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Jak informowaliśmy w ostatnim numerze „Głosu 
Wojkowic” w naszej gminie prowadzone są dzia-
łania związane z przygotowaniem rewitalizacji 
obiektu sportowego Milenium przy ulicy Kuso-
cińskiego 1. Aktualnie opracowywany jest pro-
gram funkcjonalno-użytkowy za przygotowanie, 
którego odpowiada firma SALA STUDIO.
Przewidywany całkowity koszt inwestycji 
to ok. 8-10 milionów złotych, z czego 8 milionów 
pochodziło będzie ze środków zewnętrznych – 
7 mln z Rządowego Funduszu Polski Ład, 1 mln 
z konkursu „Rosnąca Odporność”.

W tym roku organizacją „Lata w mieście” dla dzieci i młodzie-
ży zamieszkujących nasze miasto zajęło się Stowarzyszenie 
„My AUTentyczni”, a ich głównym założeniem była integracja 
społeczności lokalnej pod hasłem „Razem raźniej”. Pierwszą 
wycieczką, na którą pojechali młodzi mieszkańcy Wojkowic 
był Park Geosfera w Jaworznie. Podczas zwiedzania, nie tylko 
świetnie się bawili, ale również dowiedzieli się sporo o naszej 

planecie, jej prehistorii, roślinności i skamieniałościach. Od-
wiedzili również Strefę Odkrywania Wyobraźni i Aktywności, 
inaczej – SOWA. Jako że zabawa wraz z nauką wymaga sporo 
energii, na uczestników czekała jeszcze jedna atrakcja w po-
staci ogniska w parku. Wojkowice mają przepiękne tereny 
zielone, dlatego też następną lipcową atrakcją była Przygo-
da nad Wielonakiem – inaczej mówiąc Wielonką. Uczestnicy 
wyprawy wcielili się w botaników, mając za zadanie wypełnić 
zielnik okoliczną roślinnością. Mimo prażącego słońca udało 
się dotrzeć na Kijową Górę, skąd można było podziwiać prze-
piękną panoramę naszego miasta. Ostatnim przystankiem 
tej wycieczki było OSP w Wojkowicach, które ugościło nas 
na swoim terenie. Po nabraniu siły i energii dzieciaki uczyły 
się motać motanki, czyli ludowe lalki, które dawniej służyły 
jako talizmany. Słońce dawało się we znaki, więc Panowie 
ze straży przyjechali pomóc się ochłodzić, przy okazji poka-
zując wnętrze wozu strażackiego i odpowiadając na mnóstwo 
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Weź dotację  
z Programu Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze skierowany jest 
do osób fizycznych będących właścicielami 
lub współwłaścicielami jednorodzinnych bu-
dynków mieszkalnych lub wydzielonych w bu-
dynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych 
z wyodrębnioną księgą wieczystą. Wszystkich 
chętnych do skorzystania z pomocy pracow-
nika Urzędu przy przygotowaniu wniosku 
oraz wstępnej weryfikacji wniosku o dofi-
nasowanie zapraszamy do Punktu Informa-
cyjno-Konsultacyjnego Programu Czyste Po-
wietrze zlokalizowanego w budynku Urzędu 
Miasta Wojkowice (pokój nr 1). Przed wizytą 

zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod 
numerem 32 760 20 91 wew. 21 w celu umó-
wienia terminu spotkania. Dotację można 
uzyskać do: wymiany starych pieców na pali-
wo stałe na ekologiczne źródła ciepła, insta-
lacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody 
użytkowej, wentylacji mechanicznej, mikroin-
stalacji fotowoltaicznej połączonej z wymianą 
starego pieca, termomodernizacji budynków 
mieszkalnych, wymiany stolarki okiennej 
i drzwiowej. Szczegółowe informacje nt. pro-
gramu można uzyskać pod adresem: lub czy-
stepowietrze.gov.pl.

pytań dotyczących ich zawodu. Kolejną atrakcją jaką zorgani-
zowało Stowarzyszenie „My AUTentyczni” była wycieczka ro-
werowa. Dla najmłodszych trasa mogła wydawać się bardzo 
długa, ale mimo to wszyscy dzielnie dawali radę. W nagrodę 
wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni medalami i dyplomami. 
Następnym wydarzeniem była gra terenowa w parku woj-
kowickim – „Pokonaj Kikimorę”, inspirowana dawną kultu-
rą i zwyczajami dawnych Słowian z książek i pism „Historie 
i legendy Ziemi Będzińskiej”, Kronika Miasta Wojkowice oraz 
„Bestiariusz Słowiański”. Dzieci poznały Babę, Topielicę, Ru-
sałkę oraz Skarbnika, a za pomocą różnych wskazówek i zadań 
musiały pokonać Kikimorę która zagrażała mieszkańcom mia-
sta. Drużyny spisały się znakomicie. Bez smartfonów, wspól-
nymi siłami udało im się wykonać zadanie. Koniec wydarzenia 
wszyscy świętowali na kolorowo wraz z Burmistrzem Miasta 
Wojkowic Tomaszem Szczerbą. Dzięki pomocy Miejskiego 
Ośrodka Kultury, Wojkowickich Wód oraz Urzędu Miasta każ-
dy miał miejsce, aby odpocząć, zjeść i wspólnie spędzić czas. 
W sierpniu dzieci mieli okazję zwiedzić piękne Ogrody Bota-
niczne w Mikołowie. Poznawali właściwości ziół oraz możli-
wości ich zastosowania w życiu codziennym. Młodsze dzieci 
brały udział w warsztatach w „Zielarium” gdzie opracowywa-
ły tajną recepturę na sól ziołową, wykonali ją i mogli zabrać 

do domu, aby podzielić się z rodziną. Nieco starsi uczestnicy 
wzięli udział w warsztatach „Rośliny włókniste – od rośliny 
do tkaniny”. Dowiedzieli się w jaki sposób powstają włókna, 
a z nich tkaniny czy sznurki. Samodzielnie wykonali ozdoby 
ze sznurka metodą makramy. Nie obyło się oczywiście bez 
gier i zabaw integracyjnych na świeżym powietrzu. Uczestni-
cy Lata w mieście pod koniec sierpnia udali się jeszcze na wy-
cieczkę do Wioski Indian w Karchowicach. Dzięki Dobrej 
Kobiecie, Białej Pumie i Fioletowemu Motylowi uczestnicy 
poczuli namiastkę tego jak kiedyś żyli prawdziwi Indianie ak-
tywnie odkrywając ich historię. Zwiedzali wioskę, podziwiali 
tipi Wielkiego Wodza, ogród, muzeum strojów, rekwizytów 
i wiele innych. Na zakończenie brali udział w warsztatach 
z „łapaczy snów”, gdzie każdy uczestnik otrzymał na pamiąt-
kę indiański naszyjnik. Mimo sierpniowej niepogody udało 
się również zorganizować na zakończenie „Lata w mieście 
2022” piknik na terenie OSP Żychcice. Odbyły się warsztaty 
kreatywne z tworzenia lasów w słoiku, swobodne malowa-
nie czy modelowanie balonów. Oczywiście ruch to zdrowie 
i nie zabrakło go też tutaj podczas różnych sportowych kon-
kurencji. Było mnóstwo uśmiechów, radości i wspólnych roz-
mów przy ognisku. Serdeczne podziękowania dla wszystkich 
uczestników i współtworzących. 

Deratyzacja w mieście
W dniach od 1 do 31 października Burmistrz Miasta zarządził przeprowadzenie drugiej, z dwóch planowanych w tym roku, deratyzacji na terenie 
gminy Wojkowice. Do jej przeprowadzenia zobowiązani są wszyscy właściciele, administratorzy, zarządcy i użytkownicy nieruchomości mieszkal-
nych, użytkowych, obiektów handlowych i przemysłowych, wytwórni artykułów spożywczych, sklepów, magazynów, publicznych i niepublicznych 
zakładów opieki zdrowotnej, żłobka, przedszkola, i szkół wszystkich typów. Celem deratyzacji jest ograniczenie populacji szczurów, a tym samym 
zapobieżenie przenoszenia przez gryzonie groźnych chorób zakaźnych. Następna deratyzacja przeprowadzona zostanie wiosną.
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Komunikat w sprawie modernizacji operatów  
geodezyjnych oraz zmian w ewidencji gruntów  

i budynków

Co zrobić z gruzem i odpadami poremontowymi

W minionym roku Starosta Będziński 
przeprowadził zmiany w ewidencji grun-
tów i budynków. Zmiany te polegają 
w ogromnej większości na przekształce-
niu gruntów dotąd oznaczonych jako rol-
ne na grunty budowlane. Zmiany w ewi-
dencji gruntów mają bezpośredni wpływ 
na wymiar podatku od nieruchomości. 
Grunty przekształcone z rolnych na bu-
dowlane nie są już objęte podatkiem rol-
nym (zazwyczaj zwolnione są z podatku 
z powodu klasy gruntu) lecz podlegają 
opodatkowaniu podatkiem od nierucho-
mości (z reguły stawką właściwą grun-
tom pozostałym). W związku z zaistniałą 
sytuacją organ podatkowy gminy Wojko-
wice wszczyna postępowania podatko-
we w celu aktualizacji danych w karto-
tekach indywidualnych podatników. UM 

Wojkowice prowadzi aktualnie kilkaset 
postępowań. W toku postępowania oka-
zuje się, że aktualizacji wymagają rów-
nież dane dotyczące budynków a cza-
sami również zmiany obejmują osoby 
podatników. Sprawne przeprowadzenia 
postepowań wymaga współdziałania 
ze strony podatników, na których ciąży 
obowiązek samodzielnego wypełniania 
deklaracji podatkowych wraz z załącz-
nikami, których formularze dostępne są 
w UM oraz na stronie rządowej: https://
www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lo-
kalne/formularze/ Istotne jest również 
terminowe składanie deklaracji podat-
kowych (7 dni od otrzymania wezwania).
Pracownicy referatu podatkowego po-
magają wypełniać dane w zakresie 
w jakim jest to możliwe i dopuszczalne, 

wszelako informacja o obiektach bu-
dowlanych albo też w zakresie osób 
uprawnionych do nieruchomości musi 
pochodzić od samego podatnika. Or-
gan podatkowy zawsze uprawniony jest 
do weryfikacji danych podatkowych wy-
kazanych w informacjach podatkowych, 
co odbywa się poprzez oględziny z udzia-
łem uprawnionych pracowników Urzędu 
przy udziale podatników.

Zgodnie z prawem wyrzucanie gruzu 
do przydomowego pojemnika na od-
pady zmieszane lub w altanie śmietni-
kowej jest niedozwolone. Odpady bu-
dowlano remontowe wymagają innej 
drogi utylizacji, ponieważ w większej 
części gruz nadaje się do recyklingu. Za-
pobiega to uszkodzeniu samochodów 
transportowych oraz urządzeń w insta-
lacjach. Co zatem zrobić z gruzem i od-
padami poremontowymi? W naszym 

mieście każdemu gospodarstwu do-
mowemu, które ma złożoną deklarację 
śmieciową przysługuje worek big-bag 
(1m3) na rok kalendarzowy. Mieszkań-
cy zainteresowani pobraniem worka 
mogą zamówić go w Biurze Obsługi 
Klienta pod numerem 801 501 511. Za-
pełniony worek należy ustawić na ze-
wnątrz budynku, w sposób umożliwia-
jący podjazd samochodem ciężarowym 
oraz w sposób umożliwiający załadu-
nek worka przy pomocy wysięgnika 
hydraulicznego. Należy pamiętać, że 
do worka big bag można wrzucić gruz 
remontowy (ceglany, ceramiczny, be-
tonowy) oraz elementy ceramiki (płyt-
ki, potłuczona armatura sanitarna). 
Odpady poremontowe typu styropian 
budowlany, wełna mineralna, papa 
można oddać własnym transportem 

do PSZOK-u. Mieszkańców Gminy Woj-
kowice obsługuje Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pie-
karach Śląskich przy ul. Kotuchy 3. 
Czynny w następujących godzinach: 
pon-pt: 07:00 – 15:00, środa: 07:00- 
18:00, sobota 08:00-13:00. Do PSZOK-
-u przyjmowane są odpady pochodzące 
z gospodarstwa domowego nieodpłat-
nie. Gruz oraz odpady poremontowe 
pochodzące z gospodarstwa domowe-
go są limitowane łącznie do 1m3 na rok 
kalendarzowy. Co w przypadku więk-
szej ilości odpadów budowlano-remon-
towych? W przypadku większej ilości 
odpadów budowlanych ponad określo-
ny wyżej limit właściciel nieruchomości 
pozbywa ich się we własnym zakresie 
na zasadach komercyjnych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.
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W związku z sygnałami o pojawiających 
się na terenach zabudowy jednorodzinnej 
w gminie Wojkowice skupisk krocionogów 
informujemy mieszkańców o sposobach 
zwalczania i eliminowania szkodników. 
Krocionogi są zwierzętami należącymi 
do rodziny wijów, posiadającymi wydłu-
żone i walcowate ciało koloru czarnego 
lub brunatnego. W Polsce występuje aż 
85 gatunków tych zwierząt. 
Poruszają się powoli, płynnymi ruchami, 
a zaniepokojone zwijają się w kłębek i za-
padają w stan odrętwienia. Odżywiają 
się butwiejącymi szczątkami roślin oraz 
kiełkującymi nasionami. Najczęściej żyją 
pod opadłymi liśćmi, kamieniami i deska-
mi. Często gromadzą się w dużej liczbie 
na trawnikach, wokół domów, na ścianach 
budynków, a część wchodzi do wnętrza 
i zasiedla piwnice. Krocionogi mogą stać 
się poważnym problemem w gospodar-
stwie domowym. Czy krocionogi są niebez-
pieczne? Krocionogi wydzielają substancje 

(składającą się głównie z kwasu solnego 
i cyjanowodoru) o nieprzyjemnym zapa-
chu w momencie zagrożenia. Substancja 
ta jest groźna dla naturalnych wrogów 
krocionogów, czyli pająków, mrówek itp. 
Dla człowieka substancje te nie powinny 
stanowić zagrożenia, ale trzeba zachować 
ostrożność. Dlatego krocionogów nie po-
winno się dotykać gołymi rękami. Gdy-
by jednak do kontaktu doszło, nie wolno 
dotykać twarzy oraz oczu a ręce należy 
szybko umyć. Jak pozbyć się krocionogów? 
Najłatwiejszym sposobem na pozbycie się 
krocionogów jest dbałość o porządek przy 
nieruchomości oraz w ogrodzie. Regularne 
koszenie trawy, ścinanie gałęzi drzew, któ-
re zachodzą na budynek – to tylko część 
zabiegów, które trzeba regularnie wyko-
nywać. Krocionogi lubią wilgoć. Należy 
też pozbyć się zmurszałych desek, stosów 
gałęzi oraz resztek materiałów budow-
lanych składowanych w kącie nierucho-
mości. Działania nieinwazyjne polegają 

na zwalczaniu szkodników metodami na-
turalnymi, bez użycia preparatów chemicz-
nych, tj. budowaniu różnych pułapek nę-
cących – w tym celu należy wykopać dołki 
z kawałkami bulw ziemniaków lub marchwi 
(pułapki pokarmowe). Jeśli nie radzimy so-
bie z pojawiającą się kolonią krocionogów, 
trzeba użyć radykalnych środków. Najle-
piej sprawdzą się środki chemiczne, które 
można zakupić w sklepach ogrodniczych. 
Najczęściej występują w formie oprysków, 
które stosuje się w miejscu występowania 
nieproszonych gości. Nierzadko można 
usłyszeć, że zabiegi należy wykonywać też 
na ścianach domów. Ponadto ziemię kom-
postową trzeba odkażać termicznie, a za-
infekowane tereny wapnować i stosować 
na nich wyłącznie nawozy mineralne.

Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Se-
nior zbliża się do zakończenia realizacji 
projektu ,,Piękne podwórka”. Enklawy 
przeznaczone dla sąsiedzkich wspól-
not powstały w Wojkowicach, Ossach, 
Siemoni, Psarach i Piekarach Śląskich. 
Nowa energia wspólnego działania zo-
stała uruchomiona dzięki wydarzeniom 
towarzyszącym ich otwarciu – Świętom 
Podwórek. Miały one charakter pikni-
ków obywatelskich współorganizowa-
nych przez sąsiadów, rodziny uczest-
ników projektu oraz przedstawicieli 
samorządów, samorządowych instytucji, 
lokalnych organizacji pozarządowych 
oraz przedsiębiorców, którzy wsparli 
inicjatywę AWS. Były to m.in. jednostki 
OSP, koła gospodyń, zespoły śpiewacze, 
Domy Kultury czy Centrum Inicjatyw 

Społecznych. Lokalni liderzy postawili 
na dobrą zabawę i pełną międzypoko-
leniową integrację. I tak powstały uro-
cze, ukwiecone miejsca oraz ławeczki, 
na których można przysiąść i prowadzić 

niezobowiązujące pogaduchy. To tutaj, 
od słowa do słowa, rodzą się nowe pro-
jekty społeczne i inicjatywy potrzebne 
Mieszkańcom. Dzięki projektowi na-
uczyliśmy się, że warto działać lokalnie. 
U siebie, w naszym najbliższym otocze-
niu mamy wszystko, by poczuć szczęście 
i radość z bycia częścią wspólnoty oraz 
nabrać przekonania, że tu, gdzie jeste-
śmy jest właśnie nasze miejsce na Ziemi.  
Autorką metafory zawartej w nazwie 
projektu oraz samego zamysłu projekto-
wego jest pani Iwona Marie. Wydarze-
nia w projekcie mogły odbyć się dzięki 
niespożytej sile i aktywności Zarządu 
AWS, w przestrzeni gmin i miast zapro-
szonych do projektu – charyzmatycznym 
liderom, m.in. sołtysom, prezesom or-
ganizacji senioralnych. W tym miejscu 

Piękne podwórka dla Mieszkańców od Mieszkańców
Z  Ż Y C I A  S E N I O R A

Zwalczanie krocionogów

A K T U A L N O Ś C I
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Seniorzy dzieciom  
– bo wszystkie są nasze

Sukces sportowy 
wojkowickich 

seniorówZ inicjatywy sekcji gry w bule Stowarzysze-
nia „Akademia Sportu” w Wojkowicach 3 
września br. odbyła się na stadionie „Mię-
dzypokoleniowa Integracyjna Olimpiada 
Sportowa”. Impreza finansowana była 
ze środków Powiatu Będzińskiego w ra-
mach zadań publicznych realizowanych 
w trybie małych grantów. Swoją obec-
nością zaszczycił nas Burmistrz Wojkowic 
– Pan Tomasz Szczerba, Starosta Powiatu 
Będzińskiego – Pan Sebastian Szaleniec, 
członek Zarządu Powiatu Będzińskiego 
– Pan Adam Szydłowski, Radna Powiatu 
Zofia Gajdzik, przedstawiciel Rady Miasta 
Wojkowice radny Maciej Klimek oraz Pani 
Katarzyna Małysza – Kierownik MOPS 
Wojkowice – który był jednym ze sponso-
rów olimpiady. Miłym gościem okazała się 
Pani Agnieszka Dubiel z WSB w Dąbrowie 
Górniczej – opiekunka naszego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku. Projekt realizowany 
był w formie siedmiu konkurencji sporto-
wych między dziećmi w wieku szkolnym, 
które na co dzień przebywają w różnych 
środowiskach. Udział w olimpiadzie 

wzięło 70 dzieci – 31 wychowanków 
Domu Dziecka im. Św. Dominika Savio, 
w tym dzieci pochodzące z ogarniętej 
wojną Ukrainy, dzieci z Placówki Wsparcia 
Dziennego „Tlen”, dzieci z Akademii Spor-
tu, a także ze Stowarzyszenia „My AUTen-
tyczni” działającego w naszym mieście 
na rzecz dzieci z autyzmem. Wspólne gry 
i zabawy były okazją do nawiązania no-
wych znajomości, dostarczenia szczegól-
nie dzieciom z Domu Dziecka i Ukrainy 
nowego rodzaju kontaktów rówieśniczych 
a przede wszystkim wprowadzenia w ich 
codziennym życiu ciekawej odmiany.
W realizacji olimpiady nieocenioną rolę 
odegrali seniorzy nie tylko z sekcji gry 
w bule, ale również z Klubu Senior+ 
oraz aktywnych i chętnych do współpra-
cy mieszkańców Wojkowic, dla których 
przebywanie z dziećmi jest wielką przy-
jemnością i swoistą terapią. Ich wiek 
i doświadczenie okazały się bezcenne 
we wspieraniu dzieci w zmaganiach 
sportowych przy jednoczesnej aktywnej 
pomocy organizacyjnej. Zaangażowanie 
seniorów wpisane było w jeden z celów 
projektu, czyli budowanie pozytywnego 
wizerunku starości i starzenia się z jednej 
strony a zagospodarowanie ich potencjału 
do pomocy z drugiej strony, dzięki temu 
mogli wraz z młodszym pokoleniem w for-
mie zabawy aktywnie, kreatywnie i inspi-
rująco spędzić czas na świeżym powietrzu. 
Pogoda w tym dniu dopisała wyjątkowo.

17 września 2022 r. na Stadionie Śląskim 
w Chorzowie odbyła się „XIV Olimpiada 
Seniorów – Trzeci Wiek Na Start” zorga-
nizowana przez Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Łazach. Nie mogło tam zabrak-
nąć seniorów z Wojkowic, którzy regular-
nie odnoszą sukcesy sportowe. 
Do rywalizacji w olimpiadzie zgłosiło się 
10 seniorów i seniorek. Brali udział w na-
stępujących dyscyplinach: bieg na 60 
i 150 metrów, pchnięcie kulą, boule, 
przełaje rowerowe, turniej łuczniczy oraz 
pływanie. Tym razem udało się wywal-
czyć medal tylko w jednej z nich – srebro 
powędrowało do Pani Wacławy Mańki 
za wynik 6,61 metrów w pchnięciu kulą. 

Z  Ż Y C I A  S E N I O R A

pragniemy także bardzo serdecznie po-
dziękować Panu Burmistrzowi Wojko-
wic Tomaszowi Szczerbie za wsparcie 
inicjatywy AWS oraz towarzyszenie nam 

podczas Święta Podwórka przy OSP Ka-
myce. Naszym Strażakom oraz Panu 
Przemysławowi Pawełczykowi – Rad-
nemu Kamyc dziękujemy za życzliwość 

i ogromną pomoc w realizacji działań 
na terenie Naszego Miasta. Czujemy 
Państwa wsparcie i idziemy dalej.

Projekt „Piękne podwórka” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez 
Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Iceland

ci�zens fund
Ac�veLiechtenstein

Norway



6 3/2022

Klub Senior + z występami na PGE Narodowym!

Poranki, kiedy wracamy do domów

28 września na stadionie PGE Narodowym 
odbyły się Ogólnopolskie Senioralia 2022 
– było to spotkanie osób, korzystających 
z rządowego programu wsparcia Senior+, 
realizowanego przez Ministerstwo Rodzi-
ny i Polityki Społecznej. Do stolicy przyje-
chało ok. 600 osób z całej Polski w tym 15 
osobowa delegacja Klubu Senior + w Woj-
kowicach – nasza grupa manualna miała 

wystawę swoich prac, natomiast grupa 
śpiewacza miała swój recital na scenie. 
Chcielibyśmy z tego miejsca podziękować 
instruktorce zajęć manualnych Dorocie 
Zuchowicz za przygotowanie klubowi-
czów do wystawy oraz instruktorce zajęć 
wokalnych Teresie Wołowiec za przygoto-
wanie w 2 miesiące profesjonalnej grupy 
śpiewaczej.

Jesienią odbędzie się premiera filmu 
krótkometrażowy „Poranki, kiedy wra-
camy do domów” stworzonego przez 
Kolektyw Kuzyni – grupę czwórki braci 
i kuzynów, którzy poświęcili na to sporą 
część ostatnich dwóch lat. Całość po-
wstała przy wsparciu Miejskiego Ośrod-
ka Kultury w Wojkowicach.

Filmowy projekt zrodzony z pasji i potrze-
by podzielenia się ze światem tym co dla 
jego twórców ważne, ale i niewygodne. 
To opowieść o momentach granicznych 
w życiu, radzeniu sobie z traumą i poczu-
ciem winy, a przede wszystkim – zagubie-
niu w pierwszych momentach dorosłości. 
To refleksyjna, pełna niedopowiedzeń 

i symboliki przeprawa do lepszego zro-
zumienia otaczającej nas rzeczywistości. 
Kolektyw Kuzyni tworzą Piotr Grud-
niak (to dzięki niemu projekt otrzymał 
wsparcie wojkowickiego MOKu, Piotr 
jest tamtejszym realizatorem dźwięku), 
Bartosz Piątek, Marcin Grudniak i Ty-
moteusz Piątek. I choć żaden z nich nie 

30 opasek trafiło do seniorów z Wojko-
wic, którzy przystąpili do programu „Kor-
pus Wsparcia Seniorów na 2022 rok „. 
Program adresowany jest do wojkowic-
kich 65-latków i osób starszych, mających 
problemy zdrowotne i kłopot z samodziel-
nym funkcjonowaniem. Chodzi przede 
wszystkim o dostęp do tzw. opieki na od-
ległość. Opieka obejmuje system bieżące-
go monitorowania stanu seniora w miej-
scu jego zamieszkania, umożliwiając 
natychmiastowe reagowanie w sytuacji 
zagrożenia zdrowia lub życia. Każdy senior 
biorący udział w projekcie otrzymał spe-
cjalną opaskę bezpieczeństwa połączoną 
z usługą operatora, która będzie moni-
torowała na bieżąco jego stan zdrowia 
i alarmowała centralę w momencie jego 
pogorszenia. W zależności od sytuacji 
i potrzeb seniora pomoc polegać może m.

in. na udzieleniu wsparcia emocjonalnego 
z wykorzystaniem narzędzi na odległość 
(telefonicznie), interwencji osób z najbliż-
szego otoczenia (rodziny, sąsiadów, opie-
kunów), interwencji pracownika ośrodka 
pomocy społecznej, powiadomieniu służb 
ratunkowych o konieczności udzielenia 
pomocy. Uczestnikom programu został za-
pewniony dostęp do tzw. opasek bezpie-
czeństwa wyposażonych w następujące 
funkcje: przycisk bezpieczeństwa – sygnał 
SOS, lokalizator GPS, funkcje umożliwiają-
ce komunikowanie się z centrum obsługi 
i opiekunami i monitorujące podstawo-
we czynności życiowe (puls i saturacja). 
Jak mówi Maciej Klimek odpowiadający 
za wdrożenie teleopieki w Gminie Wojko-
wice: Taka opaska daje przede wszystkim 
poczucie bezpieczeństwa, a to dla osób 
starszych jest niezwykle cenne. Dobrze 

mieć z tyłu głowy taką świadomość, że 
mamy przy sobie urządzenie, dzięki któ-
remu możemy błyskawicznie uzyskać po-
moc. Zakup opasek sfinansowany został 
ze środków pochodzących z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19.

Opaski monitorujące stan zdrowia trafiły  
do seniorów z Wojkowic

K U L T U R A 
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W sobotę 24 września w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowi-
cach obchodziliśmy uroczyście wyjątkowy, bo aż 50-ty, Jubileusz 
działalności RZF „Jaworznik”. Przez te wszystkie lata wydarzyło 
się tak dużo, narosło wiele historii, które do dziś wspomina-
my, że obchody jubileuszowe stały się ważną okazją do wspo-
mnień, spotkań i rozmów, które podsumowywały ten piękny 
czas. Wśród zgromadzonych na sali gości znaleźli się przedsta-
wiciele władz miejskich, w tym Burmistrz Miasta Wojkowice 
Tomasz Szczerba oraz Przewodniczący Rady Miasta Wojkowice 
Mateusz Mania oraz radni: Maciej Klimek, Lidia Musiał, Piotr 
Krystecki, Barbara Rogalska, Przemysław Pawełczyk. W imieniu 
Starosty Będzińskiego podziękowania i życzenia złożyła Halina 
Mentel, członkini Zarządu Powiatu będzińskiego. Pojawili się 
również posłowie na Sejm: Barbara Dolniak, Rafał Adamczyk 
oraz Waldemar Andzel. Wydarzeniu towarzyszył program arty-
styczny oraz przemówienia zaproszonych gości.
Obchody jubileuszowe zostały podzielone na dwie części, czyli 
część ofi cjalną z programem artystycznym, podziękowaniami 

oraz licznymi przemowami przyjaciół RZF „Jaworznik” oraz za-
bawę, która nastąpiła zaraz po głównej uroczystości. Na scenie 
wystąpiły zaproszone zespoły jako pierwszy Zespół „Swojaki” 
– powstały z połączenia dwóch grup, wchodzących w skład 
„Jaworznika” oraz zespół „OD DO” z Preczowa – członków ze-
społu łączy wspólna pasja do muzyki i stąd nowa jakość w ich 
twórczości. Jako kolejny na scenie pojawił się zespół „Echo” 
z Ogrodzieńca, wieloletni przyjaciele „Jaworznika”, których 
nie mogło zabraknąć podczas obchodów. Jubilaci otrzymali 
wiele pamiątkowych prezentów i ciepłych słów podziękowań 
za lata wytrwałego krzewienia kultury i folkloru. Zespół otrzy-
mał pamiątkowe puchary oraz torby z upominkami, które 
dostali również zaproszeni goście. Dodatkowo na sali zostały 
wyeksponowane archiwalne zdjęcia zespołu, a wśród gości 
znalazł się również założyciel „Jaworznika” – Marek Piotrowski, 
który jako pierwszy otrzymał zadanie artystycznego kierow-
nictwa nowo powstałego zespołu folklorystycznego. Obecnie 
kierownikiem artystycznym „Jaworznika” jest Janina Jagodzik 
– społecznik, od dziesięciu lat, działa w Radzie Programowej 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach. Jest także osobą 
dbającą od lat o to, by każdy zrozumiał jak ważne jest zachowa-
nie dziedzictwa kulturowego Zagłębia oraz budowanie wspól-
noty opartej na historii. Na wszystkich zgromadzonych czekał 
również urodziny tort, a także poczęstunek w postaci żurku 
i bigosu. A na koniec zabawa – do tańca przygrywał wszystkim 
Aleksander Babiuch. Impreza odbyła się dzięki wsparciu Pie-
karni Ziarenko. Szczególne podziękowania kierujemy do Pana 
Bogusława Zwierzchowskiego i Pani Wiktorii Jasik.

Jubileusz 50-lecia działalności Regionalnego Zespołu 
Folklorystycznego „Jaworznik”

K U L T U R A 

ma wykształcenia fi lmowego, ani nie 
ukończył szkoły fi lmowej, to na każdym 
etapie produkcji starali się zachować jak 
największy profesjonalizm. Pomagało 
w tym z pewnością wsparcie wielu lu-
dzi, ich talentów i dobrych chęci. Jedną 
z takich osób był Filip Żółtowski odpo-
wiedzialny za skomponowanie muzyki 
do fi lmu. To muzyk młodego pokolenia, 
odnoszący coraz większe sukcesy na pol-
skiej scenie jazzowej, założyciel grupy Fi-
lip Żółtowski Quartet.
Chęć stworzenia fi lmu krótkometrażo-
wego który niósłby ze sobą emocjonalny 
ładunek, a w konsekwencji byłby środ-
kiem wyrazu czegoś dużo głębszego niż 

chęć zaistnienia, towarzyszył członkom 
Kolektywu od wielu lat. Jako dzieci i na-
stolatkowie zajmowali się kręceniem do-
mowych fi lmów pełnych absurdalnego 
humoru i nieskrępowania jakąkolwiek 
logiką fabuły. Ta dziecięca radość two-
rzenia nigdy ich nie opuściła, a lata, któ-
re minęły od tamtego czasu pozostawiły 

inne ślady – przemyśleń, nowych proble-
mów i zmartwień. 
„Poranki…” są więc rezultatem wspól-
nej, nomen omen kolektywnej refl eksji. 
Premiera fi lmu odbędzie się w Miej-
skim Ośrodku Kultury w Wojkowicach 
30 października bieżącego roku. Więcej 
informacji wkrótce na mediach społecz-
nościowych i stronie MOKu. Niedługo 
później (bo 20 listopada) pojawi się 
na kanale YouTube Kolektywu. Zaprasza-
my do obserwowania Kolektywu Kuzyni 
na YouTube, Instagramie i Facebooku, 
gdzie dzielimy się najważniejszymi infor-
macjami dotyczącymi naszego projektu. 

Tymoteusz Piątek
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Kto nie był, naprawdę może żałować – takich koncertów 
w Wojkowicach nam potrzeba i właśnie ostatni wieczorek przy 
fontannach w Parku Miejskim udowodnił jak prawdziwa, pięk-
na muzyka trafia do serc i zachwyca. Tym razem Miejski Ośro-
dek Kultury zaprosił na wieczorny muzyczny recital zespół Early 
Birds, czyli grupę przyjaciół, których połączyła pasja, miłość 
do muzyki, jazzu i niebanalnych skojarzeń. Ich autorskie tek-
sty i melodyjne aranżacje, gdzieś na styku z poezją śpiewaną, 

sprawiły, że na czas koncertu zapanowała prawdziwie magicz-
na atmosfera. Early Birds to połączenie zmysłowego wokalu 
Martyny Kubiak, jej oryginalnych tekstów, pięknej melodii i in-
strumentów muzycznych, które dopełniały ten wyjątkowy kon-
cert przy miejskich fontannach. Słuchacze mogli się zapoznać 
z tekstami piosenek m.in. z pierwszej płyty, którą zespół nagrał 
w 2017 roku. Album „Świt” wydany dla słowackiej wytwórni 
Hevhetia został wyjątkowo ciepło przyjęty w kraju i za granicą, 
a Marek Niedźwiecki rekomendował płytę na swoim blogu. 
Tym samym jeden z utworów trafił do propozycji Listy Przebo-
jów Programu Trzeciego. Zespół wydał również w 2018 singiel 
pt. „Gdzieś ty polazł?”, który pokazał grupę z nieco innej strony 
i w mniejszym składzie. W Wojkowicach wystąpili dla nas: Mar-
tyna Kubiak – wokal, Patryk Zakrzewski – instrumenty perku-
syjne, Marcin Pater – wibrafon, Piotr Budniak – perkusja oraz 
Mateusz Szewczyk – kontrabas/gitara basowa. Nasze wieczorki 
muzyczne stają się coraz popularniejsze i już widzimy rosnące 
zainteresowanie mieszkańców, bardzo nas cieszy frekwencja 
i odkrywanie dobrej muzyki.

„Wakacje w mieście” z MOKiem

Early Birds – poranne ptaszki wieczorową porą 
w Wojkowicach

Jeśli chcielibyśmy jednym słowem podsumować tegoroczny li-
piec, to był on nieprzewidywalny. Pogoda nas zaskakiwała, ale 
i na to byliśmy przygotowani. W końcu wszystkie zaplanowane 
zajęcia odbyły się i zostawiły w pamięci uczestniczących w akcji 
dzieci wiele radosnych i ciekawych wspomnień. W każdym ty-
godniu odbywały się zajęcia animacyjne i ruchowe prowadzone 
przez instruktorki – Izę i Ulę. W czasie zajęć dzieci poznawa-
ły się nawzajem, brały udział w zabawach sprawnościowych 
i integracyjnych, warsztatach tanecznych, a także rysowały 
i malowały, aby utrwalić miłe chwile spędzone na wakacjach 
z MOK-iem. Dodatkowe atrakcje, które zapewnili dla dzieci 
organizatorzy to zaproszeni do MOK-u goście. W ten sposób 
poznaliśmy niezwykłe zwierzęta i ich opiekunów z „Walabii 
– żywej edukacji”, a wśród okazów znalazł się nawet kangur. 
Jak zwykle niezawodni strażacy z OSP Żychcice przypomnieli dzie-
ciom jak bezpiecznie zachowywać się podczas wakacji, zaprezen-
towali sprzęt strażacki i zachęcali najmłodszych do sprawdzenia 
jak działa wąż strażacki. Odbyły się również zajęcia taneczne – 
zumba kids z instruktorką Justyną, która pokazała dzieciom jak 
ważny jest ruch oraz taniec. Hitem okazało się osiedle parkowe 
– czyli malowane przez dzieci kartonowe miasteczko w Parku 
Miejskim, za sprawą tęczowych kolorów nabrało bajkowego 

charakteru, a każdy mógł je zaprojektować według własnego 
pomysłu. Ostatni tydzień akcji to warsztaty z malarstwa sztalu-
gowego. Jak przystało na profesjonalnych malarzy, każdy młody 
artysta otrzymał sztalugę z podobraziem i tak przygotowany za-
czynał malować. Tematem zajęć było morze i jego mieszkańcy, 
a zadaniem dzieci przedstawienie ich w ciekawej aranżacji. Już 
ostatniego dnia, kiedy pogoda dopisała a słońce nam przygrze-
wało, spotkaliśmy się ponownie w Parku. Były balony, wielkie 
mydlane bańki oraz tworzenie wakacyjnych pocztówek. Dzięku-
jemy wszystkim za wspólnie spędzony czas i zapraszamy za rok!
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Nowy rok szkolny przyniósł znaczące zmia-
ny w wojkowickiej oświacie. Swoją pracę 
w Przedszkolu im. ,,Przyjaciół Bajek” za-
kończyła długoletnia Dyrektor – Pani Irena 
Filipowicz – wychowawca wielu pokoleń 
mieszkańców Miasta. Sprawiła, że przed-
szkole od ponad 30 lat zawsze było in-
stytucją społecznego zaufania. Burmistrz 
Tomasz Szczerba serdecznie podzięko-
wał Pani Dyrektor za lata służby na rzecz 
Miasta, życzył szczęścia i radości w życiu 
osobistym. Wyraził przekonanie, że Pani 
Dyrektor nadal będzie współtworzyć war-
tości ważne dla lokalnej wspólnoty. 
Burmistrz słowa wdzięczności skierował 
także do Pani Bożeny Boruc oraz Pani Anny 

Możdżeń za pełnienie obowiązków wice-
dyrektorów Przedszkola oraz SP nr 3. Pod-
kreślił, że pomimo faktu, że od 1 września 
zdecydowały się na innych charakter pracy, 
niezależnie od zajmowanego stanowiska, 
zawsze są i będą stanowić wzór Nauczyciela. 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 
w Szkole Podstawowej 1 i Szkole Pod-
stawowej nr 3 miało uroczysty charak-
ter. W Szkole Podstawowej nr 1 odbyło 
się pasowanie na ucznia klasy pierwszej, 
a w SP nr 3 – po generalnym remoncie – 
została ponownie uruchomiona świetlica 
szkolna. Wydarzenie miało ten szczególny 
charakter, że odnowienie świetlicy zosta-
ło przeprowadzone z inicjatywy rodziców, 

szczególnie dziękujemy Panu Marcinowi 
Kozarskiemu oraz Krzysztofowi Zembali, 
przekazanym środkom z Rady Miasta Woj-
kowice, sponsorom: Bank PKO w Będzinie, 
Econ Trader, Rada Rodziców i zaangażowa-
niu pracowników Szkoły.

Wywiad z Panią Justyną Urbańską – Dyrektor  
Przedszkola im. „Przyjaciół Bajek” w Wojkowicach 

Czas pożegnań i czas powitań w wojkowickiej oświacie

Jak wyglądała dotychczasowa 
Pani praca zawodowa? 
Od 18 lat nieprzerwanie pracuję 
w szkole jako nauczyciel. Swoją 
karierę zawodową rozpoczęłam 
jako nauczyciel przedmiotów za-
wodowych w technikum, po 10 
latach pracy w technikum prze-
szłam do szkoły podstawowej, 
w której byłam nauczycielem edu-
kacji wczesnoszkolnej i informatyki. 
Obecnie jestem dyrektorem Przed-

szkola im. „Przyjaciół Bajek” w Wojkowicach i myślę, że to będzie 
moja ostatnia zmiana. Jako 7-letnie dziecko marzyłam o tym, żeby 
być dyrektorem przedszkola tak, jak moja mama. Jak widać ma-
rzenia dziecięce się spełniają. Po wygranym konkursie moja córka 
zapytała mnie: „Czy ja też będę dyrektorem przedszkola tak, jak 
Ty i babcia?” – odpowiedziałam: ,,Może to będzie nasza rodzinna 
tradycja”. W ramach mojego dotychczasowego doświadczenia za-
wodowego miałam niepowtarzalną szansę pełnienia roli dyrektora 
szkoły podstawowej. Dzięki temu doświadczeniu potrafię sprawnie 
i efektywnie kierować procesem zmiany, podejmować trudne, ale 
trafne decyzje, dbać o szeroko rozumiane bezpieczeństwo dzieci.
Jakie będzie przedszkole Pani marzeń? Proszę powiedzieć 
nam kilka słów o najważniejszych kierunkach rozwoju Przed-
szkola im. „Przyjaciół Bajek”. 

W kierowanym przeze mnie Przedszkolu będę budować konstruk-
tywną współpracę i wspierać rodziców w wychowywaniu dzieci, 
a także będę inspirować nauczycieli do stosowania nowatorskich 
rozwiązań w codziennej pracy. Mam wizję przedszkola efektyw-
nego, nowoczesnego i przyjaznego. Marzy mi się wyposażenie 
każdej sali w nowoczesny sprzęt multimedialny. Chciałabym 
od najmłodszych lat uczyć dzieci logicznego myślenia i kodowa-
nia. Najwięcej zapamiętujemy poprzez zabawę. W dzisiejszych 
czasach dzieci uczą się korzystania z nowych technologii bar-
dzo szybko. Jeśli miałabym możliwość wyposażenia przedszkola 
w nowoczesne pomoce dydaktyczne, ułatwiłoby to naszym pod-
opiecznym zdobywanie tak ważnych kompetencji kluczowych. 
Będę rozmawiać na ten temat z Burmistrzem – moim bezpo-
średnim zwierzchnikiem i mam nadzieję, że wspólnie znajdziemy 
optymalne rozwiązania. Marzy mi się wprowadzenie w Przed-
szkolu dziennika elektronicznego, dzięki któremu usprawnimy 
zarządzanie placówką, będzie również dokładny pomiar czasu 
pobytu dzieci w przedszkolu. Nowoczesne, innowacyjne przed-
szkole to również nowoczesne pomoce dydaktyczne, sprzęt mul-
timedialny, który będę starała się pozyskiwać różnymi kanałami.
Jakie będzie kierowane przez Panią przedszkole?
Uważam, że we współczesnym przedszkolu potrzeba ludzi zmo-
tywowanych, świadomych tego, co powinni i chcą osiągnąć, za-
równo w pracy ze swoimi podopiecznymi, jak również dla siebie 
samych – dla własnego rozwoju, potrzeba również osób odpo-
wiedzialnych, zaangażowanych, konsekwentnych w działaniu, 
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Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych 
w Wojkowicach na Sowiej Górze 

1 września, jak co roku, witamy na Sowiej Górze całą szkolną 
społeczność: uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników ob-
sługi, administracji i w pełnej gotowości zaczynamy nowy rok 
szkolny. Szkoła na Sowiej Górze to miejsce wyjątkowe, gdzie 
wieloletnia tradycja i doświadczenie łączą się z nowoczesnością, 
a świetna oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

i Technicznych w Wojkowicach cieszy się 
coraz większą popularnością wśród absol-
wentów szkół podstawowych. Uczniowie 
chcą rozwijać swoje pasje, łączyć wiedzę 
z praktyką na najwyższym poziomie, dlatego wybierają w Liceum 
Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Wojkowicach 
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twórczych – ludzi, którzy chcą się uczyć całe życie dla siebie oraz 
dla swoich wychowanków. Jestem przekonana, że swoją posta-
wą i zaangażowaniem będę motywować wszystkich pracowni-
ków przedszkola do pełnej aktywności w jego życiu.
Jak będzie wyglądała współpraca z rodzicami?
Współpraca z rodzicami daje możliwość poznania ich oczekiwań 
oraz zasobów, na bazie których możemy stworzyć optymalne 
warunki do rozwoju dzieci. Moim celem będzie zbudowanie 
więzi pomiędzy nauczycielami, dziećmi i ich rodzinami. Rodzice 
są i będą dla mnie bardzo ważnym partnerem w formowaniu 
pracy w Przedszkolu. Chcę wspierać rodziców w wychowaniu 
dzieci, dlatego będę razem z moim zespołem informować ro-
dziców o działalności przedszkola oraz przebiegu procesów 
wspierania rozwoju i edukacji dzieci. Będziemy aktywnie wspo-
magać rodziców w procesie wychowawczym, włączać rodziców 
do działań na rzecz organizacji uroczystości i wycieczek, wpro-
wadzać różnorodność wydarzeń integracyjnych. Chciałabym, 
aby rodzice mieli okazję uczestniczyć w uroczystościach przed-
szkolnych przygotowywanych przez dzieci i nauczycieli angażu-
jąc się m.in. bezpośrednio w występy artystyczne. Moim celem 
jest również włączenie rodziców w podejmowanie przeze mnie 
decyzje. Będę starała się być otwarta na wszelkie samodzielne 
inicjatywy rodziców dotyczące rozwoju Przedszkola. 
A jak będzie wyglądała współpraca ze środowiskiem lokalnym?
Przedszkole jako placówka oświatowa, w naturalny sposób 
współpracuje z instytucjami i organizacjami na terenie mia-
sta, dlatego moja współpraca rozpocznie się od najmłodszych 
mieszkańców Wojkowic, którzy uczęszczają do Żłobka Figielko-
wo, a skończy na wojkowickich seniorach. Swoją współpracę 
zamierzam realizować na różne sposoby. Z władzami lokalnymi 
poprzez spotkania z okazji uroczystości przedszkolnych, zapo-
znanie dzieci z pracą Urzędu. Ze strażą pożarną poprzez wy-
cieczki do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkowicach 
i Żychcicach. Spotkania ze strażakami na terenie przedszkola lub 
jednostki. Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach – współ-
praca nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie dbania o zdro-
wie, prowadzenie pogadanek i rozmów dotyczących kształtowa-
nia prozdrowotnego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej. Z Filią 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wojkowicach poprzez udział 
przedszkolaków w zajęciach bibliotecznych i innych zajęciach 
organizowanych przez Miejską Bibliotekę. Z Miejskim Ośrod-
kiem Kultury poprzez udział dzieci w uroczystościach lokalnych. 
Z placówkami oświatowymi: szkoły, żłobek, organizując konkursy 
i udział dzieci w konkursach organizowanych przez sąsiednie pla-
cówki. Organizowanie Dni Otwartych i zajęć adaptacyjnych dla 
przyszłych przedszkolaków. Z seniorami zamierzam organizować 
okazjonalne występy dzieci m.in. z okazji Dnia Babci i Dziadka, 
Wigilii. Podejmę współpracę z lokalnymi zakładami pracy – od-
wiedziny miejsca pracy rodziców, dziadków, zaprosimy do przed-
szkola ludzi prezentujących ciekawe zawody. Będziemy też 
w lokalnych mediach, na stronach internetowych relacjonować 
ciekawe uroczystości i spotkania organizowane przez przedszko-
le. Współpraca ze środowiskiem lokalnym to doskonała okazja 
do uatrakcyjnienia edukacji i wychowania dzieci oraz zachęcenia 
całej społeczności do działań na rzecz przedszkola, a to powinno 
być celem działania wszystkich. 
Jaki będzie profil absolwenta przedszkola? 
Chciałabym, aby nasz Absolwent był radosnym, otwartym dziec-
kiem. Gotowym, by stawiać czoło nowym wyzwaniom i z satys-
fakcją pokonywać trudności. Potrafił współpracować z różnymi 
osobami i zauważał potrzeby innych. Był cierpliwy, wobec siebie, 
innych, różnych sytuacji. Był osobą, która chce się rozwijać i był 
w tym szczęśliwy. Chciałabym, aby przedszkole, którym mam 
zaszczyt kierować, było postrzegane jako nowoczesne, innowa-
cyjne, przyjazne dzieciom i efektywnie współpracujące z rodzi-
cami oraz środowiskiem lokalnym. Jestem przekonana, że nie 
ma jednego algorytmu na skuteczne kierowanie przedszkolem. 
Za każdym razem będzie to inna droga, którą trzeba odkryć. Dro-
gę tę, w znacznym stopniu wyznaczają wartości, jakimi kieruje 
się dyrektor, nauczyciele, pracownicy, ale również rodzice oraz 
potrzeby wynikające z aktualnej sytuacji placówki i społeczności 
przedszkolnej. Niech poniższe słowa będą puentą moich aspi-
racji i motywacji do rozwoju Przedszkola im. „Przyjaciół Bajek” 
w Wojkowicach: „Ludzie pracujący razem jako jedna grupa po-
trafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu 
z osobna” – Franklin Delano Roosevelt 
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Miesiące wakacyjne w Akademii to czas wyjazdów na obozy 
sportowe. Pierwszy obóz jaki zorganizowaliśmy to obóz rekre-
acyjno-sportowy pod koniec lipca, który odbył się we Włoszech 
w miejscowości Lignano Sabbiadoro. Grupa prawie czterdzie-
stoosobowa zażywała kąpieli słonecznych, zwiedzała Wenecję, 
a wieczorami uczestniczyła w grach i zabawach na boisku oraz 
hali sportowej. Po ośmiu dniach intensywnego pobytu wróciliśmy 
zadowoleni do Wojkowic. Za rok na pewno znowu tam będziemy. 
Drugi obóz to już typowe przygotowania piłkarskie i siatkar-
skie w Zakopanem w świetnym ośrodku API. Grupa około 
osiemdziesięcioosobowa piłkarzy i siatkarek, przygotowywała 

się przez sześć dni do nadchodzącego sezonu. W trakcie obo-
zu był też czas na relaks w Gorącym Potoku oraz zwiedzanie 
Zakopanego. Liczymy, że dzięki przygotowaniom w Zakopa-
nem nasze drużyny spiszą się bardzo dobrze w swoich ligach. 
Za rok planujemy powtórzyć nasze obozy do Włoch i Zakopa-
nego. Śledźcie naszą stronę na Facebooku oraz stronę inter-
netowa www.akademiasportuwojkowice.pl. We wrześniu ru-
szyły już wszystkie rozgrywki piłkarskie i siatkarskie, chętnych 
na zajęcia zapraszamy na treningi. Wszelkie informacje i kon-
takty do trenerów znajdują się na naszej stronie internetowej. 
Zapraszamy.

S P O R T

Na szlaku śląskich skarbów kultury
Śląski Instytut Innowacji wspólnie z Zespo-
łem Szkół Ogólnokształcących i Technicz-
nych w Wojkowicach realizuje projekt pn. 
„Na szlaku śląskich skarbów kultury”. Ce-
lem głównym projektu jest wzrost świado-
mości społecznej młodzieży zamieszkującej 
gminy do 50 tys. mieszkańców w zakresie 
roli i wartości dziedzictwa kulturowego 
poprzez pozyskiwanie i upowszechnianie 
wiedzy na temat lokalnego dziedzictwa, 
jego znaczenia i wartości z nim związanych, 

umożliwiający tworzenie pozytywnej emo-
cjonalnej więzi pomiędzy społecznościami 
lokalnymi a dziedzictwem kulturowym. 
Młodzież uczestnicząca w projekcie weź-
mie udział w: warsztatach „Dziedzictwo 
kulturowe- najważniejsze zagadnienia” 
oraz „Lokalne dziedzictwo kulturowe- 
najważniejsze zagadnienia”; warsztatach 
liderskich pt. „Moje miejsce we wspól-
nocie” (tylko dla chętnych); dwóch wy-
cieczkach edukacyjnych „Zabytki techniki 

lokalnym dziedzictwem” – do Zabrza i Tar-
nowskich Gór; wycieczce badawczej z kon-
struowaniem mapy śląskich skarbów kul-
tury; konferencji podsumowującej projekt 
oraz prezentującej powstałą mapę śląskich 
skarbów kultury.

Projekt dofi nansowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach programu „Wspólnie dla dziedzictwa”.

Z  Ż Y C I A  O Ś W I A T Y

klasy służb mundurowych: policyjno-prawną, pożarniczo – ra-
towniczą, resocjalizacyjno-kryminologiczną i Straży Granicznej. 
Uczniom tych klas oferujemy zajęcia poligonowe, na strzelnicy, 
kurs sztuk walki i samoobrony, kurs pierwszej pomocy przed-
medycznej, trening musztry i zajęcia prozawodowe. Natomiast 
w klasie humanistycznej: psychologiczno-pedagogicznej ucznio-
wie poszerzają swe edukacyjne horyzonty, uczestnicząc w wykła-
dach uniwersyteckich, warsztatach prowadzonych przez pracow-
ników naukowych, grając w szkolnym teatrze czy redagując blog 
humanistyczny. Atutem Liceum jest to, że wiedzę łączymy z prak-
tyką na najwyższym poziomie. Uczniowie przygotowują się nie 
tylko do matury, ale zdobywają wszechstronną wiedzę. Z kolei 
Technikum im. rtm. Witolda Pileckiego w Wojkowicach wybrali 
uczniowie, którzy chcą zdobyć kwalifi kacje w zawodzie technika 
lotniskowych służb operacyjnych i technika architektury krajo-
brazu. To dobry wybór dla przyszłych profesjonalistów, którzy 

bez kompleksów znajdą dla siebie miejsce nie tylko w Polsce, ale 
i w Europie. Uczniowie naszego technikum odbywają praktyki 
zawodowe za granicą w ramach projektu Erasmus + Kształcenie 
zawodowe, przygotowują się z powodzeniem do matury i egza-
minów zawodowych, współpracują z fi rmami branżowymi i mają 
zajęcia z ekspertami w swoich dziedzinach.
Cieszy nas bardzo wysoka zdawalność zarówno egzaminów matu-
ralnych, jak i egzaminów potwierdzających kwalifi kacje w zawo-
dzie. W tym roku szkolnym aż 6 klas pierwszych rozpoczęło naukę 
w naszej szkole, to duże wyzwanie logistyczne i organizacyjne, ale 
udało nam się wyremontować i wyposażyć kilka nowych pracowni.
Szkoła tętni życiem, rozwija się, a świetna, profesjonalna kadra 
nauczycieli wspiera uczniów w indywidualnym rozwoju. Życzy-
my wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom powodzenia 
w nowym roku szkolnym 2022/2023.

Bożena Łabacz

Wakacje w Akademii Sportu
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14.06.2022 r., ul. Morcinka 
Policjanci WRD KPP Będzin zatrzymali Łukasza T., który kierował samochodem osobowym pomi-
mo cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami przez Starostę Powiatu Będzińskiego

28.06.2022 r., ul. Kasprowicza  
Policjanci KP Wojkowice zatrzymali Krzysztofa K. który kierował samochodem osobowym wbrew 
zakazowi prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany przez SR Tarnowskie Góry.

01.07.2022 r., ul. Piaski  
nieznany sprawca z otwartych pomieszczeń biurowych dokonał zaboru w celu przywłaszczenia 20 
sztuk metalowych szafek ubraniowych, plotera do wycinania filii samoprzylepnej oraz zamrażalki 
marki Bosch, powodując straty ok. 5100 zł.

05.07.2022 r., ul. Sobieskiego  
nieznany sprawca podający się za lekarza w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził 
do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 6 tys. zł.

22.07.2022 r., ul. Sobieskiego  
Policjanci KP Wojkowice zatrzymali Tomasza J., który poprzez duszenie i uderzanie pięścią w twarz 
dokonał uszkodzenia narządów ciała oraz od maja 2021 roku znęcał się psychicznie i fizycznie nad 
swoją matką.

05.08.2022 r., ul. Morcinka  
Policjanci KP Wojkowice zatrzymali Arkadiusza K., który wykorzystując nieuwagę obsługi sklepu 
w okresie od 28.04.2022 r. – 05.08.2022 r. dokonał kradzieży art. przemysłowych oraz alkoholu 
o łącznej wartości 1085 zł na szkodę sklepu Biedronka.

13.08.2022 r., ul. Długosza  
nieznany sprawca po uprzednim wypchnięciu okna dostał się do wnętrza niezamieszkałego domu 
jednorodzinnego z wnętrza, którego dokonał kradzieży dwóch sekatorów o łącznej wartości 150 zł.

Sporządził: 
mł. asp. Dawid Polakowski

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

10 września br. na terenie parku miejskiego odbyła się czwarta 
edycja Wojkowickiego Biegu o Puchar Burmistrza. Tradycyjnie 
już odbyły się biegi na dystansie 5 i 10 kilometrów. W tym roku 
wszystkim z 61 zawodników udało się zakończyć bieg. Na zwy-
cięzców czekały złote puchary, a dla każdego uczestnika przewi-
dziany został pamiątkowy medal.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje Pan Mirosław Mania – 
najstarszy uczestnik biegu, który został wyróżniony pucharem 
dla najlepszego biegacza 60+.

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom. Pełne wyniki 
dostępne są stronie: results.timekeeper.pl

Sportowe emocje w Wojkowicach

Bieg na 5 km Bieg na 10 km
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni

1. TULEJA Aleksandra/21:41.8 1. ZIĘBA Aleksander/16:20.6 1. BELICZYNSKA Karolina/ 
49:17.9 1. BEZNER Kamil/38:36.0

2. MALEJKA Katarzyna/21:41.8 2. BEZNER Kamil/17:24.9 2. – 2. PIEKARSKI Jakub/38:48.0
3. SKALSKA Jadwiga/25:19.7 3. WÓJCIK Tomek/17:28.4 3. – 3. SKWORC Grzegorz/40:02.9
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