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7 czerwca br. na przystanki w centrum przesiadkowym wjecha-
ły pierwsze autobusy, a burmistrz miasta witał mieszkańców 
kawą i owocami. „Dziś od rana dziękujemy mieszkańcom i pa-
sażerom komunikacji za cierpliwość i wyrozumiałość przy bu-
dowie Centrum Przesiadkowego” – napisał na swoim facebo-
okowym profilu burmistrz Tomasz Szczerba. 16 czerwca 2021 r. 
doszło do oficjalnego przecięcia wstęgi. W uroczystościach 
wzięli udział m.in. przedstawiciele Sejmu RP, Metropolii GZM, 
władze powiatu będzińskiego oraz okolicznych gmin, Urzędu 
Miasta Wojkowice oraz Rady Miasta Wojkowice.
Budowa centrum przesiadkowego to jedna z największych inwe-
stycji zrealizowana w naszym mieście w ostatnich latach. Umowa 
na opracowanie projektu i wykonanie inwestycji pn. „Budowa zin-
tegrowanego centrum przesiadkowego A-R w Wojkowicach wraz 
z budową dróg rowerowych prowadzących do punktu przesiad-

kowego” została podpisana z czeską firmą AWT Rekultivace a.s. 7 
marca 2019 roku. Wartość całego projektu to około 7 mln złotych, 
z czego planowany udział środków zewnętrznych to ponad 6,4 mln 
złotych ( Europejski Fundusz Rozwoju oraz Program działań na rzecz 
ograniczania niskiej emisji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropo-
lii). Ponadto miasto będzie zabiegało o zwrot podatku VAT, co do-
datkowo zmniejszy wkład własny miasta w realizację inwestycji, 
który według szacunków nie powinien przekroczyć 300 tys. zł.  
W ramach projektu powstało tzw. rondo okularowe oraz klimaty-
zowana poczekalnia z WC, pomieszczenie socjalne dla kierowców 
oraz biletomat. Do dyspozycji użytkowników centrum są również 
ładowarki urządzeń mobilnych. Wokół obiektu powstały miejsca 
parkingowe, postój taksówek i stojaki rowerowe. 
Centrum obsługuje linie autobusowe nr 24, 25, 43, 52, 88, 99, 
100, 103, 104, 119, 133, 170, 700, 721, 722, 904N oraz 911N.

Centrum przesiadkowe otwarte!
A K T U A L N O Ś C I
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Zmiana stawki opłaty śmieciowej

Nowy wiadukt kolejowy w Wojkowicach

W kwietniu 2020 r. gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na od-
biór i zagospodarowanie odpadów w okresie od 01 lipca 2020r. 
do 31 grudnia 2021r. 21 maja 2020r. nastąpiło otwarcie ofert. 
Do przetargu stanął tylko jeden wykonawca – przedsiębiorstwo 
FFC Polska Sp. z o.o., z którym gmina współpracowała od połowy 
2017 roku. Zaproponowana kwota na wykonanie usługi znacznie 
przekroczyła zaplanowaną kwotę w budżecie miasta, co oznacza-
łoby konieczność podniesienia drastycznie stawki opłaty za gospo-
darowanie odpadami. Została podjęta decyzja o unieważnieniu 
postępowania przetargowego i przygotowanie ponownego, które 
zostało rozstrzygnięte po wygranej rozprawie na korzyść gminy 
w Krajowej Izbie Odwoławczej w Warszawie. Aktualna umowa 
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zawarta 
jest z Wykonawcą ALBA MPO Sp. z o.o. i obowiązuje od 14 grudnia 
2020r. do 28 lutego 2022 r. Wobec powyższego zgodnie z uchwałą 
Rady Miasta Wojkowice nr XXX.251.2021 z dnia 29 marca 2021 r. 

od 1 maja 2021 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wynosi 32,00 zł od osoby miesięcznie za odpady 
zbierane selektywnie, za odpady nie zbierane selektywnie (zmie-
szane) stawka wynosi 64,00 zł od osoby miesięcznie. W przy-
padku, gdy właściciele nieruchomości zabudowy jednorodzinnej 
zdecydują się na kompostowanie bioodpadów we własnym kom-
postowniku, rezygnując jednocześnie z oddawania bioodpadów 
w brązowym worku, będą mogli skorzystać z ulgi i obniżyć swoją 
miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
po złożeniu korekty lub nowej deklaracji. Ulga za kompostowanie 
bioodpadów w przydomowym kompostowniku wynosi 3,20 zł/os. 
Zwolnienie to przysługiwać może od miesiąca, w którym złożono 
deklarację. Przydomowe kompostowniki będą podlegały kontroli.
Przyczyny wzrostu opłaty: wzrost kosztów składowania odpadów 
(tzw. opłaty marszałkowskiej o ponad 280%); wzrost cen energii 
elektrycznej szacunkowo o 60%; rosnące ceny zagospodarowania 
wszystkich rodzajów odpadów na instalacjach do przetwarza-
nia odpadów komunalnych; trudności ze zbyciem plastiku, foli 
i papieru; liczne zmiany przepisów prawa; wzrost kosztów pra-
cy. Należy również zaznaczyć, że cena za Mg netto zmieszanych 
odpadów komunalnych (stawka, jaką gmina musi zapłacić Wy-
konawcy za 1 Mg odebranych odpadów) w gminie Wojkowice 
wzrosła o ponad 120 % z 272 zł/Mg netto do 639 zł/Mg netto.  
Na ilustracji przedstawiono, jak kształtowały się ceny za Mg zmie-
szanych odpadów komunalnych jakie ponosiła gmina Wojkowice. 
Na opłatę za śmieci składają się następujące elementy: od-
biór odpadów, odzysk odpadów, zagospodarowanie i unieszko-
dliwianie odpadów, transport odpadów, prowadzenie Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, edukacja 
ekologiczna, koszty administracyjne.

Cena za Mg (ne�o) zmieszanych odpadów komunalnych w gminie
Wojkowice w latach 2014–2021
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W maju 2021 r. zakończone zostały prace związane z powsta-
niem nowego wiaduktu kolejowego przy ulicy Sobieskiego 
w Wojkowicach. PKP Polskie Linie Kolejowe zdecydowały się 
na całkowite usunięcie starej konstrukcji i postawienie w jej 

miejsce nowej. W ramach prac przeprowadzono montaż sta-
lowego przęsła, wykonanie nowych przyczółków żelbetowych 
i wzmocnienie fundamentów przyczółków. Koszt inwestycji 
to około 5 milionów złotych.     
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Tydzień Ekologiczny w Wojkowicach!

Weź udział w Narodowym Spisie Powszechnym

Gmina Wojkowice przed zmianą uchwały w sprawie stawki za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi przeprowadziła szczegóło-
wą analizę możliwości zmiany metody naliczania opłaty zagospoda-
rowanie odpadami tj. od ilości zużytej wody. W ostateczności gmina 
pozostała przy obecnie stosowanej metodzie naliczania opłaty 
jako iloczyn liczby mieszkańców oraz stawki za odpady tj. od osoby. 
Każda z dopuszczonych metod naliczania opłaty posiada wady jak 
i zalety. Wprowadzone przez ustawodawcę przepisy nie pozwalają 
na zastosowanie metody uzależniającej wysokość opłaty za od-
pady od ilości produkowanych śmieci (najbardziej sprawiedliwą).  

Z uwagi na pojawiający się niedobór w dochodach w systemie go-
spodarki odpadami gmina nie miała innej możliwości niż zaktuali-
zować stawkę za gospodarowanie odpadami do obecnie zawartej 
umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli 
nieruchomości z terenu gminy Wojkowice. Zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami system gospodarowania odpadami musi się 
bilansować. System gospodarowania odpadami musi się sam fi-
nansować, nie ma możliwości, aby środki zebrane z tytułu opłat 
za odpady były wykorzystane na inne cele.

W dniach od 17 do 21 maja w naszym mieście trwał Tydzień 
Ekologiczny będący wydarzeniem partnerskim Europejskiego 
Zielonego Tygodnia. To wspólna inicjatywa Szkoły Podstawo-
wej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3, Przedszkola im. Przyjaciół 
Bajek, Żłobka Miejskiego „Figielkowo” i Urzędu Miasta Woj-
kowice. Każdego dnia uczestnicy zajmowali się wybranymi 
zagadnieniami związanymi ze zmianami klimatycznymi, ener-
gią odnawialną, zanieczyszczeniem wody i powietrza oraz 
różnorodnością biologiczną. Symbolem każdego dnia był 
inny kolor: poniedziałek – niebieski (woda), wtorek – czer-
wony (odpady), środa – biały (powietrze), czwartek – żółty 
(zmiany klimatyczne), piątek – zielony (bioróżnorodność). 
Jedno z najciekawszych przedsięwzięć stanowiło budowa-

nie na terenie Parku 
Miejskiego hoteli 
dla owadów – wy-
darzenie to stało się 
okazją do wzajemnej 
integracji, wspólnej 
nauki przez zabawę, 
a także miło spędzo-
nego czasu na świe-
żym powietrzu. 
Pełna fotorelacja do-
stępna jest na stronie 
www.wojkowice.pl.

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystycz-
ny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Miesz-
kań 2021. Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. 
Wejdź na stronę spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy. Do-
konując spisu za pośrednictwem aplikacji do samospisu należy 
wykazać wszystkie osoby, które w dniu 31.03.2021 r. o godzinie 
24:00 mieszkały pod danym adresem. Wszystkie dodane i pra-
widłowo spisane osoby są zwolnione z obowiązku samospisu. 
Oznacza to, że osoby te nie muszą samodzielnie logować się 
do aplikacji spisowej, aby dokonać samospisu.
Jeżeli nie możesz spisać się we własnym zakresie zadzwoń 

na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon lub odwiedź 
najbliższy urząd gminy, gdzie na czas trwania spisu urzędy gmin 
przygotowały specjalne miejsca spisania się przez Internet. Je-
śli nie spiszesz się przez Internet ani przez telefon, po 4 maja br. 
skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie dzwoniąc z nu-
meru 22 828 88 88, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą 
nie możesz odmówić mu przekazania danych. Możesz potwier-
dzić tożsamość rachmistrza spisowego, dzwoniąc na infolinię 
spisową 22 279 99 99. Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obo-
wiązek wynikający z ustawy o narodowym spisie powszech-
nym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału w spisie 

powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 
ustawy o statystyce publicznej. Nie obawiaj się o swoje 
dane. Są u nas bezpieczne, ponieważ chroni je tajem-
nica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gro-
madzone w badaniach przeprowadzanych w ramach 
statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej 
ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowią-
zani do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Chcesz 
sprawdzić, o co zapytamy w spisie? Zapoznać się z usta-
wą spisową? Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!
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Starostwo Powiatowe w Będzinie in-
formuje, że Powiat Będziński realizuje 
zadanie zlecone z zakresu administracji 
rządowej polegające na udzielaniu nie-
odpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłat-
na pomoc prawna i nieodpłatne porad-
nictwo obywatelskie przysługują osobie 
uprawnionej, która nie jest w stanie po-
nieść kosztów odpłatnej pomocy praw-
nej, w tym osobie fizycznej prowadzącej 
jednoosobową działalność gospodarczą 
niezatrudniającej innych osób w ciągu 
ostatniego roku. Mając na uwadze obec-
ną sytuację epidemiologiczną Powiat 
Będziński zapewnia dostęp do rzetelne-
go i poufnego uzyskania darmowych po-
rad prawnych osobom znajdujących się 
w trudnej sytuacji finansowej. Upraw-

nieni będą mogli uzyskać informacje 
w zakresie: prawa pracy, przygotowania 
do rozpoczęcia działalności gospodar-
czej, prawa cywilnego, spraw karnych, 
spraw administracyjnych, ubezpieczenia 
społecznego, spraw rodzinnych, prawa 
podatkowego z wyłączeniem spraw po-
datkowych związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej Udzielanie 
nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 
roku odbywa się poprzez wcześniejszą 
rejestrację telefoniczną pod numerem 
telefonu (32) 778 78 84 w poniedzia-
łek w godz. od 7.30 do 17.00, wtorek – 
czwartek w godz. 7.30 do 15.30 oraz pią-
tek w godz. od 7.30 do 14.00 lub poprzez 
pocztę elektroniczną wysyłając email 
pod adres: npp@powiat.bedzin.pl

Nieodpłatna pomoc prawna

Wspomnienie... – pożegnanie!
„Można odejść na zawsze, by stale być blisko...” ks. Twardowski.

Z  Ż Y C I A  S E N I O R A

Dnia 8 kwietnia 2021 roku odeszła 
od nas wspaniała nauczycielka, men-
torka, przewodniczka – Pani Zenobia 
Piotrowska. Była nauczycielką w Szko-
le Podstawowej nr 3 w Wojkowicach, 
a później jej dyrektorką. Pracowała także 
jako dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 2 
w Będzinie. Służyła pomocą dydaktycz-

ną młodym nauczycielom jako wizyta-
tor języka polskiego. Jej wysoka kultura 
osobista i skromność pozwalała każdemu 
czuć się ważnym i docenionym. Pani Ze-
nobia (dla przyjaciół Niusia) była niezwy-
kle dobrą i empatyczną osobą. Bardzo 
kochała swoją pracę. Potrafiła pięknie 
i ciepło rozmawiać ze swoimi uczniami, 

rodzicami i nauczycie-
lami. Była wzorem dla 
młodych nauczycieli. Ja, 
Janina Jagodzik pozna-
łam panią Piotrowską 
w roku 1967, gdy rozpo-
czynałam pracę w Szko-
le Podstawowej nr 3 
w Wojkowicach. Zawsze 
była pogodna i życzliwa, 
miała piękny uśmiech, 
na który codziennie 
czekaliśmy w szkole. Je-
stem pewna, że nie tyl-
ko mieszkańcy Żychcic, 

Kamyc, ale także nauczyciele z Będzina 
i Powiatu Będzińskiego zapamiętali Pa-
nią Zenobię jako wspaniałego i dobrego 
człowieka. Ceniono Ją za profesjonalizm 
i kompetencje. Po przejściu na emerytu-
rę utworzyłyśmy klub, który przekornie 
i dla żartu nazwałyśmy „Klubem Czarow-
nic”. Spotykałyśmy się w następującym 
gronie – Niusia, Grażyna, Wenia, Lusia, 
Halinka i Jagoda. Spotkania odbywały 
się raz w miesiącu kolejno u każdej z nas. 
Opowiadaniom i wspomnieniom nie 
było końca. Były to bardzo miłe i przy-
jemne chwile. Kiedy Zenia zachorowała 
i nie mogła już nas odwiedzać, wtedy 
my zaczęłyśmy odwiedzać ją w jej domu. 
Oczekiwała tych spotkań z radością i nie-
cierpliwością. Każda rozmowa telefo-
niczna kończyła się słowami „kiedy przy-
jedziecie?”. Na jednym z tych spotkań 
Zenia zażyczyła sobie, żebym ja – Jagoda 
pożegnała Ją, gdy nadejdzie na to pora. 
Żałujemy bardzo, że pandemia nie po-



2/2021 5

Z  Ż Y C I A  S E N I O R A

Czas pandemii był trudny i ograniczający 
dla nas wszystkich, ale my, seniorzy od-
czuliśmy to szczególnie dotkliwie. Jednak 
nawet w tym trudnym czasie udało nam 
się połączyć przyjemne z pożytecznym 
i zrealizować kilka społecznych działań. 8 
maja br. grupa seniorek i seniorów repre-
zentująca Wojkowice wzięła udział w wy-
darzeniu charytatywnym pn. „Maraton 
biegowy i Nordic Walking dla Oliwki” 
zorganizowanym przez Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich 
oraz Stowarzyszenie „Lecymy Durś”. Ce-
lem akcji było zebranie funduszy na po-
moc Oliwii Hyli, chorej na rdzeniowy za-
nik mięśni SMA-1. Nasz kolega Mirosław 
Mańka przebiegł przewidziany dystans 
jak zwykle w bardzo dobrym czasie. Po-
zostali uczestnicy wybrali spacer po oko-
licy, ale wszystko to na rzecz dziecka 
potrzebującego bardzo kosztownego le-
czenia. Wraz ze stopniowym luzowaniem 
pandemicznych obostrzeń nastał dla 
nas czas powrotu do dawnej aktywno-

ści fizycznej na świeżym po-
wietrzu. Seniorzy rozpoczęli 
rozgrywki w swojej ulubionej 
dyscyplinie sportowej jaką są 
boule. Wspólnie ze stowarzy-
szeniem „Akademia Sportu” 
organizujemy bezpłatne tre-
ningi „Boule dla każdego”, 
na które zapraszamy wszyst-
kich chętnych w wieku od 7 
roku życia w każdy ponie-
działek o godz. 16:00. Za-
cznijcie ćwiczyć z nami! 
27 maja w Akademii WSB 
w Dąbrowie Górniczej odby-
ły się Senioralne Targi Pracy, 
których celem była promocja aktywności 
zawodowej wśród osób 50+. Działania 
w wersji online to dla nas nowe i ciekawe 
doświadczenie. Tym bardziej, że w kon-
ferencji brali udział tacy goście jak Anna 
Dymna i Raisa Misztela, które sprawiły, 
że to wydarzenie było dla nas naprawdę 
wyjątkowe. Kolejną miłą niespodzianką 

był występ naszej koleżanki Zofii Karliń-
skiej u boku Remigiusza Rączki, podczas 
którego pokazała, że poziomem umiejęt-
ności kulinarnych dorównuje gospoda-
rzowi programu. Czekamy na kolejne ini-
cjatywy i spotkania z nadzieją, że odbędą 
się już w rzeczywistości niewirtualnej. 

Tekst: Anna Jaworecka,  
Wojkowicka Rada Seniorek i Seniorów

Wojkowicka Rada Seniorek i Seniorów w akcji!

Wojkowicki Senior wobec wyzwań czasów epidemii

zwoliła pożegnać Zenobii tak, jakbyśmy 
sobie życzyły. Wielu Jej uczniów i przy-
jaciół nie mogło wziąć udziału w cere-
monii pogrzebowej. Dlatego teraz pisząc 
te słowa czynie pożegnanie wierząc, że 
wielu mieszkańców czytając te zdania 
wspomni tą wspaniałą osobowość Woj-
kowic. Pani Zenia bardzo kochała swoją 
rodzinę, wnuki, a szczególnie dużo i czę-

sto mówiła o swojej prawnuczce „Japon-
ce”. W ubiegłym roku, 5 marca obchodzi-
ła bardzo uroczyście swoje 90 urodziny. 
W tym roku ze względu na epidemię wy-
słałyśmy na jej urodziny kolorową, pięk-
ną kartę urodzinową z życzeniami. Pani 
Irenka – opiekunka, przeczytała Jej nasze 
życzenia. Mimo choroby przyjęła te sło-
wa z uśmiechem. 

Droga Zeniu! 
Jest nam bardzo żal, że nie możesz być 
tu z nami. Brakuje nam Twojej radości ży-
cia, pięknych niebieskich oczu i ciepłego 
uśmiechu. Zostaniesz w naszej pamięci 
do końca naszych dni. 

Twoje przyjaciółki 
Grażyna, Lusia, Wenia i Jagoda 

Członkowie Stowarzysze-
nia Aktywny Wojkowicki 
Senior w okresie od mar-
ca do maja brali udział 
w projekcie dofinansowa-
nym ze środków Gminy 
Wojkowice „Wojkowicki 
Senior wobec wyzwań 
czasów epidemii”. Celem 
projektu było podnie-
sienie aktywności osób 

w wieku emerytalnym oraz poszerzenie 
ich wiedzy na temat sposobów radzenia 
sobie z problemami wynikającymi ze sta-
nu epidemii. Motywowaliśmy seniorów 
do wysiłku fizycznego poprzez ćwiczenia 
indywidualne i zespołowe. 
Ćwiczyliśmy speed-ball, boule, przeszli-
śmy kilkadziesiąt kilometrów z kijka-
mi. Grupa manualna wykonała szereg 
prac, m.in. koszyczki-niespodzianki oraz 
stroiki. Seniorzy brali również udział 
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Uroczysta Gala oraz finałowy koncert 
Wojkowicki Festiwal Wokalny cieszy się 
niesamowitą popularnością, a zaintere-
sowanie i ilość zgłoszeń w trudnym cza-
sie pandemii przerosła nasze wyobraże-
nia. Od kilku lat MOK za pośrednictwem 
takich konkursów jak „Mikrofon, MOK 
i Ty” wyłania młode talenty, promuje 
kulturę muzyczną, zdrową rywalizację 
i potrzebę rozwijania własnych pasji. 
W tym roku do pierwszego etapu zgło-
siło się aż 393 uczestników z całej Pol-
ski, a pierwszym krokiem przed kolej-
nymi etapami było przesłanie nagrania 
demo, tylko z dźwiękiem – czyli własne-
go wykonania wybranego utworu. Po-
tem jury wybrało osoby, które przeszły 
dalej, aż do finałów. Podczas uroczystej 
gali, którą odbyła się 19 czerwca już 
w murach Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Wojkowicach poznaliśmy zwycięz-
ców tegorocznej edycji Festiwalu. Wy-
darzenie było również transmitowane 
online. Ważną częścią konkursu były 
oczywiście przesłuchania – a tej ogrom-
nej pracy dokonało nasze wspaniałe 
jury, w skład którego weszły: Paulina 
Dziedzic – absolwentka edukacji arty-
stycznej w zakresie sztuki muzycznej 
na Akademii Muzycznej w Katowicach, 
mająca duże doświadczenie chóralne, 
występowała m.in. z Chórem Polskiego 
Radia i Opery Śląskiej; Alicja Andrejczuk 
– wokalistka związana z muzyką gospel, 
była chórzystką i solistką w katowickim 
chórze Gospel Sound, od 2018 roku jest 
wokalistką w zespole Tree od Sounds, 
wzięła udział w I edycji programu „Śpie-

wajmy Razem. All Together 
Now” oraz Danuta Rajchel 
– absolwentka Akademii 
Muzycznej na wydziale wo-
kalno-aktorskim w Katowi-
cach i podyplomowych stu-
diów z filozofii i psychologii 
na Uniwersytecie Jagielloń-
skim, solistka scen muzycz-
nych w kraju i za granicą, 
a także nauczyciel śpiewu 
klasycznego i estradowego 
– panią Danutę, która mu-
siała zrezygnować z pracy 
w jury z przyczyn osobi-
stych zastąpiła Martyna 
Kubiak – wokalistka, kom-
pozytorka, autorka tekstów i pedagog 
oraz liderka zespołu Early Birds i solistka 
chóru gospel.
Po przesłuchaniu wszystkich nagrań zosta-
ły wyłonione najlepsze głosy do II etapu, 
gdzie w sześciu kategoriach rywalizowało 
ze sobą ponad 100 młodych wokalistów. 
Ich zadaniem było przesłanie nagrań wi-
deo, spośród których wybrano zwycięzców 
w poszczególnych grupach wiekowych.
Poziom wykonań był bardzo wysoki oraz 
różnorodny, a wybory muzyczne niezwy-
kle dojrzałe i ciekawe. W konkursie wzięli 
udział młodzi ludzie z całej Polski i pomi-
mo upałów oraz dalekiej drogi przyjechali 
z Rzeszowa, Lublina, Kłodzka i innych od-
ległych miejscowości. Jury oceniło dykcję 
uczestników, prezencję, walory głosowe 
oraz interpretację wykonywanych utwo-
rów, a wszyscy już na żywo bądź dzięki 
transmisji mogliśmy podziwiać te nie-

zwykłe głosy i wykonania. Dodatkowo 
przyznano również nagrodę specjalną, 
Grand Prix Festiwalu – otrzymała ją Ida 
Szebla wraz z voucherem na nagranie 
demo w studio MAQ Records. Dziękuje-
my wszystkim uczestnikom za zaangażo-
wanie, za inspirację, za to, że jest Was tak 
wielu, a laureatom gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. Lista laureatów do-
stępna jest na stronie mokwojkowice.pl 

Organizatorem Festiwalu był Miejski 
Ośrodek Kultury w Wojkowicach. Patronat 
nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta 
Wojkowice Tomasz Szczerba. Wsparli nas 
również sponsorzy: Econ Trader Sp. z.o o, 
U&R Calor SP. z.o o z Wojkowic, Nauka 
Jazdy Professional – Radosław Rabus oraz 
Studio Nagrań MAQ Records.

Tekst: Magdalena Pasternak

w warsztatach kreatywnego pisania, 
a zainteresowane osoby poszerzały swo-
ją wiedzę w zakresie obsługi smartfona. 
Na zakończenie projektu wyjechaliśmy 
w Beskidy, gdzie wśród wiosennej zie-
leni, uprawiając nordic walking, ma-

szerowaliśmy z szumem górskiej rzeki 
i podziwialiśmy krajobrazy. Rywalizowa-
liśmy w boule i w speed-ball. Bawiliśmy 
się w gry zręcznościowe. Zintegrowani 
i zmotywowani do dalszej pracy nad 
sobą i swoją kondycją fizyczną zaczęliśmy 

bardziej optymistycznie patrzeć w przy-
szłość. Ruch na świeżym powietrzu, dzia-
łania w grupie, rywalizacja, tworzenie 
pięknych rzeczy – to tak dużo, a tak nie-
wiele, żeby chciało się chcieć. 

Zarząd Stowarzyszenia AWS

K U L T U R A

IX Ogólnopolski Festiwal Wokalny  
„Mikrofon, MOK i Ty”
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Tegoroczne wiosenne rywalizacje taneczne przybrały nową for-
mą – za sprawą charyzmatycznych instruktorów zaprosiliśmy 
mieszkańców Wojkowic do wspólnej aktywności przed telewi-
zorami, monitorami komputerów i tabletów. Warsztaty tanecz-
ne online są już z nami od dłuższego czasu i do takiej formy 
zajęć zdążyliśmy się również przyzwyczaić, ale miniona sobota 
była wyjątkowa, bo zaproponowaliśmy aż trzy godziny inten-
sywnych tanecznych zmagań. DANCE ONLINE wirtualnie przy-
ciągnął miłośników tańca i pozwolił nam rozruszać całe ciało 
w rytm energicznej muzyki. Sobotnia, jeszcze nie wiosenna po-
goda, nie zachęcała do spacerów i spędzania czasu w plenerze, 
dlatego doskonałą odskocznią od deszczowej aury z pewnością 
był dynamiczny taniec w wykonaniu aż trzech instruktorów. 
Darek, Michał i Bartek zachęcili wszystkich do spędzenia Mię-
dzynarodowego Dnia Tańca właśnie w taki taneczny sposób, 
proponując różne układy i style oraz aktywnie zachęcając nas 
do wstania z kanap. Streaming na żywo rozpoczął się o godzinie 
11 prosto z sali widowiskowej MOK-u. Na scenie po kolei ukazy-
wali się kolejni prowadzący, a każdy z nich prezentował własny 
program warsztatów. Bartek Brela jako pierwszy rozpoczął ta-
neczny maraton, jest tancerzem, który od 14 lat prowadzi klub 
BartezDance-Fitness, tańczy od dziecka, a swoją wiedzę potrafi 

przekazać na luzie i z dużą dawką pozytywnej energii. Jako ko-
lejny wystąpił Darek Madej, który słynie z motta „Tylko dens 
ma sens”! Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych instruk-
torów fitness w Polsce i Fitprezenterem roku 2012. Na koniec, 
już po dwugodzinnych warsztatach wystąpił Michał Juraszczyk 
– tancerz i choreograf, założyciel Just Motion i laureat wielu 
konkursów. Z dużym poczuciem humoru zachęcił nas do ostat-
niego wysiłku. Dziękujemy wszystkich, którzy byli z nami w so-
botę, pamiętajcie – „Tylko dens z MOK-iem ma sens”, dlate-
go zachęcamy do udziału w naszych tanecznych warsztatach, 
do rozwijania się i dbania o kondycję. Do zobaczenia!

K U L T U R A

Dance ONLINE w MOK-u!

Kolejna książka autorstwa uczniów  
wojkowickich szkół już w czerwcu!

Z  Ż Y C I A  O Ś W I A T Y

Coroczne wspólne pisanie książki – zbioru opowiadań to już 
wieloletnia tradycja w Liceum Ogólnokształcącym w Wojko-
wicach. Spod pióra młodzieży wychodzą opowiadania połą-
czone wspólnym motywem, które następnie zostają wydane 
w formie książki, a uczniowie kończący naszą szkołę, którzy 
zaangażowani są projekt, opuszczają jej mury nawet z cztere-

ma (jedna co roku) książkami ze swoim opowiadaniem. To na-
prawdę cenny kapitał i wspaniała pamiątka. W ubiegłym roku 
udało się zaangażować do współpracy także wojkowickie szko-
ły podstawowe– wszystko w ramach projektu Stowarzyszenia 
TPLO w Wojkowicach „WOJKOWICKIE STUDIO MŁODYCH TA-
LENTÓW”, finansowanego w ramach tzw. „małych grantów” 
ze środków gminy Wojkowice. Dzięki środkom, pozyskanym 
w ramach projektu możliwe jest sfinansowanie druku książ-
ki oraz nagród dla autorów najlepszych tekstów. W tym roku 
również w każdym opowiadaniu pojawił się motyw Wojkowic – 
w różnych, nawet najbardziej innowacyjnych ujęciach. Odbyły 
się także warsztaty kreatywnego pisania, ćwiczenia umiejętno-
ści redakcyjnych oraz warsztaty korektorskie dla uczestników 
projektu. Niestety sytuacja epidemiczna uniemożliwiła wyjazd 
do teatru czy też zajęcia aktorskie, wokalne, taneczne, które 
w zeszłym roku również były elementem projektu. Wszystko 
jednak przed nami, bo we wrześniu znów bierzemy się do pra-
cy! Tymczasem z niecierpliwością czekamy na pachnącą świe-
żym drukiem książkę.

Tekst: Agnieszka Mańka
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Powrót do bezpiecznej, przyjaznej szkoły, 
w której wsparcie i życzliwość to podsta-
wa funkcjonowania, dał nam dużo po-
wodów do radości i szans, by niwelować 
wszelkie obawy. Poznajemy się na nowo 
i dlatego wszyscy, zarówno uczniowie, 
jak i nauczyciele, mamy dużo pozytyw-
nej energii i motywacji, żeby odnaleźć 
się na powrót w szkole. ZSOiT w Wojko-
wicach to szkoła dla osób otwartych i cie-
kawych świata. Tu każdy uczeń ma szan-
sę wykorzystać swój potencjał oraz 
rozwinąć zdolności i zainteresowania. 
Rozszerzyliśmy ofertę edukacyjną szkoły 
i w Liceum Ogólnokształcącym proponu-
jemy naszym uczniom edukację w klasie 
służb mundurowych: policyjno-prawnej, 
pożarniczo-ratowniczej, nowością jest 
ukierunkowanie resocjalizacyjno-krymi-
nologiczne i Straży Granicznej. Wiedzę 

łączymy z praktyką na najwyższym po-
ziomie. Współpracujemy z Komendą Po-
wiatową Policji w Będzinie oraz Komendą 
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 
w Będzinie, a w tym roku szkolnym zawar-
liśmy porozumienie z Zakładem Karnym 
w Wojkowicach o wzajemnej współpracy 
i wspólnej realizacji zadań edukacyjnych. 
Współpraca z najważniejszymi organami 
porządku publicznego i służb ratowni-
czych w Powiecie Będzińskim pozwala 
określić kierunek rozwoju szkoły i jest 
w dużej mierze odpowiedzią na ogrom-
ne zapotrzebowanie społeczne. Wszyst-
kim uczniom klasy służb mundurowych 
oferujemy zajęcia poligonowe, zajęcia 
na strzelnicy, kurs sztuk walki i samoobro-
ny, kurs pierwszej pomocy przedmedycz-
nej, trening musztry i Dzień Mundurowy, 
a ponadto poszczególne ukierunkowania 
oferują dodatkowe zajęcia prozawodowe. 
Nasze Liceum Ogólnokształcące to nie tyl-
ko służby mundurowe – w ofercie mamy 
wyzwania także dla humanistów. Klasy 
psychologiczno-pedagogiczne to nasi 
szkolni znawcy dusz, a klasa dziennikar-
sko-medialna zapowiada się naprawdę 
super. Warsztaty, wykłady, ćwiczenia, 
wspólne pisanie książki, szkolny teatr, 
blog humanistyczny – łączymy przyjemne 
z pożytecznym, coś dla ciała z czymś dla 
ducha, by zapewnić naszym uczniom wie-
lokierunkowy rozwój na miarę współcze-

snego świata. Wybór naszego Technikum 
Architektury Krajobrazu to doskonały 
pomysł – nie tylko na zagospodarowa-
nie przestrzeni zielonej, ale i na życie – 
gwarantujący satysfakcję zawodową i fi-
nansową. W technikum architektury 
krajobrazu, oferujemy aż cztery zawody: 
technik architektury krajobrazu, technik 
lotniskowych służb operacyjnych oraz 
dwa nowe – technik ochrony środowiska 
i technik awionik. Ekologia to prioryteto-
we zagadnienie współczesnego świata. 
Nasz nowy kierunek technik ochrony śro-
dowiska to odpowiedź na to wyzwanie 
i oferta dla tych, którzy chcą zmieniać 
świat w duchu eko i z łatwością odnaleźć 
się na nowoczesnym rynku pracy. Technik 
lotniskowych służb operacyjnych to nasza 
propozycja, która od samego początku 
spotyka się z olbrzymim zainteresowa-
niem ze strony absolwentów szkół pod-
stawowych. W tym roku kolejne wyzwa-
nie dla młodych, ambitnych, którzy chcą 
zostać cenionymi specjalistami na euro-
pejskim rynku pracy – technik awionik. 
Unikalna oferta edukacyjna ZSOiT w Woj-
kowicach umożliwia już na etapie szkoły 
średniej zaprojektowanie przez uczniów 
swojej przyszłości, co zwiększa szanse za-
trudnienia na obecnym rynku pracy.

Bożena Łabacz
Agnieszka Mańka

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych 
w Wojkowicach  

– JEDNA SZKOŁA – WIELE MOŻLIWOŚCI!

Przedszkolaki uczą się, jak dbać o czystość powietrza
Przedszkole im. „Przyjaciół Bajek” za-
kwalifikowało się do udziału w II edy-
cji kampanii edukacyjno-informacyjnej 
pod hasłem: Mogę! Zatrzymać SMOG 
– Przedszkolaku złap oddech. W ramach 
kampanii otrzymaliśmy 2 oczyszczacze 
powietrza zakupione ze środków Woje-
wództwa Śląskiego i współfinansowa-
ne przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach. Nauczyciele otrzymali ma-
teriały edukacyjne, które wykorzystują 
w pracy z dziećmi podczas zajęć, zwią-
zanych z realizacją kampanii. Ze środków 
Rady Rodziców został zakupiony jeszcze 
jeden oczyszczacz, który znajduje się 
w oddziałach przy ul. Źrałków. W holu 
przedszkola mieści się tablica informu-

jąca o aktualizowanym stanie jakości 
powietrza w mieście. Zajęcia związane 
z kampanią mają różnorodny charakter. 
Przedstawienie teatralne przygotowane 
przez nauczycieli na podstawie „Bajki 
o księciu i złym smogu” pozwoliło dzie-
ciom poznać przyczyny zanieczyszczenia 
powietrza. Podczas zajęć wykorzystywa-
ne są filmy edukacyjne, plansze, surowce 

Z  Ż Y C I A  O Ś W I A T Y
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Czerwone światło STÓJ… Zielone światło IDŹ…

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu w SP1

wtórne. Oddziałujemy na wiele zmysłów, 
by jak najbardziej uwrażliwiać dzieci i do-
rosłych na problemy zanieczyszczenia 
naszej planety. Niecodziennym wydarze-
niem, związanym również z przytaczaną 
tematyką, było wystąpienie dzieci z od-
działu Ufoludki w audycji radiowej wy-
emitowanej na antenie Radia Katowice. 
Dziennikarka, goszcząc w naszym przed-

szkolu, nagrywała zajęcia, na których 
dzieci dowiedziały się, jaka jest różnica 
między smokiem a smogiem. Wykony-
wały zadania związane z walką ze smo-
giem i ochroną środowiska. W nagrodę 
otrzymały sadzonkę drzewa, którą zasa-
dziły na placu przedszkolnym, by produ-
kowało dla nas tlen. 

W dniach 4-7 maj a 2021r. w Żłobku Miej-
skim „Figielkowo” odbył się tydzień „Bez-
pieczeństwa na drodze”, w czasie którego 
podopieczni poznali zasady prawidłowe-
go poruszania się w drodze do żłobka. 
Podczas przeprowadzonych zajęc dzieci 
dowiedziały się, jak wygląda sygnalizacja 
świetlna, zapoznały się z podstawowymi 
znakami drogowymi, które mogą napo-
tkać w czasie drogi do placówki. Nabytą 
wiedzę maluszki utrwaliły podczas zajęć 
twórczych: podopieczni wykonali własny 
sygnalizator świetlny oraz makietę mia-
steczka ruchu drogowego. Przygotowane 
zajęcia sensoryczne pozwoliły dzieciom 
zapamiętać bezpieczne zachowania pie-
szego oraz innych uczestników ruchu 

drogowego. W ramach zajęć dzieci 
wzięły udział w symulacji przejścia 
przez jezdnię oraz poznały 5 zasad 
prawidłowego przejścia przez pasy. 
Pani Policjant powiedziała, na czym 
polega ten zawód oraz mówiła o roli 
policji w zapewnieniu bezpieczeń-
stwa na drodze. Maluszki dowiedzia-
ły się również, kim jest Pani Stop i jak 
ważna dla dzieci jest jej obecność 
przy przejściach dla pieszych. Zakoń-
czeniem tygodnia bezpieczeństwa 
były prezenty przygotowane dla ma-
luszków – wszystkie dzieci otrzymały 
opaski oraz breloczki odblaskowe, dzięki 
którym będą zawsze bezpieczne i widocz-
ne na drodze. Misie oraz Tygryski z wiel-

kim zaciekawieniem i zaangażowaniem 
brały udział we wszystkich przygotowa-
nych zabawach.

Corocznie 2 kwietnia ob-
chodzony jest Światowy 
Dzień Świadomości Auty-
zmu. Każdy może wyrazić 
swoją solidarność z osoba-
mi zmagającymi się z auty-
zmem poprzez oświetlenie 
domu na niebiesko lub na-
łożenie ubrania w kolorze 
niebieskim. Aby przybliżyć 
uczniom i rodzicom proble-
my związane z tym zabu-
rzeniem rozwojowym i pro-
pagować wiedzę na temat 
autyzmu, Szkoła Podstawo-

wa nr 1 w Wojkowicach zaproponowała 
uczniom udział w dwóch akcjach. Pierw-
sza to „ZAŚWIEĆ NA NIEBIESKO DLA AU-
TYZMU!”, która polegała na wykonaniu 
pracy plastycznej „Niebieskie serce dla 
autyzmu”, sfotografowaniu jej i przesła-
niu zdjęcia do szkoły. Druga akcja, pod 
nazwą „NIEBIESKI BIEG – BIEGNIEMY 
DLA AUTYZMU!”, zachęcała do wykona-
nia aktywności fi zycznej (bieg, spacer, 
jazda na rowerze, rolkach itp.) z wyko-
rzystaniem niebieskiego elementu stroju 
i wysłania zdjęcia zrobionego w podczas 
jej trwania do koordynatorów (zdjęcia 
i fi lmy z przebiegu akcji są dostępne 
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na stronie https://pl-pl.facebook.com/
sp1wojkowice). Uczniowie i rodzice mieli 
możliwość zapoznania się także z pre-
zentacją multimedialną, z której dowi-
dzieli się m.in. tego, że autyzm to nie 
choroba, że wiele osób spośród znanych 
postaci życia kulturalnego, społecznego, 
sportowego cierpiało na to zaburzenie, 
doświadczając trudności w komunika-
cji, rozpoznawaniu i rozumieniu emocji 

oraz nawiązywaniu i podtrzymywaniu 
kontaktu z innymi ludźmi. W działania 
zaangażowało się spora grupa uczniów 
i wielu chętnych nauczycieli, którym los 
dzieci ze specjalnymi potrzebami nie jest 
obojętny. Podobny cel miał także DZIEŃ 
KOLOROWYCH SKARPETEK, zorganizo-
wany w Światowym Dniu zespołu Downa 
(21 marca). W tym dniu, aby podkreślić 
akceptację, szacunek i solidarność z oso-

bami z zespołem Downa, uczniowie za-
kładali kolorowe skarpetki nie do pary, 
które są wyrazem wartości ludzkiej wy-
jątkowości, unikalności i różnorodności. 
Uczniowie SP1 podjęli „skarpetkowe wy-
zwanie”, pokazując swoje zaangażowa-
nie w działania mające na celu okazanie 
tolerancji i wsparcia dla wszystkich osób 
z zespołem Downa.

 Tekst: Małgorzata Krawczyk

Wiosenny konkurs ,,Wojkowice – moja trasa rowerowa”
Pomysł na ogłoszenie konkursu dla uczniów Szkoły Podstawo-
wej Nr 3 zrodził się nie w głowie, lecz w sercu, z miłości do ru-
chu, do bycia aktywnym fizycznie. Dzisiejsze czasy mocno ogra-
niczyły tę sferę życia codziennego. Każdy kolejny dzień wiosny 
powodował, że wszyscy zapragnęliśmy ruchu na świeżym 
powietrzu. Formą aktywności, która sprawia nam największą 
frajdę jest jazda na rowerze. Ponadto dostrzegamy, że Wojko-
wice zmieniają się na naszych oczach, dotyczy to także rozwią-
zań służących rekreacji. Mają powstawać kolejne odcinki dróg 
rowerowych. Każdy rowerzysta, nawet ten najmłodszy, będzie 
mógł podczas jazdy czuć się bezpiecznie? Nasz konkurs jest od-
powiedzią na pytania – czy znamy Wojkowice, czy mamy się 

czym pochwalić ? Prace konkursowe stanowią jasną odpowiedź 
– z całą pewnością tak. Najważniejszym celem konkursu było 
zaprojektowanie trasy rowerowej tak, by pokazywała najcie-
kawsze miejsca Wojkowic, a jej przebieg motywował do spor-
towej aktywności. Kryteria: miejsce – Wojkowice, zapewnienie 
bezpieczeństwa, ujęcie ciekawych, miejsc, oznaczenie począt-
ku i końca trasy oraz określenie przewidywanego czasu i licz-
by kilometrów do przejechania. Zainteresowanie konkursem 
przerosło nasze oczekiwania. Do organizatorów napłynęło 
mnóstwo prac w formie filmików i prezentacji. Po obejrzeniu 
wszystkich projektów, byliśmy zachwyceni zaangażowaniem 
uczniów, zwłaszcza tych najmłodszych. 

Wyniki konkursu:

W kategorii uczniów klas I – III

I miejsce – Grzegorz Gumulak uczeń klasy III a.

W kategorii uczniów klas IV – VIII

I miejsce – Kamil Gnacik uczeń klasy IV a

II miejsce – Kamil Siudak uczeń klasy VI b

III miejsce – Zofia Pitas uczennica klasy VII b

Ogromne gratulacje dla wymienionych uczniów i dla wszystkich, którzy wzięli udział w konkursie. Zapraszamy do obserwowania 
Facebooka Szkoły Podstawowej Nr 3. 

 Organizatorzy:  
Lidia Ratajczak i Grzegorz Frandofert
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S P O R T

Akademia Sportu Wojkowice rozwija się 
z miesiąca na miesiąc. W maju rozpoczę-
liśmy treningi siatkarskie dla dziewczyn 
w dwóch grupach – dla roczników 2009-
2011 oraz 2006-2008. Treningi odbywają 
się w każdą środę w Szkole Podstawowej 
nr 3 w godzinach 16.30-19.00. Kolejnym 
projektem, który rozpoczęła nasza Akade-
mia jest projekt „Boule dla każdego” – zaję-
cia odbywają się w środy o 16.00 na stadio-

nie w Wojkowicach. Na przełomie kwietnia 
odbyło się już kolejne szkolenie dla kadry 
trenerskiej i zawodników z metodologii Co-
erver Coaching Partner Academy. Trzeba 
zaznaczyć, że jesteśmy jedyną Akademią 
w regionie, która podpisała umowę z Co-
erver Coaching Partner Academy i trenu-
jemy zgodnie z metodologią naszego part-
nera. W kwietniu rozpoczęły się również 
rozgrywki piłkarskie w podokręgu sosno-

wiec i wszystkie nasze drużyny rozgrywają 
mecze w swoich ligach i turniejach. Cały 
czas prowadzimy nabór uzupełniający dla 
roczników od 2015 do 2005, jeśli ktoś jest 
chętny spróbowania się w piłce nożnej 
lub siatkówce zapraszamy do kontaktu. 
Wszystkie informacje znajdują się na na-
szej stronie www.akademiasportuwojko-
wice.pl.  

Tekst: Tomasz Głogowski

Akademia Sportu idzie do przodu!
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05.03.2021 r., ul. Sobieskiego. 
Policjanci ZPI KP Wojkowice zatrzymali mężczy-
znę, który kierował groźby popełnienia prze-
stępstwa przy użyciu noża kuchennego wobec 
kobiety, u której groźby te wzbudziły uzasadnio-
ną obawę, że zostaną spełnione.

06.03.2021 r., ul. Sobieskiego. 
Policjanci WRD KPP Będzin, zatrzymali męż-
czyznę, który będąc w stanie nietrzeźwości 
(0,43mg/l) kierował samochodem osobowym. 
Ponadto spowodował kolizję drogową.

10.03.2021 r., ul. Fabryczna. 
Policjanci ZPI KP Wojkowice wraz z pracownika-
mi firmy TAURON ujawnili w mieszkaniu niele-
galny pobór energii elektrycznej z pominięciem 
urządzenia kontrolno-pomiarowego. Wartość 
strat w trakcie ustalania.

09.03.2021 r., ul. Sobieskiego. 
Łukasz W. wykorzystując nieuwagę kobiety, do-
konał z jej mieszkania kradzieży telefonu komór-
kowego i tabletu, powodując straty w wysokości 
1160 zł.

18.03.2021 r. ul. Morcinka. 
Policjanci KP Wojkowice zatrzymali Pawła Ch., 
który kierował samochodem osobowym będąc 
w stanie nietrzeźwości (I – 2,29 promila, II – 2,26 
promila).

22.03.2021 r. 
Policjanci WK KP Wojkowice w mieszkaniu Ka-
mila M. ujawnili nielegalny pobór energii elek-
trycznej z pominięciem urządzenia kontrolno-
-pomiarowego. Straty na szkodę Tauron w toku 
ustaleń.

29.03.2021 r., ul. Morcinka. 
W kafejce internetowej, trzej nieznani sprawcy 
używając siły fizycznej doprowadzili do stanu 
bezbronności mężczyznę, na którego szkodę 
skradli portfel z dokumentami oraz 140 zł.

30.03.2021 r., ul. Piaski. 
Policjanci WK KP Wojkowice zatrzymali Jarosła-
wa P., który kierował groźby pozbawienia życia 
wobec sąsiadki, a groźby te wzbudziły u niej 
uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione.

02.04.2021 r., ul. Kopalniana. 
Policjanci WRD KPP Będzin zatrzymali Zbignie-
wa T., który kierował samochodem osobowym 
będąc w stanie nietrzeźwości (0,81 mg/L).

17.04.2021 r., ul. Kasprowicza. 
Policjanci ZPI KP Wojkowice zatrzymali Arkadiu-
sza K., który kierował samochodem osobowym 
wbrew zakazowi prowadzenia pojazdów mecha-
nicznych wydanemu przez SR Będzin. Ponadto 
znajdował się w stanie nietrzeźwości (I-1,89, II 
– 1,91 promila).

24.04.2021 r., ul. Sobieskiego. 
Nieustalony sprawca poprzez wybicie szy-
by w przednich i tylnych drzwiach dostał się 
do wnętrza pojazdu, skąd dokonał kradzieży 
urządzenia do poboru opłat oraz dwóch toreb 
z ubraniami, powodując łączne straty na kwotę 
600 zł.

25.04.2021 r., ul. Morcinka. 
Policjanci KP Wojkowice zatrzymali kobietę, 
która dokonała kradzieży 3 telefonów komórko-
wych i elektronarzędzi z osprzętem, powodując 
straty w wysokości 9189 zł.

13.05.2021 r., ul. Sucharskiego. 
Policjanci ZPI KP Wojkowice zatrzymali mężczy-
znę, który w okresie od 2012 r. do chwili obec-
nej uporczywie nękał oraz kierował groźby ka-
ralne pozbawienia życia i zdrowia wobec swojej 
żony, przy czym groźby te wzbudziły uzasadnio-
ną obawę, że zostaną spełnione.

21.05.2021 r., ul. Stara. 
Policjanci ZPI KP Wojkowice zatrzymali Grzego-
rza W., który kierował samochodem osobowym 
będąc w stanie nietrzeźwości (2,46 i 2,33 pro-
mila).

23.05.2021 r., ul. Sobieskiego. 
Nieznany sprawca w Wojkowicach poprzez 
otwarte okno dostał się do wnętrza warsztatu, 
skąd dokonał kradzieży elektronarzędzi. War-
tość strat to około 20 tys. zł.

Sporządził 
mł. asp. Dawid Polakowski

Wydarzenia kryminalne  
na terenie miasta Wojkowice  

z okresu od 03.03.2021 r. do 31.05.2021 r.


