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Gmina Wojkowice otrzymała 9 milionów złotych z Rządowego 
Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – edy-
cja druga!

Dzięki pozyskanym środkom w naszej gminie zrealizowane zo-
staną dwa zadania inwestycyjne. 
Pierwszym z nich jest przebudowa ulicy Proletariatu. Planowa-
ne w ramach tego zadania działania to m.in.: wykonanie jezdni 
z asfaltu i kostki brukowej, przebudowa chodnika na ciąg pie-
szo-rowerowy oraz wykonanie kanalizacji deszczowej. Przewi-
dywana wartość inwestycji to ponad 2 miliony złotych.
Drugim planowanym zadaniem jest długo wyczekiwana przez 
mieszkańców naszego miasta rewitalizacja obiektu sportowego 
Milenium przy ulicy Kusocińskiego 1. 
Przed przystąpieniem do realizacji wykonana zostanie peł-
na dokumentacja projektowa. W ramach projektu wykonane 
zostaną: zadaszone trybuny na około 600 miejsc siedzących 
wraz z oświetleniem i nagłośnieniem, automatyczne nawod-
nie murawy oraz bieżni. Natomiast na terenie wokół stadionu 
powstanie skatepark wraz z rolkowiskiem, wodny plac zabaw, 
tężnia solankowa oraz bulodrom (boisko do gry w bule). Zosta-
ną również przebudowane ciągi piesze i wymienione zostanie 
oświetlenie. 
Przewidywany koszt inwestycji to ok. 8-10 milionów złotych, 
z czego 8 milionów pochodziło będzie ze środków zewnętrz-
nych – 7 mln z Rządowego Funduszu Polski Ład, 1 mln z konkur-
su „Rosnąca Odporność”.

W środę 20 kwietnia 2022 roku miało miejsce podpisanie po-
rozumienia powołującego do życia Klaster Energii Bobrowni-
ki-Wojkowice-Psary. Klaster energii to porozumienie cywilno-
prawne pomiędzy partnerami. W skład klastra energii wchodzą: 
gmina Bobrowniki, gmina Psary, miasto Wojkowice, SIM Zagłę-
bie, a także Klastry Energii Sp. z o.o. w roli koordynatora. Po-
rozumienie podpisali wójt Małgorzata Bednarek (Bobrowniki), 

wójt Tomasz Sadłoń (Psary), burmistrz Tomasz Szczerba (Woj-
kowice), prezes Piotr Czarnojańczyk (SIM Zagłębie) oraz dyrek-
tor Michał Mroskowiak (Klastry Energii). W następnym kroku 
do klastra energii dołączą spółki komunalne, a także zaintere-
sowane przedsiębiorstwa. Podstawowym celem klastra ener-
gii jest obniżenie cen energii elektrycznej dla przedsiębiorców 
oraz mieszkańców gmin, w oparciu o inwestycje w odnawialne 

Dofinansowanie z Polskiego Ładu

Klaster Energii w Wojkowicach!
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OZE u mieszkańców Wojkowic!

Trwa budowa kanalizacji w Wojkowicach
Realizacja projektu pn.: „Budowa 
kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej na terenie Miasta Wojkowice 
– Etap II” zakłada skanalizowanie 
większości ulic w naszym mieście. 
Całość zadania została podzielona 
na trzy etapy. Dla każdego z nich 
Wykonawca inwestycji sporządził 
odrębną dokumentację projektową 
i obecnie uzyskano prawomocne 
pozwolenia na budowę dla wszyst-
kich etapów. Pozwoliło to na prze-

kazanie Wykonawcy kolejnych frontów robót zlokalizowanych 
w różnych częściach miasta. W najbliższym czasie mogą zatem 
wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym na kolejnych ulicach, 
natomiast okres wakacyjny będzie wiązał się z intensyfika-
cją prac na terenie całego miasta. Sieć kanalizacyjna została 
już wykonana w ulicy Rodzinnej i Głowackiego, kończą się też 

roboty ziemne w ulicy Długosza. Kolejna brygada rozpoczęła 
prace w ulicy Jaworznik. Wykonawca przystąpił także do robót 
odtworzeniowych nawierzchni. 
Ze względu na dynamiczną i niekorzystną sytuację na rynku cen 
materiałów budowlanych, a także odpływ pracowników zwią-
zany z działaniami wojennymi na terenie Ukrainy, Wykonaw-
ca nie wykonuje wszystkich działań zgodnie z wcześniej zało-
żonym harmonogramem, część prac jest opóźniona, jednakże 
firma Machnik Sp. z o.o. deklaruje, że całkowite wykonanie 
inwestycji nie jest zagrożone.

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta 
Wojkowice – Etap II”,  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruk-
tura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym 
adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa 
w aglomeracjach.

źródła energii, magazyny energii, a także systemy zarządzania 
energią. Dodatkowym skutkiem powstania klastra energii jest 

uzyskiwanie niezależności energetycznej gmin, co w kontekście 
sytuacji wojennej na terytorium Ukrainy, staję się kolejnym 
atutem.
Budowa infrastruktury energetycznej jest czasochłonna oraz 
kosztochłonna, w związku z czym, w pierwszej fazie aktywność 
klastra koncentrują się wokół agregowania danych dotyczących 
energii elektrycznej na obszarze gmin, a także tworzenia ana-
liz niezbędnych do efektywnej realizacji inwestycji. Wynikiem 
pierwszej fazy prac koordynatora będzie powstanie Strategii 
Rozwoju Klastra. Równolegle przystępujemy do analiz Miejsco-
wych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz pozyski-
wania dofinansowań ze środków zewnętrznych.
Media klastrów energii: www.facebook.com/klastryenergii, 
www.klastry-energii.pl

Na terenie gminy Wojkowice realizowa-
ny jest projekt pn. „Poprawa efektyw-
ności energetycznej budynków poprzez 
montaż OZE na terenie nieruchomości 
mieszkalnych w Gminie Wojkowice” re-
alizowany przy współudziale środków 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020. 

Projekt przewiduje wykonanie 115 
instalacji fotowoltaicznych, których 
głównym przeznaczeniem będzie wy-
korzystanie wyprodukowanej energii 
na potrzeby własne gospodarstw do-
mowych. Właścicielem powstałej w ra-
mach projektu infrastruktury będzie 
gmina Wojkowice. Termin zakończenia 
zadania przewidywany jest na koniec 
sierpnia 2022 roku. 
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Lokalne Partnerstwo PAFW w Gminie Wojkowice

Nasi zabiegani seniorzy

W Gminie Wojkowice zawiązało się Lokalne Partnerstwo Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w składzie: Fundacja 
Rozwoju Kompetencji „Nowe Możliwości”, Fundacja Zagłę-
bie Folkloru, Szkoła Podstawowa nr 3 w Wojkowicach oraz 
Radni Rady Miasta Wojkowice: Maciej Klimek, Katarzyna 
Wadowska, Przemysław Pawełczyk. Celem partnerstwa jest 
inicjowanie i rozwój współpracy na rzecz realizacji projektów 
ważnych dla lokalnej społeczności. W podejmowanych dzia-
łaniach wykorzystywana jest metoda animacji społeczności 
lokalnych służąca budowaniu dobra wspólnego w oparciu 
o przeprowadzoną wcześniej diagnozę społeczną. Jak mówią 
członkowie Partnerstwa: „W związku z pojawieniem się w na-
szej społeczności gości z Ukrainy i podjęciem działań na rzecz 
ich włączenia do społeczności Wojkowic, chcielibyśmy podjąć 
odpowiednie działania na rzecz nowo przybyłych osób (są to 
głównie młode kobiety i dzieci), które jednocześnie zaowo-
cowałyby tworzeniem długotrwałych relacji z mieszkańcami 
Wojkowic. Mamy potrzebę wyrażania solidarności z walczącą 
Ukrainą nie poprzez hasła, ale poprzez konkretne działania. 

Zależy nam na tym, by poznać potrzeby ukraińskich rodzin 
z ich własnej perspektywy. Wzajemne zrozumienie oraz bu-
dowanie głębszych i partnerskich relacji pozwoli nam sku-
tecznie poprawić jakość życia osób pozbawionych czasowo 
możliwości przebywania w swojej ojczyźnie. Chcemy nauczyć 
się posługiwać językiem inkluzywnym, etycznym, by nie ranić 
i nie wyzwalać trudnych emocji. Stawiamy również na prowa-
dzenie dialogu międzykulturowego wspieranego różnymi for-
mami ekspresji artystycznej. Przedmiotem diagnozy będzie 
także określenie barier i wszelkich ograniczeń utrudniających 
komunikację i wzajemne poznanie się Polaków i obywateli 
Ukrainy oraz zrozumienie swoich potrzeb, obaw i motywa-
cji do działania. Diagnoza będzie służyła do projektowania 
przedsięwzięć obalających stereotypy we wzajemnych kon-
taktach. Będzie punktem wyjścia do tworzenia otwartych re-
lacji zbudowanych na wzajemnym zaufaniu i szczerości”. 
W ramach Partnerstwa 19 czerwca w parku miejskim zor-
ganizowana została Kawiarenka Obywatelska „Razem dla 
Demokracji” – była to okazja do przeprowadzenia rozmów 
z rodzinami polskimi i ukraińskimi na temat otwartego społe-
czeństwa demokratycznego. Z kolei 24 czerwca przy Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Kamycach zorganizowany został Piknik 
Obywatelski dla mieszkańców Wojkowic połączony z rozmo-
wami i wywiadami na temat barier i ograniczeń związanych 
z polsko-ukraińskim relacjami. Na Piknik zaproszone zostały 
osoby, które zarówno goszczą, jak i ci mieszkańcy, którzy nie 
goszczą, ale czują potrzebę wypowiedzenia się na temat tego, 
jak wyobrażają sobie dalszą współpracę we wspólnym społe-
czeństwie.

Jesienno-zimowy czas tylko nieco ograni-
czył działalność seniorów. Kiedy pogoda 
nie sprzyjała zajęciom w plenerze mo-
gliśmy uczestniczyć w bardzo ciekawych 
wykładach Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. Słuchacze na zakończenie roku akade-
mickiego otrzymali z rąk naszej opiekunki 
z ramienia uczelni WSB w Dąbrowie Gór-
niczej pani Agnieszki Dubiel dyplomy po 
zakończeniu ostatniego wykładu. Wielu 
z nas należy do Klubu Senior+, gdzie mo-
żemy twórczo spędzać czas, brać udział 

w zajęciach manualnych, bywać w kinie 
czy teatrze, a powstała grupa sporto-
wa daje nawet radę w pomieszczeniu 
klubu grać w boule halowe oraz darta. 
Z nastaniem wiosny otwarły się nowe 
możliwości aktywnego spędzania wolne-
go czasu. Sezon kijkowy grupa z Wojko-
wic w towarzystwie 300 osób (biegaczy 
i kijkowiczów) przy pięknej słonecznej 
pogodzie rozpoczęła udziałem w Biegu 
Wiosennym, który MOSiR Siemianowice 
Śląskie organizuje już po raz szesnasty. 

Z okazji 90-lecia nadania praw miejskich 
dla uczestników cyklu „Biegi rekreacyj-
ne i nordic walking – cztery pory roku”, 
przygotowano specjalne medale, które 
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łącząc się utworzą granice miasta. Aby 
skompletować całość musimy 4 razy po-
konać dystans 5,5 km. Przed nami jeszcze 
bieg lata, bieg jesieni oraz bieg Mikoła-
jek i Mikołajów. Z pewnością damy radę. 
Na mapie naszej aktywności są również 
Wojkowice, gdzie 2 kwietnia odbyła się 
inauguracja imprezy „Zabiegany powiat” 
zorganizowanej z inicjatywy Starosty 
Będzińskiego. W każdej gminie powiatu 
odbywają się spotkania biegowe i marsz 
nordic walking. Kolejne miały miejsce 
w Bobrownikach i Psarach. Częścią tego 
cyklu sportowych zmagań jest „Bieg 
trzech zamków”, a pierwszy miał miejsce 
12 czerwca w Siewierzu, gdzie oczywi-
ście nie zabrakło reprezentacji z Wojko-
wic. MOSiR Piekary Śląskie po raz kolejny 
rozpoczął sportową imprezę „Biegowe 
Grand Prix 2022”. Odbyły się już trzy 
z pięciu edycji, w których udział wzięli 
amatorzy biegów i nordic walking z UTW 
i Akademii Sportu. W sobotę 23 kwiet-
nia na obiekcie sportowym Piekarskiego 
MOSiR-u miały miejsce VII Piekarskie 
Senioralia, gdzie w zmaganiach sporto-
wych udział wzięły drużyny z Wojkowic 
reprezentujące Klub Senior+, UTW oraz 
Akademię Sportu. Odnieśliśmy tam wiel-
ki sukces zdobywając w rozgrywanych  

4 konkurencjach 13 medali i dwa puchary. 
MOSiR i TKKF Czeladź wzorem innych or-
ganizuje I Grand Prix Czeladzi w biegach 
i nordic walking. Jest to bieg o charakte-
rze cyklicznym (5 cykli), w którym biorą 
udział członkowie Akademii Sportu oraz 
Klubu Senior+. Do tej pory odbyły się trzy 
biegi i w klasyfikacji generalnej drużyna 
Senior+ Wojkowice zajmuje pierwsze 
miejsce ze 185 punktami i przewagą 66 
punktów wobec drugiej pozycji. W ostat-
nią sobotę kwietnia nasza grupa sporto-
wa na zaproszenie Prezydenta Zawiercia 
Łukasza Konarskiego wzięła udział w roz-
grywkach boulowych między naszymi 
miastami. Dopisała nam pogoda, kibice, 
a zawodnicy jak zwykle waleczni zdobyli 
5 pucharów. Do walki zdopingowała nas 
obecność Burmistrza Tomasza Szczerby, 
który razem z Prezydentem Zawiercia 
otworzyli zawody. Z inicjatywy grupy 
z Wojkowickiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku 20 czerwca b.r. zorganizowano 
integracyjną imprezę sportową gry w bo-
ule. Łącznie wzięło w niej udział 70 osób 
reprezentujących UTW Czeladzi, Dąbro-
wy Górniczej, Piekar Śląskich, Tąpkowic, 
Zawiercia i Wojkowic. Wielkim zaszczy-
tem dla nas była obecność Prezydenta 
Zawiercia Łukasza Konarskiego, a także 

Burmistrza naszego miasta. Rozgrywkom 
na stadionie towarzyszyła atmosfera ry-
walizacji, doping kibiców, a także miłe 
rozmowy w kuluarach przy słodkim po-
częstunku. Zwycięzcy trzech pierwszych 
miejsc otrzymali nagrody, których spon-
sorami byli: Radna Rady Powiatu Będziń-
skiego pani Zofia Gajdzik, Prezes Akade-
mii Sportu Marcin Szymonek oraz Urząd 
Miasta Wojkowice. Słowa podziękowa-
nia za pomoc należą się pracownikowi 
Wydziału Polityki Miejskiej oraz pracow-
nikom Klubu Sportowego, która okazała 
się bezcenna w organizacji tej imprezy. 
Czerwiec był szczególnie bogaty w im-
prezy sportowe, a jego zakończeniem 
będzie udział w organizowanym przez 
ROPS Katowice SILVER RUN 2022. Wy-
darzenie, w trakcie którego seniorzy i ich 
sympatycy postarają się pobić ustalony 
w zeszłym roku rekord w ilości przecho-
dzonych kilometrów (1290 km), będzie 
również okazja do spotkania i integracji 
srebrnego pokolenia. Miesiące wakacyj-
ne lipiec i sierpień to okres wypoczynku, 
wczasów, wyjazdów i wycieczek zarów-
no dla organizatorów jak i uczestników 
a wszelki aktywności sportowe realizuje-
my we własnym zakresie.

Anna Jaworecka

Klub Senior + w Wojkowicach od 2021 
roku uczestniczy w projekcie „Forum oby-
watelskie Śląskiego Uniwersytetu Ludo-
wego na rzecz wspólnoty” – projekt jest 
realizowany przez Fundację Śląski Insty-
tut Innowacji w ramach Programu Wpie-
rania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych 
na lata 2020-2030 sfinansowanego przez 
Narodowy Instytut Wolności - Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskie-
go. Celem projektu jest rozwinięcie 
kompetencji społecznych, osobistych 

i obywatelskich, a także wzrost wiedzy 
na temat dziedzictwa kulturowego re-
gionów Śląska i Zagłębia wśród miesz-
kańców Bobrownik, Ożarowic, Radzion-
kowa oraz Wojkowic. Jednym z działań 
projektowych było zorganizowanie przez 
członków Klubu Senior + w Wojkowicach 
Pikniku Obywatelskiego 28 czerwca przy 
Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowi-
cach. Podczas Pikniku odbyły się plene-
rowe warsztaty z dialogu obywatelskiego 
oraz warsztaty integracyjne.

Piknik Obywatelski „Forum obywatelskie Śląskiego 
Uniwersytetu Ludowego na rzecz wspólnoty”

Z  Ż Y C I A  S E N I O R A
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Klub Senior + w Wojkowicach  
z kolejną dotacją na funkcjonowanie 

MOK świętował Dzień Działacza Kultury

Gmina Wojkowice uzyskała od Mini-
sterstwa Rodziny i Polityki Społecznej 
dotację w wysokości 68 tysięcy złotych 
na dofinansowanie w 2022 roku zada-
nia polegającego na zapewnieniu funk-
cjonowania ośrodka wsparcia dla osób 
starszych. Klub Senior + w Wojkowicach 

znajduje się w kamienicy przy ulicy Gu-
stawa Morcinka 6 – celem działania Klu-
bu jest zapewnienie wsparcia seniorom 
poprzez umożliwienie korzystania z ofer-
ty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyj-
nej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz proz-
drowotnej.

W niedzielę 29 kwietnia w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Wojkowicach odbyła 
się ważna dla kulturalnego życia miasta 
uroczystość – Dzień Działacza Kultury. Po 
ponad dwuletniej przerwie od dużych 
zorganizowanych imprez oraz od tra-
dycyjnie odbywającego się w kwietniu 
święta MOK-u, wróciliśmy do mieszkań-
ców Wojkowic z nową energią i siłą do 
kontynuowania misji jaka stoi za naszą 
placówką.  Zainteresowanie wydarze-
niem przerosło nasze oczekiwania, było 

wzruszająco i pięknie, a mieszkańcy 
z dużym zainteresowaniem wzięli udział 
w uroczystości.
Występy i program artystyczny poprze-
dziło wystąpienie dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Kultury – Barbary Pawlak, 
w którym podsumowała ostatnie trudne 
dla kultury lata, jednak dzięki mobiliza-
cji i kreatywności pracowników, również 
wnoszące nową jakość do działalności 
MOK-u. Pani dyrektor przypomniała ze-
branym na sali słuchaczom jak wyglądała 

praca MOK-u w czasie pandemii, w jaki 
sposób zajęcia dotąd odbywające się 
stacjonarnie zostały przeniesione w stre-
fę online oraz jak tuż po zniesieniu obo-
strzeń zaangażowaliśmy się w pomoc 
uchodźcom z Ukrainy, a na terenie ośrod-
ka działała zbiórka darów. Dowiedzieli-
śmy się również jakie nowe zajęcia wzbo-
gaciły ofertę MOK- u i jakie wydarzenia 
mamy w planach, a w międzyczasie p. 
dyrektor zaprosiła wszystkich na premie-
rę filmu Kolektywu „Kuzyni”, powstałe-
go przy współudziale MOK-u. Na scenie 
pojawili się również zaproszeni goście, 
składając życzenia i dziękując za współ-
pracę. Program artystyczny rozpoczął się 
od występu wokalnego Wiktorii Trefon, 
wielokrotnej laureatki przeglądów i kon-
kursów organizowanych przez MOK. Wy-
stąpili również: Regionalny Zespół Folk-
lorystyczny „Jaworznik”, uczestnicy zajęć 
wokalnych i nauki gry na fortepianie, 
a także dzieci ze Szkoły Tańca Arabeska , 
chór wielopokoleniowy i zespół taneczny 
Iterum Squad. Występom towarzyszyła 
wystawa prac plastycznych dzieci i do-
rosłych uczestniczących w warsztatach 
plastycznych w MOK-u. Na zakończenie 
każdy mógł się poczęstować okoliczno-
ściowym tortem.

Z  Ż Y C I A  S E N I O R A
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Minionkowy Dzień Dziecka w MOKu
Niepewne warunki pogodowe skłoniły nas do przeniesienia 
imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka w mury MOK-u. Jed-
nak ta mała zmiana nie zmniejszyła entuzjazmu z jakim dzieci 
włączyły się do proponowanych przez animatorów zabaw. Sala 
wypełniła się dziećmi i ich rodzicami, było głośno i wesoło, 
a atrakcji nie brakowało. W programie animacyjnym znalazło 
się wiele konkursów i zabaw ruchowych, ponadto na scenie 
zaprezentowali się podopieczni MOK-u, a przed budynkiem na 
wszystkich czekały różne przysmaki. Dziękujemy za tak liczne 
przybycie i wspólną zabawę.
Minionkowy Dzień Dziecka to przede wszystkim wspaniała za-
bawa przy dobrej muzyce, konkurencje sprawnościowe, dużo 
śmiechu i tańca – tak w skrócie można opisać, jak bawiły się 
dzieciaki, które zgromadziły się na sali widowiskowej MOK-
-u w sobotę 4 czerwca. Minionki zachęcały do udziału w kon-
kurencjach, rozśmieszały i tańczyły. Było przeciąganie liny 
i przechodzenie pod poprzeczką – tu przydała się zwinność 
i sprawność fizyczna. A kto wolał wykazać się w zabawach kon-
strukcyjnych mógł budować razem z innymi słomkowe wie-
żowce. Na sali pojawiły się nawet wielkie bańki mydlane, które 
magicznie mieniły się wszystkimi kolorami tęczy oraz balonowe 
zwierzaki.
W programie artystycznym znalazły się także występy utalento-
wanych dzieci i młodzieży – dla dzieci wystąpił zespół taneczny 

Iterum Squad, czyli grupa skupiająca młodych miłośników 
jumpstyle’u. Pięknie zaśpiewały dzieci z grupy wokalnej, a tak-
że mogliśmy podziwiać taniec klasyczny w wykonaniu Ame-
lii, która pierwsze kroki taneczne stawiała właśnie w MOK-u, 
a obecnie trenuje w Szkole Tańca Akcent w Będzinie i ma na 
swoim koncie liczne sukcesy – duet Amelia i Dominik pokazał 
nam min. takie tańce jak sambę, jive’a czy walc angielski.
Dodatkowo na głodnych tego dnia czekało stoisko z pizzą, były 
lody oraz kochana przez wszystkich wata cukrowa. W holu 
można było również kupić zabawki.

W Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach powoli dobiega 
końca realizacja projektu „Kultura jako źródło rezyliencji spo-
łeczności lokalnej w Gminie Wojkowice” – w ramach projektu 
MOK otrzymał z Narodowego Centrum Kultury dofinansowanie 
w kwocie 142 tysięcy złotych w ramach projektu „Konwersja 

cyfrowa domów kultury” działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiąza-
nia na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjne-
go Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Przedmiotem  projektu 
było  wyposażenie  pracowników  Miejskiego  Ośrodka  Kultury  
w  Wojkowicach  w  kompetencje  i  umiejętności niezbędne 
do prowadzenia i dalszego rozwijania statutowych działań jed-
nostki w zakresie innowacyjnej hybrydowo/cyfrowej edukacji 
kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społeczno-
ści lokalnej Gminy Wojkowice poprzez kompleksowe szkolenia 
i związane z nimi doposażenie MOK-u w sprzęt niezbędny do 
prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych on-line lub 
w sposób cyfrowy. Innowacyjne szkolenia oraz nowoczesny 
sprzęt do prowadzenia działalności online, dadzą pracowni-
kom Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach kompetencje 
w zakresie umiejętności tworzenia sieci współpracy, wzajem-
nych relacji oraz szerokich partnerstw na rzecz rozwoju. To wła-
śnie synergia potencjałów ludzkich, materialnych, kulturowych 
tworzy nowe możliwości zmiany dla instytucji kultury.

Kultura jako źródło rezyliencji społeczności lokalnej 
w Gminie Wojkowice

K U L T U R A 
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Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowi-
cach miał przyjemność wraz z Gminą 
Wojkowice zorganizować kolejne mu-
zyczne wydarzenie tego lata – 2 lipca 
zaprosiliśmy mieszkańców Wojkowic 
na muzyczną ucztę w jazzowej odsło-
nie przy miejskich fontannach w cen-
trum miasta. 
Koncert ten był wyjątkowy z powo-
du innego ważnego wydarzenia, któ-
re miało miejsce właśnie 2 lipca – czyli 
pierwszych obchodów Święta Metro-
polii Górnośląsko-Zagłębiowskiej. GZM 
ma już 5 lat i w związku z tym na tere-
nie całego regionu zorganizowano aż 94 
wydarzenia, w tym 68 mikrowypraw, 
przygotowanych przez 35 gmin wchodzą-
cych w skład GZM. Wojkowice jako jedna 
z nich, zorganizowały koncert w czte-
rech odsłonach – wystąpił dla nas zespół 
Five O’clock Orchestra i porwał publicz-
ność jazzową muzyką. Z pewnością ten 

wieczór pokazał, że Wojkowice potrze-
bują takich imprez jak najczęściej.
Five O’clock Orchestra jest jednym z czoło-
wych zespołów tradycyjnego jazzu. Zało-
żony w 1969, po przerwie reaktywowany 
w 1999 roku. Muzycy brali udział w wielu 
jazzowych festiwalach, a także koncer-
tach w kraju i za granicą. Zespół nagrał 4 
płyty “Lazy River”, “Bix & Henryk”, “Suitę 
Nowoorleańską” oraz “Jubilee”. Są aż trzy-
krotnymi laureatami Złotej Tarki na festi-
walu „Old Jazz Meeting”. W Wojkowicach 

zespół wystąpił w składzie: Tadeusz Or-
gielewski – kornet, Jakub Moroń – pu-
zon, śpiew, Marcin Żupański – saksofon, 
Dominik Ordon – banjo, śpiew, Tomasz 
Kiepura – bas, Andrzej Wardęga – per-
kusja, śpiew.
Tym razem pogoda nie pokrzyżowała 
nam planów i kolejny wieczorek mu-
zyczny mógł odbyć się w plenerze przy 
miejskich fontannach. Artystów powi-

tał na scenie burmistrz Wojkowic Tomasz 
Szczerba, kierując podziękowania w stro-
nę Metropolii, która była inicjatorem se-
rii wydarzeń w naszym regionie. Publicz-
ność dopisała, klimat był niesamowity 
– jazz przeniknął do serc zgromadzonych 
słuchaczy. Każdy mógł się przekonać jak 
żywa, pełna energii i radości jest to mu-
zyka. A dodatkowo sceneria w pobliżu 
Parku Miejskiego i odgłosy miasta dopeł-
niły atmosferę tego wieczoru. Dziękuje-
my za tak kulturalne wrażenia!

Five O’clock Orchestra przy fontannach

K U L T U R A 

Przez małe miasto do wielkiego świata
Z  Ż Y C I A  O Ś W I A T Y

Zgodnie z założeniem naszej szkoły 
„Przez małe miasto do wielkiego świa-
ta”, umożliwiamy uczniom zdobywanie 
wiedzy i umiejętności zarówno w szko-
le, jak i poza jej murami. Zapewniamy 

wyjazdy zagraniczne w ramach, których 
uczniowie szlifują język obcy, bez kom-
pleksów  porozumiewają się z młodzieżą 
z różnych krajów oraz zdobywają nowe 
umiejętności cenione na europejskim 

rynku pracy. Za nami realizacja wie-
lu przedsięwzięć międzynarodowych, 
wspomnimy o tych najważniejszych: 
pobycie na Malcie, wizycie w Akademii 
Europejskiej Otzenhausen oraz prak-
tykach zawodowych uczniów naszego 
Technikum w Portugalii. Wszystkie te 
aktywności odbyły się w ramach realiza-
cji programu Erasmus+.
Już dwie grupy uczniów z naszej szkoły 
przeżyły wspaniałą przygodę na Mal-
cie. Mieli tam okazję poznać maltański 
system szkolnictwa, uczestniczyli w za-
jęciach w zaprzyjaźnionej szkole, ale 
także odpoczywali i zwiedzali zakątki 
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urokliwej Malty. Kolejny wyjazd uczniów 
odbędzie się już w październiku – tym 
razem do Hiszpanii, gdzie wezmą udział 
w zajęciach i warsztatach dotyczących 
cyberbezpieczeństwa, świadomego 
korzystania z Internetu i mediów spo-
łecznościowych oraz z najnowszych 
technologii. Jedna z uczestniczek – Maja 
Kiciak z klasy IIa LO - tak wspomina po-
byt na Malcie: Wyjazd dał nam wiele 
doświadczeń, po których na pewno bę-
dzie nam łatwiej w przyszłości poradzić 
sobie z wieloma sytuacjami, odnaleźć 
się wśród różnych ludzi. Na pewno po-
zostały niezapomniane przeżycia. Była 
to świetna okazja do poszerzenia wie-
dzy, poznania nowych kultur i nawią-
zania nowych kontaktów. Natomiast 
według Wiktorii Paszewskiej z klasy 
IIIAP LO: Wyjazd na Maltę był niesamo-
witym doświadczeniem. Z świetnymi, 
nowo poznanymi tam uczniami mogłam 
przełamywać swoje bariery językowe 
i w zaledwie tydzień nabrać nowych 
umiejętności. Wiele czasu spędziłam na 
długich spacerach, podziwiając tę pięk-
ną wyspę. Zwiedziłam wiele ciekawych 
miejsc i miałam okazję robić interesują-
ce rzeczy na zajęciach. Będzie to nieza-
pomniany dla mnie czas.
Na początku kwietnia kolejna grupa 
naszych uczniów wyruszyła dosko-
nalić swoje umiejętności w ramach 

komunikacji międzykulturowej - tym ra-
zem na seminarium naukowym w Aka-
demii Europejskiej w Otzenhausen 
w Niemczech. Tam w międzynarodowej 
polsko–bułgarsko–niemieckiej grupie 
dyskutowali na temat cyberbezpieczeń-
stwa i fake newsów oraz demokracji we 
współczesnym świecie. W ramach pro-
jektu zwiedzili także siedzibę Rady Euro-
py w Strasburgu we Francji. Druga część 
spotkania projektowego odbyła się pod 
koniec maja w Polsce, w Morsku i doty-
czyła również cyberbezpieczeństwa, di-
gitalizacji, a przede wszystkim wartości, 
praw i zasad, obowiązujących w zjedno-
czonej Europie. 
Kolejny projekt „Europejski start zawo-
dowców” to niesamowita szansa rozwo-
ju dla uczniów Naszego Technikum, któ-
rzy w jego ramach odbywają zagraniczne 
praktyki zawodowe. To niepowtarzalna 
okazja, by móc podnieść kompetencje 
uczniów i dostarczyć im nowych narzę-
dzi i metod pracy, z którymi nie spo-
tkali się do tej pory w Polsce. Wyjazd 
młodzieży do Portugalii poprzedziły so-
lidne przygotowania. Uczniowie wzięli 
udział w kursie praktycznej znajomości 
języka angielskiego, uczyli się także ję-
zyka portugalskiego podczas zajęć z na-
tive speakerem, a podczas warsztatów 
psychologiczno-kulturowych przygoto-
wywali się emocjonalnie do dłuższego 

grupowego wyjazdu – do Bragi, jednego 
z najstarszych miast w Portugali. Pozna-
li tam kulturę i portugalską organizację 
pracy. Mogli sprawdzić i udoskonalić 
swoje umiejętności językowe. Wszyscy 
uczniowie mogli porównać specyfikę 
pracy u zagranicznych pracodawców, 
co z pewnością wpłynie pozytywnie na 
ich dalszy rozwój zawodowy. Oprócz 
pracy wyjazd umożliwił im zwiedzanie 
północy Portugalii, która jest niezwykle 
malownicza. Piękne miasta Braga, Por-
to, Guimares oraz niespotykana przyro-
da zrobiły na wszystkich niesamowite 
wrażenie.  Praktyki zagraniczne zostały 
zrealizowane po raz pierwszy w ZSOiT 
w Wojkowicach, ale nie po raz ostatni, 
bo szkoła otrzymała akredytację Agen-
cji Narodowej FRSE, która pozwala 
uczniom technikum przez najbliższe sie-
dem lat wyjeżdżać na staże zagraniczne. 
Jest to niebywały sukces naszej szkoły. 
Praktyki zostały całkowicie sfinansowa-
ne ze środków Unii Europejskiej.
Jak widzimy, świat stoi dla młodych lu-
dzi otworem, wystarczy tylko chcieć dać 
im szansę i poprowadzić we właściwym 
kierunku tak, by pozbyli się komplek-
sów, barier i śmiało przemierzali nowe 
edukacyjne szlaki. W naszej szkole od lat 
jest to możliwe.

tekst: Agnieszka Mańka

Wojkowicki EkoAlert dla Ziemi
W ramach projektu ,,Zróbmy sobie 
łąkę!” realizowanego przez Stowarzy-
szenie Aktywny Wojkowicki Senior 
w partnerstwie z Gminą Wojkowice oraz 
Fundacją Rozwoju Kompetencji ,,Nowe 
Możliwości” w dniach od 30 maja do  
3 czerwca 2022 r. przeprowadziliśmy 
kampanię informacyjno-edukacyj-
ną związaną ze stanem i zagrożenia-
mi środowiska naturalnego w naszym 
mieście. Podczas organizacji wydarzeń 

wykorzystaliśmy wiedzę i umiejętności 
wolontariuszy uzyskane podczas warsz-
tatów rozwojowych, konferencji pro-
mującej partycypację na rzecz ochrony 
środowiska oraz doświadczenia uczest-
ników projektu. Działania były inicjowa-
ne w całym mieście. Swoim zasięgiem 
mogły objąć mieszkańców w różnym 
wieku, dzięki bardzo dobrej współpra-
cy ze szkołami, przedszkolem, żłob-
kiem, seniorami oraz samorządowcami. 

Działania przebiegały dwutorowo. Po 
pierwsze dzieci i uczniowie zostali za-
angażowani w warsztaty i działania 
przygotowane przez nauczycieli i opie-
kunów. W zajęcia zostali wielokrotnie 
włączeni rodzice i dziadkowie. W tym 
miejscu pragniemy gorąco podziękować 
za fantastyczną współpracę, zrozumie-
nie wspólnych potrzeb i otwartość spo-
łecznościom: Szkoły Podstawowej nr 1, 
Szkoły Podstawowej nr 3, Przedszkola 
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im. ,,Przyjaciół Bajek”, Żłobka Miej-
skiego ,,Figielkowo” oraz Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Technicznych 
w Wojkowicach. Był to czas ekspery-
mentów przyrodniczych, skupienia 
się na problemach związanych m.in. 
z ochrona przed hałasem, jakością po-
wietrza, wody, możliwymi zakresami 
wykorzystania odpadów czy zastoso-
wania alternatywnych źródeł energii. 
Dzieci i uczniowie wspierani przez swo-
ich nauczycieli, opiekunów, rodziców 
i dziadków w praktyce pokazali m.in. 
swój szacunek dla świata flory i fauny, 
prowadzili nasadzenia roślin, uczyli się 
o nie dbać, zajmowali się sprawą bio-
różnorodności. Po drugie, dzięki dzia-
łaniom podjętym przez powstałą na 
potrzeby projektu sieć współpracy insty-
tucji miejskich, przedsiębiorców i NGO, 
którą utworzyły: szkoły, przedszkole, 
żłobek, Urząd Miasta: Wydział Polityki 
Miejskiej, ,,Wojkowickie Wody”, firma 
Econ Trader oraz Stowarzyszenie AWS 
i Fundacja Rozwoju Kompetencji ,,Nowe 
Możliwości” mogliśmy przeprowadzić  
5 dużych wydarzeń o zasięgu ogólno-
miejskim. W ten sposób chcieliśmy 
zwrócić uwagę mieszkańców na najbar-
dziej palące problemy związane z ochro-
ną środowiska w mieście i jego okoli-
cach. Tydzień Ekologiczny podzieliliśmy 
na dni, każdy powiązany z inną tematy-
ką, którą symbolizował inny kolor.
Mamy nadzieję, że nasza akcja przełoży 
się na realne zainteresowanie miesz-
kańców poprawą stanu środowiska na-
turalnego w Naszym Mieście. Duże zain-
teresowanie podejmowanymi przez nas 
tematami świadczy o tym, że mieszkań-
cy Naszego Miasta są zorientowani na 
działania proekologiczne. 

W imieniu realizatorów projektu:
Teresa Jaskuła

Co się wydarzyło i z czego jesteśmy niezwykle dumni? 
Razem przeprowadziliśmy następujące aktywności:

Dzień biały - powietrze
Zorganizowaliśmy międzypokoleniowy 
Miejski Rajd Pieszy ,,Zielone Płuca Woj-
kowic”.

Dzień żółty- odnawialne źródła energii
W tym dniu odbyły się międzypokolenio-
we warsztaty dotyczące odnawialnych 
źródeł energii na terenie farmy fotowol-
taiki w Wojkowicach zarządzanej przez 
,,Wojkowickie Wody”. Razem zbudowali-
śmy też makietę Ekologicznych Wojkowic.

Dzień czerwony – odpady
Przeprowadziliśmy warsztaty terenowe 
dla mieszkańców ,,Gdzie trafiają nasze 
śmieci?”- we współpracy z firmą Econ 
Trader.

Dzień zielony – świat roślin
Na zaproszenie ZSOiT w Wojkowicach 
wszyscy chętni mogli wziąć udział w pik-
niku ekologicznym ,,ZielonoMi”, zostały 
także zorganizowane międzypokolenio-
we warsztaty fotograficzne.

Dzień niebieski – woda
Wyruszył 1 Miejski Ekologiczny Rajd Ro-
werowy ,,Szlakiem enklaw wodnych” 
– (trasa duża: Wojkowice – Chechło 
Wojkowice, trasa mała: Wojkowice – 
Świerklaniec – Wojkowice). Jego celem 
było pokazanie znaczenia zbiorników re-
tencyjnych w naszym regionie.

Projekt „Zróbmy sobie łąkę” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię 
w ramach Funduszy EOG.
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Wojkowicka Motocyklowa Inicjatywa Błotna

Co słychać w Akademii Sportu

25 czerwca br.  na terenach za Zakładem Gospodarki Komu-
nalnej w Wojkowicach odbyła się VI edycja Wojkowickiej 
Motocyklowej Inicjatywy Błotnej, której organizatorem było 
Stowarzyszenie Motocyklowe „WYCIĄGNIĘTE ZE STODOŁY”. 
W tegorocznej edycji zawodów wzięło udział 43 zawodników, 
którzy startowali w trzech kategoriach - open, juniorzy i ko-
biety. 

Wydarzenie było objęte honorowym patronatem Burmistrza 
Miasta Wojkowice. 

Maj i czerwiec to miesiące, w których 
wszystkie nasze drużyny intensywnie 
uczestniczą w rozgrywkach ligowych. 
Roczniki 2015 do 2013 rozgrywały swo-
je turnieje w Ligach Żaków, zaś roczniki 
2014 i 2013 zagrały w finałach w połowie 
czerwca. Rocznik 2014 dodatkowo wy-
stąpił w finałowym turnieju „Z podwórka 
na stadion”, który odbył się na głównej 
płycie Stadionu Śląskiego.

Grupy zawodników z roczników 2007 do 
2012 grają już w ligach okręgowych na 
poziomie IV i V ligi. Do końca rozgrywek 
pozostało kilka kolejek, jednak już dzi-
siaj można się pochwalić, że młodziki D2 
(rocznik 2010/11) na pewno powalczy 
o awans do IV ligi okręgowej. Juniorzy 
w ramach współpracy z Górnikiem Woj-
kowice grają pod szyldem Górnika na po-
ziomie IV ligi okręgowej, kilku chłopców 

z drużyny juniorów zadebiutowało już 
w pierwszym zespole Górnika Wojko-
wice. Drużyna rezerw Górnika Wojko-
wice to już 90 procent wychowanków 
Akademii, mamy nadzieję, że z sezonu 
na sezon chłopaki będą zdobywać coraz 
większe doświadczenie i powoli ogrywać 
się w pierwszym zespole. Cały czas odby-
wają się treningi siatkarskie dziewcząt, 
we wrześniu nasze dziewczyny również 
wystartują w rozgrywkach ligowych.
 Środowisko piłkarskie w Wojkowicach 
już nie może się doczekać remontu 
obiektu sportowego, jesteśmy pewni, 
że dzięki nowej infrastrukturze poziom 
sportowy w naszych drużynach będzie 
jeszcze wyższy. Wszystkie treningi w Aka-
demii trwają do końca czerwca, lipiec 
jest miesiącem wolnym od zajęć. W lipcu 
oraz w sierpniu organizujemy dwa obozy 
sportowe. Końcówka lipca to wyjazd na 
obóz rekreacyjny do Włoch, a druga po-
łowa sierpnia to typowy sportowy obóz 
piłkarsko- siatkarski w Zakopanem. 
Zapraszamy wszystkich chętnych na na-
sze zajęcia już w sierpniu, informacje 
o treningach i kontakt do trenerów na 
stronie akademii www.akademiasportu-
wojkowice.pl.

 tekst: Tomasz Głogowski
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25.03.2022 r., ul. Sobieskiego
Policjanci WRD KPP Będzin zatrzymali Rafała W., który kierował samochodem osobowym 
będąc w stanie nietrzeźwości (I - 0,62 II – 0,59). Ponadto mężczyzna posiada czynny zakaz 
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

25.03.2022 r., ul. Morcinka
Policjanci WK KPP Będzin zatrzymali Krzysztofa Z., który posiadał przy sobie środki odurza-
jące w postaci amfetaminy o wadze 3,94 g.

09.04.2022 r., ul. Sobieskiego 
Nieustalony sprawca dokonał kradzieży kabla telefonicznego w ilości około 120 metrów, 
powodując straty w wysokości 3690 zł na szkodę firmy Netia S.A.

09.04.2022 r., ul. Fabryczna oraz ul. Morcinka 
Policjanci KP Wojkowice wraz z pracownikami firmy Tauron, ujawnili nielegalny pobór ener-
gii elektrycznej poprzez ominięcie układu kontrolno-pomiarowego.

11.04.2022 r., ul. Sobieskiego 
Policjanci ZPI KP Wojkowice zatrzymali Ireneusza N., który kierował groźby pozbawienia ży-
cia i zdrowia wobec swojej matki, przy czym groźby te wzbudziły u zagrożonej uzasadnioną 
obawę, że zostaną spełnione.

13.04.2022 r., ul. Morcinka 
Funkcjonariusze CBŚP Częstochowa zatrzymali Wojciecha G., który wbrew przepisom obo-
wiązującej Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, posiadał przy sobie substancję psycho-
tropową w postaci marihuany w ilości 1,47 g netto.

18.04.2022 r., ul. Sobieskiego 
Policjanci WRD KPP Będzin zatrzymali Marka K., który kierował samochodem osobowym 
po drodze publicznej będąc w stanie nietrzeźwości (1,18 oraz 1,20 promila). Ponadto kie-
rował pojazdem, pomimo wydanej przez Starostę Powiatu Będzińskiego decyzji o cofnięciu 
uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

22.04.2022 r., ul. Sobieskiego 
Policjanci WK KPP Będzin zatrzymali Łukasza N., który wbrew przepisom obowiązującej 
Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii posiadał przy sobie 28,08 g amfetaminy i 0,6 g ma-
rihuany.

28.04.2022 r., ul. Morcinka 
Nieznany sprawca dokonał uszkodzenia pojazdu poprzez wybicie szyby od strony kierowcy 
oraz uszkodzenia dwóch opon, powodując straty w wysokości 700 zł.

Wydarzenia kryminalne na terenie miasta Wojkowice  
od 24.03.2022 r. do 12.06.2022 r.
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11.05.2022 r., ul. Piaski 
Policjanci WRD KPP Będzin w Wojkowicach zatrzymali Artura W., który udzielił obietnicy 
wręczenia korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w kwocie 3200 zł umundurowanym 
funkcjonariuszom Policji za odstąpienie od czynności służbowych, ponadto kierował samo-
chodem osobowym będąc w stanie po użyciu alkoholu (0,11 oraz 0,08 mg/L)

12.05.2022 r., ul. Morcinka 
Policjanci KP Wojkowice zatrzymali Seweryna P., który kierował samochodem osobowym 
w stanie nietrzeźwości (1,64; 1,60; 1,68; 1,43 promila)

14.05.2022 r., ul. Sobieskiego 
Nieznany sprawca dokonał zniszczenia sieci infrastruktury w postaci kabla miedzianego 
o dł. 120 metrów oraz dokonał zerwania kotwy mocującej ramę wieka o wartości 2420 zł.  

27.05.2022 r., ul. Piaski 
Mężczyzna w miejscu zamieszkania dokonał uszkodzenia ciała w postaci stłuczenia głowy 
swojej siostry, ponadto kierował wobec niej groźby pozbawienia życia oraz dokonał znisz-
czenia mienia o wartości 200 zł.

20.05.2022 r., ul. Gierymskiego 
Nieznany sprawca z otwartego zbiornika paliwa, zaparkowanego przed posesją samochodu 
ciężarowego, dokonał kradzieży paliwa 170L ON, powodując straty w wysokości 1224 zł.

07.06.2022 r., ul. Morcinka 
Policjanci KP Wojkowice zatrzymali Michała K., który dokonał kradzieży artykułów spożyw-
czych o wartości 522 zł na szkodę Jeronimo Martins. Mienie odzyskano w całości.

08.06.2022 r., ul. Morcinka 
Policjanci WK oraz Dzielnicowi KP Wojkowice zatrzymali czterech mężczyzn, którzy wspólnie 
i w porozumieniu dokonali kradzieży artykułów spożywczych o wartości 529 zł na szkodę 
Jeronimo Martins Polska S.A. W celu utrzymania się w posiadaniu zabranych rzeczy, użyli 
przemocy wobec pracownika ochrony, powodując uraz obu dłoni, kolana oraz kostki. Mie-
nie odzyskano w całości.

Sporządził: 
mł. asp. Dawid Polakowski
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