzy na temat in-
nych krajów – to tylko kilka z wielu zalet 
takich projektów. Stawiamy na własny 
rozwój, co bezpośrednio przełoży się na 
potrzeby naszej szkoły.

Ewelina Molenda-Dziedzic


