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AKTUALNOŚCI

OSA przy ulicy Sucharskiego gotowa!
W ostatnim numerze informowaliśmy, że Gmina Wojkowice pozyskała 50 tysięcy złotych na stworzenie Otwartej Strefy Aktywności Rodzinnej przy ulicy Sucharskiego. Środki pochodziły z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki OSA 2019, którego celem jest
wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
Dziś możemy się pochwalić, że inwestycja została zrealizowana! Inwestycja o całkowitej wartości 98 240 złotych została zrealizowana przez firmę P.P.U. Figler.

Termomodernizacja
budynku Zakładu
Opieki Zdrowotnej
w Wojkowicach
Projekt „Termomodernizacja budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii” zajął 3 miejsce w województwie śląskimi!
Koszt całkowity zadania to ponad milion złotych. Gmina otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kwotę 863 684,68 złotych – co stanowi 85 %
kosztów projektu.
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Przystań rowerowa w centrum Wojkowic

Gmina Wojkowice pozyskała środki finansowe z Metropolitalnego Funduszu Solidarności na realizację inwestycji pn. „Przystań rowerowa wraz
z drogą rowerową”, w ramach której w centrum Wojkowic powstanie nowa
przestrzeń publiczna – przystań rowerowa wraz ze ścieżkami rowerowymi
i miejscami relaksu.

Za realizację inwestycji odpowiedzialna będzie firma P.U.H. DOMAX z Boronowa.

Kończy się budowa komisariatu
policji w Wojkowicach
Budowa komisariatu policji w Wojkowicach już niedługo zostanie zakończona.
Budowany obiekt będzie jednym z najnowocześniejszych w regionie. Wewnątrz
komisariatu zlokalizowana zostanie centrala monitoringu, a sam komisariat będzie obsługiwał trzy gminy - Wojkowice,
Bobrowniki i Psary.

Inwestycja o wartości ponad 6,5 miliona
złotych realizowana jest ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Miasto Wojkowice jako
wkład w inwestycję przeznaczyło działkę
o wartości około 150 tysięcy złotych.
W staraniach o tą jedną z najważniejszych inwestycji w naszym mieście pomogła poseł na Sejm RP pani Ewa Malik.

Tour de Pologne w Wojkowicach

4 sierpnia 2019 r. przez Wojkowice przejechał 76. wyścig Tour de Pologne UCI World Tour – etap II. Na tym etapie kolarze mieli do
przejechania 153 kilometry z Tarnowskich Gór do Katowic.
Serdecznie dziękujemy wolontariuszom z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Ochotniczej Straży Pożarnej Wojkowice, Ochotniczej Straży Pożarnej Żychcice, Ochotniczej Straży Pożarnej Kamyce oraz spółki Wojkowickie Wody, którzy tego
dnia pomagali w zabezpieczaniu trasy przejazdu.
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Piknik Militarny w Wojkowicach
W dniach 24 – 25 sierpnia odbył się Wojkowicki Piknik Militarny, organizowany przez Urząd Miasta Wojkowice wspólnie ze Stowarzyszeniem Pasjonatów Wojskowości „Kompania Bytom” oraz Bunkrem Wojkowice. 24 sierpnia na terenie przy Recyklingu uczestnicy mieli okazję do przejażdżki wozami bojowymi, skorzystać ze strzelnicy i spróbowania wojskowej grochówki. Dla młodszych
uczestników imprezy przygotowane zostały dmuchańce i malowanie twarzy.

25 sierpnia bawiliśmy się na terenie Bunkra Wojkowice, gdzie poznawaliśmy świat gier ASG (Air Soft Guns). Była okazja do postrzelania z różnych rodzajów broni i wzięcia udziału w rozgrywce drużynowej. Nie zabrakło również kuchni polowej i kiełbasek z grilla.

Zakończenie „Lata w mieście”

31 sierpnia w Parku Miejskim w Wojkowicach odbyło się zakończenie „Lata w mieście 2019”. Na uczestników wydarzenia czekały
darmowe dmuchańce, malowanie twarzy, pokazy szermiercze i konkursy z nagrodami. Wydarzenie zorganizowano w ramach projektu „Lato w mieście 2019”, realizowanego na zlecenie Gminy Wojkowice przez Zagłębiowski Klub Szermierczy. W tegorocznej
edycji „Lata w mieście” klub prowadził również bezpłatne treningi szermiercze dla dzieci i młodzieży zakończone turniejem oraz
zorganizował wycieczkę do Ogrodzieńca.
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Niska emisja
Niska emisja jest poważnym problemem
polskich miast i zagrożeniem dla naszego zdrowia. Nie sposób przejść obojętnie wobec wielokrotnie przekroczonych
norm, niebezpiecznych dla zdrowia i życia stężeń substancji w powietrzu. Zanieczyszczenia te, pochodzą głównie z indywidualnych systemów grzewczych (piece
grzewcze, lokalne kotłownie węglowe)
oraz źródeł komunikacyjnych. Przyczyną
niskiej emisji jest nieefektywne spalanie
paliwa, jak również spalanie paliwa o niskiej jakości (w tym odpadów). W ostatnim czasie problem ten został znacznie
nagłośniony.
W dniu 7 kwietnia 2017 roku Sejmik
Województwa Śląskiego przyjął Uchwałę Nr V/36/1/2017 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa
śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Śl. poz.
2624). Uchwała ta, będąca aktem prawa
miejscowego wskazuje rodzaj urządzeń
grzewczych dopuszczonych do stosowania oraz rodzaje paliw, których stosowanie jest zakazane.

AKTUALNOŚCI
Zgodnie z § 6 ww. uchwały od 1 września 2017 roku
w instalacjach zakazuje się między innymi stosowania:
1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego
węgla,
2) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich
wykorzystaniem,
3) paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm
wynosi więcej niż 15% (drobnych miałów),
4) biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.
Ww. uchwała określa również rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia i zakazy w zakresie ich eksploatacji – wyznaczając okresy przejściowe
wymiany obecnie użytkowanych kotłów,
niezależnie od rodzaju stosowanego paliwa.
Zgodnie z zapisami ww. uchwały
w przypadku instalacji dostarczających ciepło do systemu centralnego
ogrzewania dopuszcza się wyłącznie
eksploatację instalacji, które spełniają
minimum standard emisyjny zgodny
z 5 klasą pod względem granicznych
wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012, potwierdzony
zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie
akredytację.

Uchwała wprowadza również ograniczenia w odniesieniu do użytkowanych
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń
(piece, kominki). Zgodnie z zapisami
uchwały urządzenia te powinny spełniać wymogi ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.
W przypadku kotłów niespełniających
norm emisyjnych (eksploatowanych
w okresie powyżej 10 lat od daty ich
produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej) obowiązkiem użytkowników jest ich wymiana do końca
2021 roku.
Więcej informacji w przedmiotowym
zakresie, w tym treść „uchwały antysmogowej” dostępnych jest na stronie internetowej www.powietrze.slaskie.pl.

Z ŻYCIA SENIORA

Na deptaku w Ciechocinku – czyli wakacyjne podboje AWS-u.
Stowarzyszenie AWS pracuje na rzecz
naszych seniorów w wielu sprawdzonych
formach. Seniorzy systematycznie organizują dla siebie i innych moc atrakcji,
które poruszają umysł i ciało. Wakacyjne
miesiące obfitowały w spotkania oraz
wyjazdy integrujące społeczność senioralną naszego miasta i powiatu.
Czerwcowy wernisaż wystawy Danuty
Sai – AWS-ki w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach przyciągnął oddane
grono osób zainteresowanych szlachetną sztuką haftu. Obrazy igłą malowane
cieszyły oczy zwiedzających. Trudno było
ukryć podziw dla talentu autorki. To wydarzenie przyczyniło się do ukierunkowania działań sekcji rękodzieła AWS- u, która rozwija skrzydła – pod kierunkiem p.
Jolanty Kalinowskiej – dzięki materiałom
pozyskanym z Fundacji Podaruj Nadzieję.
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W czerwcu AWS gościł w Tąpkowicach
na przemiłym śniadaniu na trawie. Integracja przebiegała pod znakiem śpiewu,
tańca i wspaniałej biesiady, a także zimnego strażackiego prysznicu dla ochłody.
Wakacyjną atrakcją stał się także wyjazd
do Ciechocinka. Wypoczynek, połączony z rehabilitacją i wspólnym spędzaniem wolnego czasu, pozwolił uczestnikom na doładowanie akumulatorów.
Przysłowiowy Ciechocinek – miasto
kuracjuszy – nie zawiódł naszych ocze-

kiwań. Wyjazdy w ten rejon Polski wejdą do oferty dla seniorów, która wciąż
jest modyfikowana i urozmaicana przez
Zarząd stowarzyszenia. AWS wypoczywał w tym roku także nad Bałtykiem.
Przepiękne Ustronie Morskie z nawiązką spełniło oczekiwania uczestników
turnusu. Pobudka o szóstej rano (oczywiście dla chętnych), codzienne ćwiczenia na plaży wczesnym rankiem, joga,
spacery z kijami, rejs statkiem pirackim
w Kołobrzegu, przejazd po Ustroniu Mor-

skim i Sianożętach, zwiedzanie latarni
morskiej w Gąskach, ognisko to atrakcje,
z których z radością korzystali uczestnicy wyjazdu. Największe wrażenie na
uczestnikach wyjazdu wywarły jednak
Ogrody Hortulus w Dobrzycy. Popołudnie spędzone wśród kwiatów i ogrodów
tematycznych (francuskich, Gaudiego,
japońskich czy purpury i ognia) stało się
niezapomnianym przeżyciem. Do Ustronia Morskiego seniorzy z AWS – u i ich
rodziny na pewno powrócą za rok.

,,Śląskie dla Seniora”
Sekcja sportowa AWS-u spędziła wakacje na sportowo popularyzując grę dla
wszystkich, speed-ball. Od 20 sierpnia
2019 r. stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu ,,Speed-ball dla seniora
– w zdrowym ciele, zdrowy duch” dofinansowanego ze środków publicznych
Województwa Śląskiego w ramach małych grantów senioralnych ,,Śląskie dla
Seniora”. Sportowcy z AWS-u po raz
pierwszy założyli nowiutkie koszulki i czapeczki dofinansowane w ramach projektu oraz częściowo zasponsorowane i zaprojektowane przez firmę Karguii/AVM.
Główne działania projektowe będą polegały na prowadzeniu nauki gry w speed-ball dla członków zaprzyjaźnionych
organizacji senioralnych. Przykładem realizacji zadań projektowych jest prezentacja zasad tej gry podczas Senioraliów zorganizowanych przez MOSiR Radzionków. Zwieńczeniem projektu będzie spotkanie integracyjne dla wszystkich miłośników speed-ball.

Co działo się nowego?

We wrześniu AWS wystartował z nowym programem dla seniorów. Po raz pierwszy został zorganizowany wyjazd na podsumowanie Winobrania 2019 do Zielonej Góry. Jak co roku, seniorzy uczestniczyli w Białej Sobocie, a podsumowaniem wrześniowych wydarzeń były pełne atrakcji Dni Otwarte AWS-u. Październik rozpoczęliśmy wernisażem wystawy rękodzieła w Bibliotece Miejskiej
w Będzinie podczas Nocy Bibliotek ,,Znajdziemy wspólny język”.
Szczegółowych informacji udzielamy podczas spotkań informacyjnych, które odbywają się w każdy wtorek w Centrum Aktywnego
Seniora od godz. 15.00 (budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach, ul. Źrałków 1).
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Wykład inauguracyjny – 16 października 2019 r.
Więcej szczegółów na stronie www.wojkowice.pl

K U LT U R A

Dni Wojkowic
już za nami!
Mieszkańcy Wojkowic świętowali kolejne Dni Miasta w żywiołowej i energetycznej atmosferze z największymi
gwiazdami polskiej sceny muzycznej.
Wakacje mogliśmy jeszcze nieco przedłużyć, dzięki niezwykle atrakcyjnemu
programowi artystycznemu, który zdominował pierwszy dzień imprezy. Było
koncertowo, tanecznie i nie zabrakło
atrakcji dla wszystkich grup wiekowych,
w tym oczywiście konkursów z nagrodami! Tegoroczne Dni Wojkowic odbyły
się 6 oraz 7 września, drugi dzień poświęcony był sportowym rozgrywkom
i zabawom z kolorami. Impreza odbyła
się pod patronatem Burmistrza Miasta
Wojkowice Tomasza Szczerby.
Już w piątek 6 września mieszkańcy
zostali zaproszeni na najważniejsze
wydarzenia związane z obchodami Dni
Miasta – czyli koncertami, występami
i wieloma niespodziankami przygotowanymi przez organizatorów. Na Stadionie Milenium Wojkowice pojawiła
się ogromna scena, wokół której zgromadzili się widzowie aby spotkać się

ze znanymi piosenkarzami i showmanami. Ale zanim pojawili się zapowiadani goście, mogliśmy podziwiać naszą
wojkowicką utalentowaną młodzież
w pokazach tanecznych – wystąpiły
zespoły Color Bears Team oraz Otherside. Po tak energicznym wstępie zagrał
siemianowicki big band – Big Silesian
Band, który wystąpił tego dnia jeszcze
dwukrotnie towarzysząc gwiazdom
wieczoru. Następnie przyszedł czas
na show Roberta Rozmusa. Znanego
konferansjera, aktora i satyryka. Jego
program familijny integrował rodziny
i pokolenia, pełen konkursów z nagrodami sponsorowanymi przez Spółdzielnię mleczarską Gostyń. Ale nie był to
koniec atrakcyjnych niespodzianek dla
mieszkańców – pani poseł Ewa Malik
w jednym z konkursów jako główną
nagrodę wręczyła zwycięzcy rower.
O godz. 19.30 rozpoczęły się koncerty.
Najpierw wystąpił Rudi Schuberth –
jego „Monikę, dziewczynę ratownika”
znają wszyscy, a piosenkarz z dawną
werwą porywał do tańca i wspólnego
śpiewania znanych melodii. Punktem
głównym program był występ Stachursky’ego, twórcy nieśmiertelnych przebojów. Obaj artyści na życzenie publiczności bisowali i wykonywali największe

hity. Organizatorem Dni Wojkowic było
Miasto Wojkowice oraz Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach.

7 września zabawa rozpoczęła o godzinie 14:00 grą miejską „Do Parku – Gotowi – Start”. Głównym punktem sobotniego wydarzenia były biegi. Pierwszy z nich – „Bieg WojkoMisia” rozpoczął się o godzinie 15:00 i wzięło w nim udział około 50 radosnych
dzieciaków. Nieco później starsi zawodnicy mieli okazję zmierzyć się w II Wojkowickim Biegu o Puchar Burmistrza. W biegu na
5 kilometrów na podium stanęli: Marta Rodko, Barbara Kłębek, Edyta Augustowska oraz Aleksander Zięba, Michał Surowiec
i Krzysztof Sagan. Natomiast w bieg na 10 kilometrów – wśród kobiet na podmium stanęły: Agnieszka Struk, Joanna Krakowiak,
a wśrod mężczyzn – Michał Surowiec, Tomasz Kapa, Józef Pawelczyk. O godzinie 19 organizatorzy zaprosili pary do romantycznego „Biegu Ognia”. Specjalną atrakcją tego dnia był festiwal kolorów, w którym wzięli udział mali i duzi mieszkańcy Wojkowic.
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Już wkrótce w MOK-u!

Oczywiście imprezy nie udałoby się przeprowadzić bez pomocy
partnerów, którym serdecznie dziękujemy! A pomogli nam –
Megalo Catering, Spółdzielnia mleczarska w Gostyniu, ANDRORENT – STUDIO URODY LUIZA, WKG Zakład Obróbki Kamienia,
TELESIM, Pizzeria Maximus, Apteka Dobrych Rad, Recykling
Wojkowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka
Wojkowickie Wody, EKO-ELW Zakład usługowo-handlowy.
Serdeczne dziękujemy także za pomoc: Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkowicach, Ochotniczej Straży Pożarnej Kamyce,
Ochotniczej Straży Pożarnej Żychcice, Policji w Wojkowicach,
Komendzie Powiatowej Policji w Będzinie, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, Zakładowi Karnemu Wojkowice, Klubowi Sportowemu Górnik Wojkowice,
Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszeniu Aktywny Wojkowicki Senior.
Dziękujemy wszystkim za udział w obchodach i wspólną zabawę, do zobaczenia za rok!
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Nowe i ważne w roku szkolnym 2019/2020
2 września uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2019/2020.
Po wakacyjnej przerwie ponownie zapełniły się mury wojkowickich szkół. Było ciekawie, radośnie i żywiołowo. Uczniowie klas pierwszych mogli przekonać się, że nie taka szkoła
straszna. W Szkole Podstawowej nr 1 odbyło się pasowanie

8

na pierwszoklasistę. Uczniów w nowe realia wprowadzili dyrektorzy, którzy zainaugurowali ten rok szkolny w obecności
przedstawicieli samorządu, duszpasterzy, rodziców i dziadków.
Początek roku szkolnego to także czas refleksji na temat tego,
dokąd zmierza szkoła rozumiana nie tylko jako miejsce nauki,
ale także wychowania i kształtowania się osobowości. Dlatego Samorządowcy w naszym mieście poszukują odpowiedzi
na kluczowe pytanie: jak wspierać szkoły, aby najlepiej służyły
uczniom? W tym celu zespół roboczy, z udziałem Burmistrza
Miasta, zdecydował się na udział w II etapie pilotażowego
projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt.
„Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji
kluczowych uczniów”.
Rezultatem pracy w projekcie jest m.in. wprowadzenie procesowego wspomagania szkół i przedszkola oraz funkcjonowanie Inkubatora Dobrych Praktyk Edukacyjnych. Inkubator
to strefa działania kreatywnych nauczycieli, którzy dzielą się
swoimi doświadczeniami związanymi ze stosowaniem nowatorskich metod pracy z uczniem. W ten sposób chcemy
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wzmocnić w szkołach i przedszkolu atmosferę sprzyjającą
uczeniu się.
Celem samorządu jest również systematyczne wzbogacanie
bazy edukacyjnej poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych. Od nowego roku szkolnego uczniowie na przykład
będą mogli korzystać z interdyscyplinarnych ,,zielonych pracowni” dofinansowanych w ramach programu WFOŚiGW
w Katowicach. W SP nr 1 jest to ,,Kopalnia Wiedzy”, a w SP
nr 3 ,,Eko-Dziupla”. Ich uruchomienie pozwoli na wprowadzenie nowej jakości edukacji ekologicznej w Naszej Gminie.

Bezpieczny uczeń – bezpieczne miasto

Początek roku szkolnego będzie łączył się również z nowymi przedsięwzięciami na rzecz podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców, w tym przede wszystkim na działaniach skierowanych do uczniów i ich rodzin. Rozpoczęliśmy realizację projektu ,,Weź, nie
bierz! Zintegrowane działania w zakresie profilaktyki uzależnień na terenie Gminy Wojkowice” w ramach rządowego „Programu
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” (2019 r.),
koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Miasto Wojkowice jest niewielką społecznością, ale może
właśnie dlatego jesteśmy otwarci na drugiego człowieka, wsparcie i współpracę.
Co jest bardzo ważne w tym przedsięwzięciu?
Pani Lidia Musiał, przewodnicząca Komisji Edukacji, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa, Sportu i Kultury Rady Miasta Wojkowice
tak postrzega ten problem:
,,Specyfika pracy oświatowej w naszym mieście oparta jest na współpracy szkół na wielu płaszczyznach. Prowadzenie zintegrowanych działań w zakresie profilaktyki uzależnień na terenie Wojkowic jest kolejnym, niezbędnym etapem współdziałania na
rzecz dzieci i młodzieży. Zainicjowana zostanie gminna sieć współpracy, w ramach której powstanie długofalowy program działań
profilaktycznych skierowany nie tylko do uczniów wojkowickich szkół, ale także do środowiska lokalnego. Projekt zakłada bowiem
zaangażowanie całej społeczności w realizację działań profilaktycznych, ochronę przed alkoholem, narkotykami i środkami zastępczymi, czyli dopalaczami. Do współpracy zaproszonych zostało – poza szkołami podstawowymi – wiele instytucji działających
na terenie naszej gminy m.in.: Komisariat Policji w Wojkowicach, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Karny, Placówka
Wsparcia Dziennego „Tlen”, ZSOiT, pracownicy samorządowi, Rada Miasta Wojkowice, Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior, Akademia Sportu oraz wolontariusze. Do życia zostanie powołane Gminne Centrum Wolontariatu oraz Mobilny Punkt Konsultacyjny dla Rodziców, prowadzona jest kampania społeczna ,,Weź, nie bierz!”, odbędzie się też debata społeczna na ten temat.
Z perspektywy wieloletniego nauczyciela, ale również samorządowca, mogę stwierdzić, że aktywizacja społeczności lokalnej Wojkowic pozwoli zwrócić uwagę mieszkańców na problemy młodych ludzi – a co najważniejsze w tym projekcie – pozwoli stworzyć
mocną koalicję na rzecz ochrony młodych ludzi przed uzależnieniami”.

Projekt „Weź, nie bierz! Zintegrowane działania w zakresie profilaktyki uzależnień na terenie Gminy Wojkowice” został dofinansowany w 2018 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

3/2019

9

Z Ż YC I A O Ś W I AT Y
Żłobek Miejski „Figielkowo” wyróżniony tytułem
„Bezpieczna Placówka Oświatowa”
4 czerwca br. Żłobek Miejski „Figielkowo” został wyróżniony
tytułem „Bezpieczna Placówka Oświatowa”. Projekt został

opracowany przez Instytut Badań Marki. Promuje on jednostki oświatowe, które kładą szczególny nacisk na bezpieczeństwo swoich uczniów i podopiecznych. Potwierdzeniem
udziału w projekcie jest specjalny certyfikat, będący uhonorowaniem znaczących działań placówki na rzecz bezpieczeństwa dzieci.
Certyfikat poświadcza o wysokim poziomie bezpieczeństwa
dzieci, pozwala wybrać i zweryfikować potencjalne miejsce
opieki – jest to niezmiernie istotne zwłaszcza dla troszczących
się o swe pociechy rodziców, którzy obok walorów opiekuńczych, cenią sobie również przyjazną atmosferę i poczucie bezpieczeństwa w placówce.
Żłobek „Figielkowo” został wyróżniony za spełnianie najwyższych norm bezpieczeństwa oraz posiadanie wymaganych dokumentów kodeksowych. Uzyskanie certyfikatu to jednak nie
tylko forma wyróżnienia, ale także zobowiązanie na przyszłość
do dalszych starań o zapewnienie swoim podopiecznym bezpiecznych warunków pobytu w żłobku.

Kronika SP 3 nagrodzona w konkursie
Szkoła Podstawowa nr 3 w Wojkowicach
wywalczyła nagrodę stopnia I w Ogólnopolskim Konkursie dla Szkolnych Kas

Oszczędnościowych, prowadzonym przez
PKO Bank Polski. Tym samym zakwalifikowała się do etapu krajowego, w którym na 3 najlepsze placówki czekają nagrody o wartości 20 tys. zł, 15 tys. zł oraz
10 tys. zł.

Opiekunem SKO w Szkole Podstawowej nr
3 w Wojkowicach jest Anna Możdżeń. Gratulujemy wszystkim wytrwałym uczniom
systematycznie oszczędzającym w tym
roku szkolnym i zapraszam serdecznie nowych uczniów do SKO już od września.

SPORT

Terminy meczów piłki nożnej
klasy okręgowej,
które zostaną rozegrane na
stadionie w Wojkowicach
KOLEJKA 11
KOLEJKA 13
KOLEJKA 15
KOLEJKA 17
10

12 października – godz. 15:00
Górnik Wojkowice – LGKS Podlesianka Katowice
26 października – godz. 14:30
Górnik Wojkowice – LKS Pogoń Imielin
9 listopada – godz. 14:00
Górnik Wojkowice – LKS Orzeł Mokre
23 listopada – godz. 13:30
Górnik Wojkowice – AKS Górnik Niwka
3/2019

SPORT

Kolejny sezon z Akademią Sportu Wojkowice
Akademia Sportu Wojkowice rozpoczęła treningi od początku sierpnia. W tym
sezonie Akademię będą reprezentować
następujące roczniki: Trampkarz 05/06,
Młodzik 07/08, dwie grupy Orlików
09/10, żaki 2011/ skrzaty 2012 i 2013
oraz grupa naborowa 2014. Jak widać
praktycznie każdy może spróbować sił
w swoim roczniku i doskonalić swoje
umiejętności piłkarskie w naszym klubie.
Dodatkowo w ramach współpracy z Górnikiem Wojkowice zostały utworzone
rezerwy, w których grają w większości
wychowankowie Akademii z roczników
2002 i starsi wspomagani kilkoma zawodnikami pierwszego zespołu Górnika
Wojkowice.
Na początku sierpnia grupy starsze z Akademii przebywały na obozie we włoskim Lignano. W trakcie obozu chłopaki
i dziewczyny oprócz treningów zwiedzili
Wenecję oraz byli na prezentacji przedsezonowej drużyny Udinese Calcio, gdzie
mogli osobiście spotkać się z polskim
reprezentantem Łukaszem Teodorczykiem. Po obozie we Włoszech w połowie sierpnia młodsze grupy przebywały
w Ustroniu, gdzie na obiektach Kuźni
Ustroń szlifowały formę przed sezonem.
Od początku września wszystkie nasze
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grupy uczestniczą już w regularnych rozgrywkach podokręgu sosnowiec, gdzie
rozgrywają swoje mecze przynajmniej
raz w tygodniu.
Ważnym elementem rozwoju Akademii jest też przystąpienie do programu
PZPN – Certyfikacja Szkółek Piłkarskich,
nasza szkółka ubiega się o odznakę brązową i jesteśmy na najlepszej drodze do
jej zdobycia. Dzięki certyfikacji wzrośnie
prestiż naszej Akademii, ponieważ aby
dostać odznakę trzeba spełnić wiele warunków, między innymi należy posiadać

wykfalifikowaną kadrę trenerską UEFA,
odpowiednią bazę treningową oraz
posiadać program szkoleniowy. Dzięki
tym wszystkim przedsięwzięciom Akademia Sportu Wojkowice z miesiąca na
miesiąc staje się coraz lepsza i bardziej
rozpoznawalna w regionie. W kolejnych
miesiącach planujemy jeszcze kilka nowości, ale o tym niebawem. Jeśli chcesz
do nas dołączyć zapraszamy na treningi.
Harmonogram zajęć na stronie:
www.akademiasportuwojkowice.pl.
Zapraszamy!
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KRONIKA KRYMINALNA

Wydarzenia kryminalne na terenie miasta Wojkowice
z okresu od 29.05.2019 r. do 12.08.2019 r.
06.07.2019 r. Policjanci ZPI KP Wojkowice przy ul. Morcinka w Wojkowicach zatrzymali mężczyznę, który podczas libacji alkoholowej
w mieszkaniu poszkodowanej przy pomocy noża kuchennego dokonał uszkodzenia
ciała u swojej siostry w postaci rany ciętej
naskórka płata czołowego.
08.07.2019 r. W Wojkowicach przy ul. Plaka, nieznany
sprawca dokonał zaboru mienia w celu
przywłaszczenia jednego skrzydła bramy
stalowej, drewnianych drzwi do piwnicy,
dwóch furtek do ogródka, siatki ogrodzeniowej w ilości 15 metrów o łącznej wartości 1000 zł.
10.07.2019 r. Policjanci ZPI KP Wojkowice przy ul. Sobieskiego w Wojkowicach zatrzymali mężczyznę, który dokonał uszkodzenia ciała
w postaci złamania kości zatoki szczękowej
u swojego wujka.
16.07.2019 r. Policjanci ZPI KP Wojkowice przy ul. Sucharskiego zatrzymali Tomasza P., który
kierował groźby popełnienia przestępstwa
wobec kobiety, u której wzbudziły uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione. Ponadto mężczyzna poszukiwany przez SR Będzin
celem odbycia kary pozbawienia wolności.
21.07.2019 r. W Wojkowicach ul. Morcinka, nieznany sprawca po uprzednim ucięciu kłódki
w kontenerze dostał się do wnętrza, skąd
zabrał w celu przywłaszczenia kable miedziane.

Redaktor naczelny: Łukasz Kacperski, pokój 1
Rada Redakcyjna: Justyna Cieślińska-Potrawa, Aneta Polak,
Ilona Nowak, Edyta Hudala
Projekt logo: Natalia Cieślakowska
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28.07.2019 r. Policjanci ZPI KP Wojkowice przy ul. Sobieskiego zatrzymali Daniela S., który będąc
w stanie nietrzeźwości kierował samochodem osobowym powodując przy tym kolizję drogową. Wyniki badań 0,89 mg/L, 0,91
mg/L alkoholu w wydychanym powietrzu.
29.07.2019 r. Dzielnicowi KP Wojkowice przy ul. Sobieskiego w Wojkowicach zatrzymali Pawła B.,
który w miejscu zamieszkania przy użyciu
noża kierował groźby popełnienia przestępstwa wobec brata, u którego groźby te
wzbudziły uzasadnioną obawę, że zostaną
spełnione.
30.07.2019 r. Policjanci WRD oraz OPI KPP Będzin w Wojkowicach przy ul. Karłowicza zatrzymali
Grzegorza A., który posiadał przy sobie
środki odurzające w postaci amfetaminy
w ilości 0,18 gr netto oraz crack w ilości
0,52 gr netto, ponadto kierował motocyklem będąc pod wpływem środka odurzającego.
01.08.2019 r. Policjanci ZPI KP Wojkowice przy ulicy Fabrycznej zatrzymali Andrzeja O., który kierował groźby popełnienia przestępstwa
wobec kuzynki, u której groźby te wzbudziły uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione.
Sporządził
sierż. szt. Dawid Polakowski

42-580 Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290a
Tel. (032) 769-50-66, Fax (032) 769-50-73
e-mail: promocja@wojkowice.pl
Nakład: 3800 sztuk
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