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Głos Wojkowic: Panie Burmistrzu, zbli-
żający się koniec roku to dobra okazja 
do podsumowań. Spójrzmy więc na bi-
lans zysków i strat. Co uznałby Pan za naj-
większy sukces?
Tomasz Szczerba: To był bardzo do-
bry rok i z pewnością nie ma podstaw 
do narzekania. Ukończyliśmy budowę 
Centrum Przesiadkowego oraz ronda 
okularowego, kompleksową termomo-
dernizację budynku Urzędu Miasta, 

spółka PKP przebudowała wiadukt przy 
ul. Sobieskiego, wykonaliśmy trzy eko-
logiczne parkingi, ale przede wszystkim 
rozpoczęliśmy budowę drugiego eta-
pu kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
– przez najbliższe dwa lata zakopiemy 
w ziemi 40 milionów złotych, co jest 
niebagatelną kwotą, patrząc na wiel-
kość Miasta. Warto również zwrócić 
uwagę na ilość dofinansowań i to z róż-
nych źródeł, to kilkadziesiąt milionów 

złotych, które wkrótce pozwolą nam 
postawić kolejny milowy krok w rozwo-
ju Miasta.
Bardzo dobrym pomysłem okazała się 
organizacja letnich koncertów w naszym 
„amfi teatrze” przy fontannach. Odbiór 
mieszkańców był cudowny i z pewnością 
ta właśnie inicjatywa będzie rozszerzona 
na większa ilość dni.
Mnie osobiście najbardziej cieszy to, że 
wszyscy zaczynamy być dumni z Woj-
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kowic i nie wstydzimy się naszej ma-
łej ojczyzny, uśmiechamy się do siebie 
i wspieramy, zaczynamy tworzyć lokalną 
wspólnotę samorządową.
GW: Czy realizowane inwestycje wpisują 
się w jakąś szerszą strategię? Jaką wizję 
miasta próbuje Pan zrealizować? 
TSz: Moim marzeniem, ale i całego ze-
społu fantastycznych osób, które każde-
go dnia pracują dla Wojkowic, jest to, 
aby stworzyć Miasteczko pisane przez 
dużą literę „M”. Realizujemy ideę Smart 
City, wdrażamy ekologiczne inwesty-
cje, ale i uczymy postaw ekologicznych. 
Strategia jest prosta, idziemy cały czas 
do przodu i razem krok po kroku zmie-
niamy Wojkowice.
GW: Oczywistym faktem jest, że w zarzą-
dzaniu miastem pojawia się wiele pro-
blemów. Co z Pana perspektywy stanowi 
największe wyzwanie? 
TSz: Największym wyzwaniem jest nie-
pewność spowodowana ewolucją pan-
demii koronawirusa. Każdy chciałby już 
normalności i wszyscy jesteśmy tym 
zmęczeni. Po wtóre, zmiany podatko-
we Nowy Ład, które zostaną wkrótce 
wdrożone, znacznie uszczuplą dochody 
Miasta z tytułu podatku dochodowe-
go od osób fizycznych. Bardzo cieszę 
się z tego, że w kieszeni mieszkańca 
zostanie więcej pieniędzy, ale musimy 
wszyscy mieć świadomość, iż odbije się 
to na ilości inwestycji w przyszłości czy 
jakości świadczonych usług. Obecnie 
rząd przekazuje dotacje na wyrówna-
nie tych strat, ale jak będzie w przy-
szłości?
GW: Porozmawiajmy o reakcjach 
mieszkańców. Jako samorządowiec 
zapewne nie tylko Pan się z tym mie-
rzy, ale co powiedziałby Pan osobom, 
które uważają, że prowadzi Pan błędną 
politykę, przyjmując złe priorytety i za-
pominając o równomiernym rozwoju 
całego miasta?
TSz: Zawsze powtarzam, że mamy mą-
drych mieszkańców, którzy potrafią 
logicznie podchodzić do różnych pro-
blemów. Wojkowiczanki i wojkowicza-
nie stronią od populistów i dyletan-
tów, to jest naprawdę mocna strona 

Wojkowic, nad którą 
długo przecież praco-
waliśmy. Każdy problem 
transparentnie oma-
wiam i na bieżąco infor-
muję. Gospodarujemy 
środkami publicznymi, 
czyli środkami wszyst-
kich, a to zobowiązu-
je nas do zachowania 
odpowiedniej dbałości 
i rozwagi w ich wydat-
kowaniu. Czy prowadzo-
na przeze mnie polityka 
jest błędna? Najlepiej 
to oceniają mieszkańcy 
i z takimi głosami się nie 
spotykam. Zaplanowane 
inwestycje mają właśnie 
na celu równomierny 
rozwój Wojkowic. Przy 
okazji budowy kanaliza-
cji, wymienimy znacz-
ną część 60-letniej sieci 
wodociągowej, a przy 
okazji odtworzymy infra-
strukturę drogową, będą 
to głównie drogi powiatowe, które są 
w dramatycznym stanie.
GW: Jak oceniłby Pan sytuację finansową 
miasta? 
TSz: Sytuacja finansowa Miasta została 
oceniona w 2020 roku przez ekspertów 
w rankingu finansowym samorządu te-
rytorialnego w Polsce, gdzie Wojkowi-
ce znalazły się na 15 miejscu w Polsce, 
wśród miast. To ogromne wyróżnienie, 
ale i mobilizacja, aby w przyszłości zro-
bić krok do przodu. Nie możemy zapo-
minać, że 8 grudnia 2014 r. zaczynaliśmy 
z pozycji jednego z najmniejszych i naj-
biedniejszych miast w regionie z nie-
małym zadłużeniem w stosunku do bu-
dżetu, dziś pozostało nam wyznawać 
zasadę, iż „małe jest piękne”, bo naj-
biedniejsi już nie jesteśmy, a przed nami 
wiele ciekawych projektów.
GW: Jakie ma Pan plany na najbliższy 
rok? Czego mogą spodziewać się miesz-
kańcy Wojkowic?
TSz: Planów jest wiele i wszystkie 
zostaną zweryfikowane przez prozę 

życia. Kluczowa sprawa to budowa 
kanalizacji, wymiana sieci wodocią-
gowej w jej najgorszych fragmentach 
tj. ul. Długosza i ul. Piaski (usuwanie 
awarii jest drogie, dlatego też naj-
wyższa pora na wymianę całości sieci 
jw.). Powołaliśmy do życia spółkę SIM 
Zagłębie, której zadaniem będzie wy-
budowanie m.in. na terenie Wojkowic 
50 lokali mieszkalnych na wynajem. 
Będą to pierwsze bloki od wielu lat, 
a zapotrzebowanie młodych osób 
jest ogromne, dlatego też nie myśli-
my „tu i teraz”, ale chcemy wybiegać 
w przyszłość, poza ramy jednej ka-
dencji, bo tylko tak można zapewnić 
rozwój Miasta. Wygraliśmy konkurs 
„Rosnąca odporność” i otrzymaliśmy 
z tego tytułu 1 milion złotych, przy-
mierzamy się do wybudowania wod-
nego placu zabaw dla dzieci i tym 
optymistycznym akcentem zakończę, 
choć nie taję, że z utęsknieniem cze-
kam na powstanie parku handlowego 
w Wojkowicach, ale o tym wkrótce.
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Tegoroczne Mikołajki w Wojkowicach ob-
chodziliśmy w weekend 4-5 grudnia, kiedy 
to na nasze ulice wyjechał MOKołajkowy 
bus. I chociaż nie miał reniferów to swoim 
wyglądem wzbudzał ogromne zaintere-
sowanie, pięknie udekorowany, czerwo-
ny, błyszczał i wesoło obwieszczał swoje 
przybycie, a wszystkie dzieci wraz z rodzi-
nami niecierpliwie wyglądały gościa z da-
lekiej północy. A zadanie miał wyjątkowe 
– dostarczyć paczki z prezentami do tych 
dzieci, które zgłosiły się do mikołajko-
we akcji. Zainteresowanie wydarzeniem 
było ogromne i przeszło nasze oczekiwa-
nia, dlatego też nie wszystkim udało się 
zapisać na wizytę Mikołaja – ale i tak 80 
domów, które odwiedził to było nie lada 
wyzwanie. Akcję organizowali wspólnie: 
Miejski Ośrodek w Wojkowicach, Miasto 
Wojkowice oraz Burmistrz Wojkowic To-
masz Szczerba, a także Wojkowickie Wody 
Sp. z o.o., które użyczyły na czas Mikołajek 
swój pojazd wraz z kierowcą.

MOKołajkowy bus wesoło przemierzał 
ulice i uliczki Wojkowic, aby dotrzeć 
do wszystkich oczekujących na przybycie 
Świętego Mikołaj dzieci. Po brzegi wy-
pełniony prezentami, z czerwoną czapką 
i mikołajową brodą na masce był wielką 
atrakcją w ten zimowo-jesienny weekend. 
Energiczna ekipa elfów z wojkowickiego 
MOK-u pomagała Mikołajowi w dostar-
czaniu upominków, a dla każdego malu-
cha miała smaczne i kolorowe upominki 
w postaci pierniczków z logo MOK, kolo-
rowanek z Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Wojkowicach i kredek od Miasta 
Wojkowice. Największym zaskoczeniem 
dla świątecznej drużyny było niesamowi-
cie ciepłe przyjęcie z jakim się spotykali, 
a dzieci nie tylko dostawały prezenty – dla 
Mikołaja i jego pomocników miały masę 
podarunków, laurek, ciasteczek i słodko-
ści. Takiego przyjęcia z pewnością nasz 
brodaty gość się nie spodziewał. Miesz-
kania były pięknie udekorowane, każdy 

chciał również zrobić sobie pamiątko-
we zdjęcie z tej wizyty, co z pewnością 
na długo zostanie w pamięci dzieci i ich 
rodziców. Zarówno Mikołaja jak i jego elfy 
zmęczeni, ale szczęśliwi wykonali zadanie 
celująco i na czas zdążyli rozwieźć wszyst-
kie prezenty. Uśmiechy na twarzach dzieci 
i radość na widok MOKołajkowego busa 
były największą nagrodą dla organizato-
rów wydarzenia. Dziękujemy i zaprasza-
my za rok!

W dniu 26 października 2021 r. nastąpiło 
przekazanie placu budowy pod inwestycję 
pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap 
II”. Wykonawca, Przedsiębiorstwo Budow-
nictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o. 
Pierwszy etap prac obejmuje ulice: Pa-
derewskiego, Kasprowicza, Szymanow-

skiego, Fitelberga, Gierymskiego, Piaski, 
Jaworznik, Źrałków, Jana III Sobieskiego, 
Spółdzielców, Brzeziny, Długosza, Gło-
wackiego, Rodzinna, Plaka, Gałczyń-
skiego, Staffa, Tetmajera, Zapolskiej. 
W związku z prowadzonymi pracami 
można spodziewać się utrudnień w ru-
chu drogowym.
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W Wojkowicach powstaną nowe mieszkania

Odjazdowe Mikołajki na drogach Wojkowic

Ruszyła budowa kanalizacji

7 grudnia 2021 r. w Sosnowcu powstała 
spółka Społeczna Inicjatywa Mieszkanio-
wa Zagłębie. Dzięki niej w 10 gminach 
naszego regionu wybudowane zostaną 
nowe mieszkania komunalne.
Wojkowice otrzymały na ten cel 3 mi-
liony złotych z budżetu państwa. Środki 
zostaną przekazane spółce na przygo-
towanie całego procesu inwestycyjne-
go oraz jej działalność. Budowa lokali 
mieszkalnych zostanie sfinansowana 
dotacją z funduszu dopłat oraz Banku 
Gospodarstwa Krajowego.

– Powstanie spółki to niezwykle dobra 
wiadomość dla mnie, jak i dla miesz-

kańców naszego miasta. To odpo-
wiedź na palącą potrzebę wielu osób, 
które nie chcą lub nie mogą pozwolić 
sobie na kupno własnego „M”. W Woj-
kowicach powstanie ok. 60-80 lokali. 
Mieszkania staną na osiedlu Plaka, 
gdzie mamy już wygospodarowaną 
działkę na ten cel – komentuje Tomasz 
Szczerba.
Oprócz naszego miasta założycielami 
spółki są władze Będzina, Bobrownik, 
Czeladzi, Chrzanowa, Ogrodzieńca, Sie-
wierza, Sosnowca, Szczekocin, Psar.
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Wielokrotnie już pisaliśmy na łamach 
Głosu Wojkowic o tzw. „uchwale anty-
smogowej”, obowiązującej na terenie 
województwa śląskiego od 1 września 
2017 r. – tj. uchwała nr V/36/1/2017 Sej-
miku Województwa Śląskiego z dnia 7 
kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadze-
nia na obszarze województwa śląskie-
go ograniczeń w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następuje spalanie 
paliw. Tytułem przypomnienia informu-
jemy, że zgodnie z treścią ww. uchwały, 
instalacje niespełniające obowiązujących 
wymagań, powinny zostać wymienione 
zgodnie ze wskazanymi w uchwale an-
tysmogowej terminami, tj.: 1) wymiana 
do 31.12.2021 r. dla kotłów wyprodukowa-
nych w 2006 r. i starszych, oraz dla instalacji 
bez tabliczek znamionowych; 2) wymiana 
do 31.12.2023 r. dla kotłów wyproduko-
wanych od 2007 r. do 2012 r.; 3) wymiana 
do 31.12.2025 r. dla kotłów wyproduko-
wanych od 2013 r. do 31.08.2017 r.; 4) 
wymiana do 31.12.2027 r. dla kotłów kla-
sy 3 lub 4 wg. normy PN-EN 303-5:2012; 
4) instalacje wydzielające ciepło, lub wy-
dzielające ciepło i przenoszące je do in-
nego nośnika (tzw. miejscowy ogrzewacz 
powietrza np.: kominek, piec) – wymiana 
do 31.12.2022 r. na instalacje na spełnia-
jącą wymagania Rozporządzenia Komisji 
(UE) 2015/1185 z dnia 24.04.2015 r., chy-
ba że, eksploatowana instalacja osiąga 
sprawność cieplną min 80% lub jest wy-
posażona w urządzenie do redukcji emisji 
pyłu.
Zgodnie z powyższą uchwałą, w insta-
lacjach spalania paliw stałych (piece, 
kominki, kotły) zakazuje się stosowania 
następującego paliwa: 1) węgla brunat-
nego oraz paliw stałych produkowanych 
z wykorzystaniem tego węgla; 2) mułów 
i flotokoncentratów węglowych oraz 
mieszanek produkowanych z ich wyko-
rzystaniem; 3) paliw, w których udział 
masowy węgla kamiennego o uziarnie-
niu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 
%; 4) biomasy stałej, której wilgotność 
w stanie roboczym przekracza 20 %. 
Obowiązuje także całkowity zakaz spa-

lania odpadów poza przeznaczonymi 
do tego instalacjami (spalarnie), doty-
czy on zarówno palenisk domowych, jak 
i spalania np. części organicznych na po-
wierzchni ziemi.
Kontrole egzekwowania przepisów, 
w powyższym zakresie, tj. kontrole wy-
korzystywanych urządzeń grzewczych 
i stosowanego paliwa oraz zastanego sta-
nu gospodarowania odpadami komunal-
nymi, wykluczającego proceder spalania 
odpadów przypisane zostało włodarzom 
gmin. W związku z powyższym, kontrole 
w powyższym zakresie na terenie na-
szej gminy prowadzić będą pracownicy 
urzędu, upoważnieni przez Burmistrza 
Miasta Wojkowice. Podstawę prawną 
kontroli stanowi art. 379 ustawy Prawo 
ochrony środowiska. Zgodnie z ww. prze-
pisem, kontrolujący jest uprawniony m.
in. do: wstępu wraz z niezbędnym sprzę-
tem na teren nieruchomości w godzi-
nach od 6 do 22, przeprowadzania badań 
lub wykonywania innych niezbędnych 

czynności kontrolnych, żądania pisem-
nych lub ustnych informacji, okazania 
dokumentów i udostępnienia wszelkich 
danych mających związek z problema-
tyką kontroli. Kontrolowany ma obo-
wiązek umożliwić przeprowadzenie ww. 
czynności. Warto zauważyć, że zgodnie 
z art. 225 § 1 ustawy Kodeks karny, oso-
ba udaremniająca lub utrudniająca wy-
konanie czynności służbowej, w związku 
z przeprowadzaniem kontroli w zakresie 
ochrony środowiska lub osobie przybra-
nej jej do pomocy, podlega karze pozba-
wienia wolności do lat 3.
W ramach kontroli, na terenie nieru-
chomości nastąpią m.in.: 1) oględziny 
urządzenia grzewczego pod kątem ko-
nieczności jego wymiany, określenie 
rodzajów paliw spalanych w poszczegól-
nych paleniskach, w tym weryfikacja do-
kumentów potwierdzających zakup pali-
wa wykorzystywanego w instalacji wraz 
ze świadectwem jego jakości. Obowiązek 
wydania świadectwa jakości paliwa, cią-
ży na przedsiębiorcy wprowadzającym 
do obrotu paliwo stałe, świadectwo jest 
przekazywane każdemu podmiotowi / 
osobie, która nabywa paliwo stałe (art. 
6c ustawy o systemie monitorowania 
i kontrolowania jakości paliw); 2) ocena 
miejsca składowania opału i jego ilości – 
czy w miejscu tym znajdują się odpady, 
czy jest ono suche;
3) wykonanie dokumentacji fotograficz-
nej; 4) sprawdzenie czy istnieją przesłan-
ki, że w paleniskach mogły być spalane 
odpady; 5) ocena zawartości komory 
spalania urządzenia grzewczego.
Kontrola paleniska pod kątem przestrze-
gania uchwały antysmogowej i zakazu 
spalania odpadów, może zakończyć się 
stwierdzeniem naruszeń lub nieprawi-
dłowości, które mogą nosić znamiona 
wykroczenia lub przestępstwa, podle-
gającego odpowiednim sankcjom. I tak, 
w przypadku stwierdzenia nieprawidło-
wości wyczerpujących znamiona wy-
kroczenia, kontrolujący może zgodnie 
z kodeksem wykroczeń zawnioskować 
do właściwego sądu o nałożenie na kon-

Kilka słów o uchwale antysmogowej
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Nowa procedura mobilna przyjmowania wniosków 
o wydanie dowodu osobistego 

Od 7 listopada 2021 roku obowią-
zują nowe procedury przyjmowania 
wniosków o wydanie dowodu osobi-
stego oraz odbioru dowodu osobiste-
go w miejscu pobytu wnioskodawcy. 
Usługa ta dedykowana jest tylko dla 
osób, które ze względu na cho-
robę, niepełnosprawność lub 
inną niedającą się pokonać prze-
szkodę nie mogą osobiście udać 
się do urzędu. Takie osoby mogą 
wnioskować o dowód w miejscu, 
w którym przebywają. Należy się 
skontaktować bezpośrednio z or-
ganem gminy (będącym siedzibą 
władz powiatu) bądź organem 

miasta na prawach powiatu, na tere-
nie, którego osoba przebywa. Urzę-
dem przyjmującym wnioski od osób 
mieszkających w Wojkowicach jest 
Urząd Miejski w Będzinie. Należy 
wówczas skontaktować się z Urzędem 

Miejskim w Będzinie, ul. 11 Listopa-
da 20, pokój nr 23-24 parter, tel. 32 
2679126, e-mail: wso26@um.bedzin.
pl. Pracownik urzędu po uprawdopo-
dobnieniu zaistnienia jednego  z ww. 
przypadków zapewnia przyjęcie wnio-

sku w miejscu przebywania tej 
osoby, ustalając termin wizyty. 
Jeżeli okoliczności nie pozwalają 
na przyjęcie tego wniosku, to od-
mawia jego przyjęcia w miej-
scu pobytu wnioskodawcy oraz 
poucza o konieczności złożenia 
wniosku osobiście.

Wydział Spraw Obywatelskich

trolowanego grzywny w wysokości do 5 
000 zł lub zwrócić się do Komisariatu Po-
licji z wnioskiem o ukaranie mandatem. 
Informujemy ponadto, że kontrole in-
terwencyjne mogą także przeprowadzić 
funkcjonariusze Policji. Ma to miejsce 

w przypadku podejrzenia (na skutek za-
wiadomienia) popełnienia wykroczenia, 
którym jest np. naruszenie przepisów 
ww. uchwały antysmogowej (art. 334 
ustawy Prawo ochrony środowiska) lub 
spalanie odpadów (art. 191 ustawy o od-

padach). Podstawę prawną podjęcia ta-
kiej interwencji stanowi tej sytuacji art. 
1 ust. 2 pkt 4 ustawy o Policji, zgodnie 
z którym do podstawowych zadań Policji 
należy wykrywanie przestępstw i wykro-
czeń oraz ściganie ich sprawców.

Obwieszczenie

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), dalej ustawa ooś, Burmistrz 
Miasta Wojkowice informuje:
1.  o przyjęciu „Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2025, z perspektywą na lata 2026-2030 dla miasta Wojkowice” – uchwałą  

Nr XXXVIII.320.2021 Rady Miasta Wojkowice z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska na lata 
2021 – 2025, z perspektywą na lata 2026-2030 dla Miasta Wojkowice”,

2.  o możliwości zapoznania się z treścią przyjętego dokumentu a także z jego uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale 
społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi 
i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa oraz z podsumowaniem przyjętego dokumentu, zawierającym uzasadnienie 
jego wyboru w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę 
i w jakim zakresie zostały uwzględnione:
1) ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko;
2) opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy ooś;
3) zgłoszone uwagi i wnioski;
4) wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone;
5) propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień do kumentu.

Ww. dokumenty znajdują się w siedzibie Urzędu Miasta Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice (pok. nr 9) i można 
się z nimi zapoznać: w poniedziałki – w godzinach od 7:00 do 16:30, od wtorku do czwartku – w godzinach od 7:00 do 14:30, w piątki 
– od 7:00 do 12:00 – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem organu (telefon do kontaktu: +48 (032) 760 20 94). 
Dokumenty dostępne są także na stronie BIP urzędu: wojkowice.bip.net.pl
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7 miesięcy działalności Klubu Senior + w Wojkowicach
Głównym celem działalności Klubu Senior+ w Gminie Wojkowice 
jest rozpoznawanie potrzeb seniorów oraz rozwijanie ich zainte-
resowań poprzez organizację atrakcyjnych form spędzania czasu 
wolnego w bezpiecznej oraz przyjaznej przestrzeni. Placówka 
w ciągu roku funkcjonowała 20 godzin w każdym tygodniu. Zaję-
cia odbywały się według przygotowanych miesięcznych planów 
pracy. Średnia osób uczestniczących w zajęciach klubu w roku 
2021 wyniosła 22. W klubie odbyło się wiele interesujących spo-
tkań tematycznych, takich jak: spotkania z prawnikiem, warsztaty 
genealogiczne, spotkania z przedstawicielami ZUS czy warsztaty 
pszczelarskie. Klubowicze uczestniczyli także w trzech projektach 
zewnętrznych: „Forum obywatelskie Śląskiego Uniwersytetu Lu-
dowego na rzecz wspólnoty” realizowany przez Fundację Śląski 
Instytut Innowacji oraz E-usługi publiczne dostępne dla seniora 
i Google dla Seniorów realizowane przez Klaster Innowacji Spo-
łecznych. Cyklicznie w każdy wtorek pod czujnym okiem naszej 
choreograf Małgorzaty Kołtun odbywają się zajęcia taneczne, 
a także działa grupa wokalna, której na keyboardzie akompaniuje 
nasza klubowiczka Teresa Wołowiec. Z kolei w czwartki odbywa-
ją się cyklicznie treningi pamięci oraz zajęcia z arteterapii prowa-
dzone przez Dorotę Zuchowicz. Pomimo sytuacji epidemicznej 
udało się również zorganizować wyjazdy turystyczno-krajoznaw-
cze – Seniorzy odwiedzili Park Etnograficzny w Chorzowie, Zamek 

w Pszczynie, Zalew Zielona w Kaletach, Termy Chochołowskie oraz 
Gospodarstwo Agroturystyczne pod Skałką. W październiku od-
wiedziliśmy także kino studyjne w Bytomskim Centrum Kultury. 
Nie zabrakło także Senioraliów – nasi klubowicze Grażyna i Wojtek 
Marksowie wspólnie z pracownikami Urzędu Miasta Wojkowice 
zorganizowali w parku miejskim z okazji Międzynarodowego Dnia 
Seniora Imprezę na Orientację, a w listopadzie wspólnie z Miej-
skim Ośrodkiem Kultury w Wojkowicach zorganizowaliśmy miej-
skie obchody Dnia Seniora. Wielkim wyróżnieniem jest przyznany 
nam przez Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej tytułu „Miejsca 
Przyjaznego Seniorom”.

Koordynator Klubu Senior+ w Wojkowicach 
Maciej Klimek, tel. 792 739 158

Wojkowicka Rada Seniorek i Seniorów 
25 października odbyła swoje pierwsze 
posiedzenie po bardzo długiej przerwie 
spowodowanej ograniczeniami pan-
demicznymi. Przedmiotem obrad było 
omówienie bieżących problemów oraz 
planów na najbliższy czas. Trudno jednak 
cokolwiek planować, kiedy kolejna fala 
pandemii komplikuje nasze życie.
Przestrzegając zasady bezpieczeństwa sa-
nitarnego seniorzy aktywnie uczestniczyli 
w wielu dedykowanych dla nich wydarze-
niach. 6 października grupa seniorów słu-
chaczy z UTW Wojkowice miała przyjem-
ność uczestniczyć w konferencji „ZIEMIA 
3.0”, organizowanej przez Stowarzyszenie 
Muza Dei przy współpracy z Uniwersy-
tetami Trzeciego Wieku Akademii WSB 
w ramach projektu „Zagłębie Aktywnego 
Seniora – kontynuacja”. Podczas konfe-
rencji odbyła się ciekawa debata – „Senior 
ekoOBYWATELEM, czyli jak można zmie-
niać świat na lepsze”. W programie była 
również interesująca prelekcja nt. promo-

cji kwietnych łąk w miastach, stosowania 
w praktyce stylu życia zero waste, a także 
prezentacja działań w ochronie środowi-
ska grupy Czeladzkie EKO.
27 października odbyła się inauguracja 
roku akademickiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku i wykład pt. „Sztuka w cza-
sie pandemii”, drugi wykład pt. „W kra-
inie operetki i musicalu – magia muzyki, 
słowa oraz integracji różnych obszarów 
sztuki” odbył się 25 listopada. 18 listopa-
da Wojkowicka Rada Seniorek i Seniorów 
z zadowoleniem przyjęła zaproszenie Pre-
zydenta Dąbrowy Górniczej do udziału 
w organizowanym już po raz trzeci Tur-
nieju Bowlingowym Rad Seniorów. Dzię-
ki bardzo miłej atmosferze i dopingowi 
wiernych kibiców mieliśmy świetną zaba-
wę. Walka była zacięta, ale nasza drużyna 
stanęła na wysokości zadania i zajęła dru-
gie miejsce. Puchary zwycięzcom wręczali 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dą-
browy Górniczej Kamil Dybich oraz Pani 
Wiceprezydent Miasta Bożena Borowiec.

W kolejnych zawodach zaplanowanych 
na 8 grudnia organizowanych przez WSB 
w Dąbrowie Górniczej rywalizować będą 
drużyny Uniwersytetów Trzeciego Wie-
ku, w których oczywiście nie może za-
braknąć reprezentacji z Wojkowic.
Wzorem ubiegłego roku z inicjatywy gru-
py seniorów naszego miasta udało się sfi-
nansować wychowankom Domu Dziecka 
w Sarnowie wyjazd do „Teatru Piasku” 
na przedstawienie teatralne. Do akcji 
przyłączyło się liczne grono darczyńców, 
dzięki którym będziemy mogli jeszcze raz 
odwiedzić placówkę tym razem z mnó-
stwem słodkości.
 Anna Jaworecka

Jesienna aktywność seniorów

Z  Ż Y C I A  S E N I O R A



4/2021 7

To już prawie 7 lat aktywności stowarzy-
szenia, którego powstanie uruchomiło 
lawinę zdarzeń w naszym mieście. Zaczę-
ło się od debaty na temat sytuacji poko-
lenia 60+, a potem wydarzenia nabrały 
niesamowitego tempa. Obecnie działal-
ność AWS-u rozpościera się na całe wo-
jewództwo śląskie. Stowarzyszenie 
od pierwszych chwil swojego powstania 
zawsze może liczyć na oddanych przyja-
ciół w Wojkowicach i w Powiecie Będziń-
skim. Dziękujemy!
W niełatwym czasie pandemii członko-
wie stowarzyszenia postawili sobie za cel 
przede wszystkim integrację seniorów, 
wspieranie osób samotnych i izolowa-
nych. Nie było łatwo, ponieważ nasi człon-
kowie sami należą do grupy ryzyka. Cho-
roba nie ominęła nas i naszych bliskich. 
Jednak determinacja liderów AWS-u spra-
wiła, że organizacja nie zawiesiła dzia-
łania. Co więcej, stowarzyszenie zostało 
benefi cjentem rządowego Programu wie-
loletniego dla Osób Starszych ,,Aktywni+”. 
W jego ramach od lipca tego roku reali-
zowaliśmy projekt ,,Innowacyjny Senior 
= aktywny Senior”. Wzięło w nim udział 
15 środowisk senioralnych, przeszkolono 
240 osób z pokolenia 60+ z województwa 
śląskiego, w tym 90 liderów. Udział w pro-
jekcie dostarczył uczestnikom nowych 

wrażeń. Jego innowacyjność polegała 
na skupieniu zadań projektowych wo-
kół rozwijania kompetencji społecznych 
osób starszych najbardziej aktywnych 
w danym środowisku. Liderskie szkolenia 
wyjazdowe odbywały się m.in. w Wiśle 
i w Brennej. Wymiana informacji na te-
mat różnych rozwiązań zapewniających 
funkcjonowanie organizacji senioralnych 
w czasach pandemii okazała się bezcen-
na. W ramach projektu odbyły się cieka-
we, lokalne inicjatywy obywatelskie, m.in. 
zorganizowano międzygminne spotkanie 
w Ossach, debatę w formule World Cafe 
,,Moc Integracji Seniorów” w Pszczynie 
oraz I Śląski Konwent Seniorów ,,Seniorzy 
wspólnie”. To ostatnie wydarzenie zostało 

przygotowane we współpracy ze Śląską 
Radą ds. Seniorów, a spotkanie odbyło 
się w Urzędzie Marszałkowskim. Podczas 
Konwentu seniorzy mogli pełnym głosem 
powiedzieć o troskach osób starszych, 
problemach swojego środowiska, potrze-
bie łączenia pokoleń, dobrych praktykach 
w zakresie polityki senioralnej. Realizacja 
projektu stała się swojego rodzaju wyści-
giem z czasem. W obawie przed kolejną 
falą pandemii planowaliśmy różne wa-
rianty realizacji działań. Teraz możemy 
śmiało powiedzieć, że przeszliśmy praw-
dziwy poligon, który dowiódł, że seniorzy 
doskonale potrafi ą wykorzystać swoje 
życiowe doświadczenie i odnieść sukces 
nawet w tak trudnych warunkach.

Działamy, zmieniamy – Aktywny Wojkowicki Senior 
dla siebie i innych

„Stojący w porcie statek jest bezpieczny, ale statków nie buduje się po to, aby stały w portach”
            Grace Hopper

Z  Ż Y C I A  S E N I O R A

Projekt „Innowacyjny senior = aktywny senior” dofi nansowano ze środków budżetu 
państwa Program wieloletni na rzecz Osób Starszych ,,Aktywni+” na lata 2021-2025.

Stowarzyszenie AWS jest mocno zwią-
zane ze społecznością Wojkowic. Dlate-
go cały czas działamy lokalnie. W lipcu 
i sierpniu tego roku AWS wygrał otwar-
ty konkurs na organizację akcji ,,Lato 
w mieście”. To pokazało, że nasi człon-
kowie są aktywni i bardzo dużo mogą 
i chcą dać od siebie lokalnej społeczno-
ści. Dumą stowarzyszenia jest również 
grupa manualna. To zgrany zespół, który 

teraz postawił sobie nowy cel – krzewie-
nie twórczości artystycznej, promowanie 
talentów literackich naszych seniorów. 
Stowarzyszenie regularnie współpracuje 
z lokalnymi i ponadlokalnymi organiza-
cjami pozarządowymi, np. z Siemińskim 
Klubem Emerytów ,,Siema” czy Klubem 
Sportowym Seniorów ROYAL. Pomimo 
pandemii, członkowie AWS-u wciąż mają 
nowe pomysły i nie ustają w działaniu.

Wszystkim Seniorom i ich Rodzinom, 
Mieszkańcom Wojkowic z całego serca 
życzymy zdrowego i spokojnego Bożego 
Narodzenia. Niech cudowna aura tych 
Świąt wypełni nam serca szczęściem 
i miłością, niech przyniesie moc czynie-
nia dobra.

Zarząd stowarzyszenia 
Aktywny Wojkowicki Senior
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W czwartek 25 listopada w MOK-u miała 
miejsce premiera spektaklu w reżyserii 
Kamila Katolika – „10 twarzy Shirley Va-
lentine”. W spektaklu wystąpiły aktorki 
z grupy teatralnej „Agrafka”, a premiera 
ta miała już swoją wcześniejszą odsło-
nę online. Każdy kto śledził działalność 
grupy w Internecie mógł zobaczyć mo-
nologi aktorek wcielających się w tytu-
łową Shirley za pośrednictwem kanału 
na YouTube Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Wojkowicach. Tym razem już na żywo, 
mogliśmy zobaczyć występ aktorek 
w prawdziwie teatralnej odsłonie.
Reżyser spektaklu, Kamil Katolik, jeszcze 
przed rozpoczęciem przedstawienia wy-
jaśnił zgromadzonej publiczności ideę 
adaptacji „10 twarzy Shirley Valentine”, 
która zapoczątkowana w czasie pande-
mii wymusiła zupełnie inną pracę nad 
rolą, a co za tym idzie również nad sa-
mym medium. Aktorki przygotowujące 
się do roli, zostały poproszone o osobi-

ste opracowanie monologów bohater-
ki i każda z pań wchodzących w skład 
„Agrafki” podeszła do tego tematu nie-
co inaczej. Efekt był doskonały, a gdy już 
przyszła możliwość powrotu na prawdzi-
wą scenę, wszystkie panie przygotowały 
się do występu ponownie. Największą 
trudnością w pracy nad monologiem 
w czasie zamknięcia instytucji był, jak 
się okazuje, brak tej drugiej osoby i in-
terakcji ze strony publiczność. Ale każde 
takie doświadczenie dodało nowej ja-
kości przedstawieniu, zwłaszcza powrót 

do występów na scenie. Aktorki miały 
do dyspozycji skromną dekorację – je-
dynie stolik, krzesło i kieliszek wina. Nic 
więc nie odwracało uwagi od samych 
monologów, a pomiędzy kolejnymi ak-
tami wszystkie 9 aktorek, które pojawiły 
się w tym spektaklu, razem wychodziło 
na scenę. Każda miała swój monolog, 
do ściany, prosty i życiowy, z którym moż-
na się było utożsamić. Aktorki były żywo 
oklaskiwane, zostały również nagrodzo-
ne kwiatami od Miejskiego Ośrodka Kul-
tury oraz publiczności.

Sezon teatralny w pełni zawitał do Woj-
kowic, w niedzielę 21 listopada odbył 
się w Miejskim Ośrodku Kultury spektakl 
z udziałem wybitnych polskich aktorów 
– Daniela Olbrychskiego oraz Tomasza 
Karolaka. Przedstawienie pod tajemni-
czym tytułem: Niespodziewany powrót, 
wypełniło salę widowiskową ośrodka, 
a publiczność w skupieniu śledziła ich grę 
aktorską. Brawurowo wcielili się bowiem 
w postaci ojca i syna w kryzysie rodziciel-
skim oraz z problemami zawodowymi. 

Była magia na scenie, duża dawka humo-
ru i inteligentny spektakl dla wymagają-
cych widzów. Warto było spędzić to listo-
padowe popołudnie właśnie w MOK-u.
Niespodziewany Powrót, czyli sztuka au-
torstwa belgijskiego reżysera Serge’a Kir-
busa, na polski grunt została przeniesiona 
przez Magdalenę Łazarkiewicz. To kame-
ralna komedia splatająca wątki rodzinne 
i zawodowe ojca i syna. Ojciec, w tej roli 
Daniel Olbrychski, chcąc wrócić do aktor-
stwa przygotowywał się do roli Króla Leara 
nieustannie analizując własne rodzinne 
problemy i konflikty. Jego syn, Tomasz Ka-
rolak, nie ułatwiał mu pracy, zamęczając 
ojca pełnego tremy i obawy przed powro-
tem na scenę. Bohaterowie spotykają się 
początkowo w mieszkaniu syna, następ-
nie akcja przenosi się do restauracji, aż 
w końcu obaj trafiają do więzienia. Bły-

skotliwe dialogi, inteligentny humor i za-
bawne skomplikowanie fabuły sprawiły, że 
spektakl został doskonale odebrany przez 
publiczność. Daniel Olbrychski w roli ojca 
nawiązywał do swoich dawnych kreacji ak-
torski i związanych z nimi wyzwań, zwłasz-
cza tremy, która nigdy nie opuszcza artysty 
przed występem, natomiast Tomasz Karo-
lak udowodnił jak dobrym aktorem kome-
diowy jest, oraz że również dobrze czuje 
się w aktorskich duetach. Publiczność dłu-
go oklaskiwała artystów, Daniel Olbrychski 
w podziękowaniu za tak wspaniały odbiór 
podarował dwóm wybranym z widowni 
paniom po róży. To było wyjątkowe przed-
stawienie, mamy nadzieję na więcej wy-
stępów na tak wysokim poziomie w Miej-
skim Ośrodku Kultury, zachęcamy więc 
do śledzenia naszych zapowiedzi i obser-
wowania kolejnych wydarzeń.

K U L T U R A

10 twarzy Shirley Valentine – „Agrafka”  
ponownie na naszej scenie!

Daniel Olbrychski i Tomasz Karolak na scenie  
Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach
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Robotyka i programowanie w SP3

Medal Komisji Edukacji Narodowej  
dla dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 
w Wojkowicach pod okiem nauczycie-
li poznają tajniki programowania i ro-
botyki. Na zajęciach wykorzystywane 
są m.in. Ozoboty – najmniejsze inteli-
gentne roboty. Zabierają one uczniów 
w niesamowitą przygodę, uczą rozwią-
zywania problemów i pracy grupowej. 
Za pomocą kolorowych kodów zapro-
jektowanych na kartce lub kompute-
rze, dzieci programują własne zada-
nia, które następnie wykonuje robot. 
Poprzez wbudowane czujniki światła 
i koloru, Ozobot rozpoznaje odpowied-
nie sekwencje kolorowych linii i podą-
ża ich śladem. Uczniowie wykorzystują 
gotowe trasy i tworzą własne zgodnie 
z zasadami ,,języka Ozobotów” – nie 
za cienka, nie za gruba, równa, bez 
ostrych zakrętów itd. Mogą poczuć się 
tak, jak prawdziwi, choć początkujący 
programiści.
Podczas zajęć z robotami uczniowie 
w praktyce odkrywają, że progra-
mowanie jest niezwykle praktyczną 

dziedziną, która obecna jest w pra-
wie każdym obszarze współczesnego 
życia. Programując Ozoboty, dzieci są 

w stanie od razu zaobserwować efekty 
swojej pracy, co sprawia, że czują się 
dumne z wykonanego zadania. Zajęcia 
z robotyki i programowania stwarzają 
im możliwość szybszego przyswajania 
wiedzy i dają poczucie tego, że nauka 
nie musi być nudna. Ponadto ucznio-
wie klas 2 rozpoczęli pracę z Kartami 
4D Smart. Zastosowanie interaktyw-
nych kart umożliwiło uczniom prze-
życie niesamowitej podróży do nie-
znanego Świata. Poznawali życie 
mieszkańców lądów, mórz i oceanów. 
Wykorzystanie aplikacji w telefonie 
umożliwiło ,,ożywienie” zwierząt, 
które poruszały się, wydawały gło-
sy. Dzieci były zachwycone zajęciami, 
możliwością poznania wielu ciekawo-
stek ze świata zwierząt, uczenia się 
nowych rzeczy w niezwykły sposób. 
Zastosowanie nowoczesnych metod, 
Ozobotów i Kart 4D Smart powoduje, 
że lekcje stają się ciekawe i rozwijają 
kreatywne myślenie, sprzyjają wymia-
nie pomysłów i współpracy.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Pani Grażyna Trzcionka Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 otrzymała Medal Komisji Edukacji 
Narodowej. Jest to najwyższe polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Z  Ż Y C I A  O Ś W I A T Y

Z okazji odznaczenia Pani Medalem Komisji Edukacji Narodowej pragnę przekazać słowa uznania i wyrazy  
szacunku za zaangażowanie w pracę oraz dotychczasowe osiągnięcia zawodowe.

Dziękuję za odpowiedzialne i kreatywne działania na rzecz dzieci i młodzieży, a zwłaszcza uczniów  
wymagających szczególnego wsparcia.

Życzę Pani dalszej wytrwałości i satysfakcji z wypełniania zadań stawianych Współczesnej Szkole  
w następnych latach oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

                 Z wyrazami szacunku
                     Tomasz Szczerba
          Burmistrz Miasta Wojkowice
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Ubiegły rok szkolny to czas nauki zdalnej. 
Pandemia wszystkim dała się we zna-
ki i niestety nam również. Mocno po-
krzyżowała plany powołanego do życia 
i prężnie działającego Szkolnego Koła 
Wolontariatu „Pomocariat”. Rzesza 
uczniów pod opieką nauczycieli: Anny 
Polowy, Klaudii Rawskiej, Anny Kusztal 
oraz Przemysława Pawełczyka spełnia się 
realizując szereg akcji charytatywnych, 
a także współpracując z zaprzyjaźniony-
mi placówkami oraz przede wszystkim 
z seniorami z terenu Wojkowic. Jedną 
z pierwszych akcji w tym roku szkolnym 
stanowiła zbiórka pokarmu oraz środków 
higienicznych potrzebnych dla Miejskie-
go Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 
w Katowicach oraz Towarzystwa Opieki 
nad Zwierzętami w Radzionkowie. Wo-
lontariusze z wielkim zaangażowaniem 
przeprowadzili akcję, a następnie za-
wieźli zgromadzone dary do wymienio-
nych placówek. Za swój trud otrzymali 
dyplomy-podziękowania oraz bezcenną 
wdzięczność podopiecznych, które mo-
gli odwiedzić i zobaczyć, jak wygląda ich 
codzienne życie. Warto także wspomnieć 
o akcji „Szkoła pamięta”, która polegała 
na odwiedzeniu przez wolontariuszy 
ważnych miejsc pamięci obecnych na te-
renie naszego miasta oraz pobliskiego 
cmentarza. Tam uporządkowano kilka 

wiekowych mogił oraz zapalono znicze 
z okazji zbliżającego się dnia Wszystkich 
Świętych oraz Dnia Zadusznego. Był 
to czas, w którym najmłodsi mieli okazję 
powrócić wspomnieniami do przeszłości 
i okazać szacunek przeszłym pokoleniom.
Listopad to także miesiąc, w którym re-
aktywowana została nasza współpraca 
z seniorami. Co prawda trwa ona już kilka 
dobrych lat, jednak podczas wyjątkowej 
gali wolontariusze mieli okazję spotkać 
się z nimi po raz kolejny. Wolontariusze 
byli gośćmi Dnia Seniora zorganizowa-
nego w Wojkowicach. W formie sym-
bolicznego dyplomu złożonego na ręce 
Radnego Rady Miasta Wojkowice Macie-
ja Klimka przekazali życzenia wszystkim 
seniorom. Z okazji Ogólnopolskiego Dnia 
Seniora wolontariusze odwiedzili także 
Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Se-
nior, którego członkom wręczyli własno-
ręcznie przygotowane laurki oraz pyszne 
ciasta. Spotkanie umiliły wspólne rozmo-

wy o dalszych pomysłach na współpracę.
W Szkole Podstawowej nr 1 w dzieje się 
dużo więcej. Z inicjatywy Pani Beaty Pio-
trowskiej-Rup powstał Szkolny Klub Opty-
mistów, którego nadrzędnym celem jest 
uwrażliwienie uczniów na istotę pozy-
tywnego podejścia do życia przez różne-
go rodzaju działania np. poniedziałkowe 
i czwartkowe śródlekcyjne medytacje 
wyciszająco-relaksacyjne, akcję Drzewo 
Dobrego Słowa, na którym wszyscy – za-
równo dzieci jak i pracownicy szkoły, mogą 
wyrazić własne słowa wdzięczności oraz 
skierować życzenia do innych w celu oka-
zania wsparcia i pozytywnego nastawienia. 
Powstała także tablica z motywującymi cy-
tatami oraz pozytywnymi myślami. W pla-
nie klub posiada rozwój swoich działań.
W ostatnim czasie z okazji zbliżającego 
się Święta Odzyskania Niepodległości 
odbyła się w szkole niecodzienna akade-
mia. Pod przewodnictwem pana Przemy-
sława Pawełczyka Uczniowie mieli okazję 
wcielić się w role gwiazd muzycznego 
show i w nowatorski sposób, zarówno 
z powagą jak i z optymizmem a nawet 
humorem, zaprezentować nie tylko tre-
ści historyczno-patriotyczne, ale również 
własne talenty i pasje.

Przemysław Pawełczyk 
Beata Piotrowska-Rup

Kreatywność, pasja, codzienna praca 
i zaangażowanie uczniów oraz nauczycie-
li to najkrótszy przepis na sukces w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących i Tech-
nicznych w Wojkowicach.
Sukcesy naukowe, projektowe, sportowe, 
rajdy, wyjazdy integracyjne, wycieczki edu-
kacyjne, teatr, kino, warsztaty na uniwersy-
tecie, zajęcia prozawodowe, działania Klu-
bu Integracji Europejskiej – to życie szkoły 
w skrócie, który tylko w części oddaje in-
tensywność i jakość wszystkich działań.
Do najważniejszych należy otwarcie 
pracowni „Laboratorium Przyszłości”, 

która została utworzona w ramach 
projektu konkursowego „Zielona Pra-
cownia – 2021”. Za otrzymaną kwotę 
50.000 złotych zakupiono wyposaże-
nie, sprzęt multimedialny oraz pomo-
ce dydaktyczne. W nowoczesnej pra-
cowni przedmiotów przyrodniczych 
i ekologicznych są prowadzone zajęcia 
o charakterze interdyscyplinarnym, 
rozwijające kompetencje kluczowe 
uczniów. Sukces przedsięwzięcia został 
osiągnięty również dzięki staraniom 
Powiatu Będzińskiego oraz Stowarzy-
szenia TPLO w Wojkowicach i Rady 

Rodziców ZSOiT w Wojkowicach. Waż-
nym wydarzeniem w życiu szkoły było 
uroczyste ślubowanie uczniów, w tym 
roku szkolnym wyjątkowo ślubowali 
uczniowie klas pierwszych i drugich, 
gdyż ubiegłoroczne zamknięcie szkół 
spowodowane pandemią oraz zdalne 
nauczanie uniemożliwiło realizację tej 
uroczystości w wyznaczonym terminie 
i pierwszoklasiści musieli poczekać cały 
rok na ten wyjątkowy dzień.
ZSOiT w Wojkowicach wygrał w dwóch 
projektach konkursowych i otrzymał 
potężne dotacje z Unii Europejskiej 
w ramach Programu Erasmus+ i Euro-
pejskiego Korpusu Solidarności. Celem 

Z życia Szkoły Podstawowej nr 1 w Wojkowicach

ZSOiT – Szkoła pełna życia

Z  Ż Y C I A  O Ś W I A T Y
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projektu będzie zorganizowanie kursu 
języka obcego dla nauczycieli w Irlandii 
i wyjazdów szkoleniowych do Hiszpanii 
i na Maltę dla 20 uczniów i 6 nauczy-

cieli. Kwota dotacji na realizację tego 
przedsięwzięcia jest niebagatelna, 
bo to aż 54 660 euro. Drugi projekt – 
VET to akredytacja na 7 lat dla uczniów 
i nauczycieli technikum, a kwota do-
tacji to 41 556 euro. W planie są wy-
jazdy na Maltę na kursy doskonalenia 
zawodowego dla uczniów technikum 
wraz z nauczycielami. Celem tych dzia-
łań ma być przede wszystkim zwięk-
szenie mobilności zawodowej uczniów 
i poszerzenie ich wiedzy i kompetencji 
zawodowych oraz językowych. W paź-
dzierniku powitaliśmy nowych wolonta-
riuszy: Sofię Brazhnikową z Rosji i Hugo 
Pawlikowskiego z Belgii, którzy dzielą 

się swoją wiedzą w działającym w na-
szej szkole od ponad 20 lat Klubie In-
tegracji Europejskiej. Prowadzą warsz-
taty tematyczne dla uczniów, uczą ich 
również języka angielskiego podczas 
tandemów językowych, opowiadają 
o kulturze swoich krajów i wzbogaca-
ją swoimi aktywnościami życie szkoły. 
Wszystko to dzięki Europejskiemu Kor-
pusowi Pokoju, finansowanemu przez 
program Erasmus+ oraz Polskiej Fun-
dacji im. R. Schumana w Warszawie, 
która koordynuje projekt.

Bożena Łabacz
Anna Gajdka

S P O R T

Rok 2021 w Akademii Sportu Wojkowice to kolejny rok, w któ-
rym rozwinęliśmy się jako Akademia. Utworzyliśmy sekcję siat-
kówki dziewcząt, za którą odpowiedzialne są trenerki Marze-
na Polak i Małgorzata Grądzka. Na chwilę obecną posiadamy 
dwie grupy dziewczyn trenujące regularnie dwa razy w tygo-
dniu, a w kolejnym roku nasze dziewczyny zostaną zgłoszo-
ne do rozgrywek. Podpisaliśmy umowę partnerską z Partner 
Club Coerver Coaching dzięki której nasze najmłodsze rocz-
niki trenowane są zgodnie z metodologią Coerver Coaching, 
co w przyszłości na pewno przyniesie pozytywne efekty.
Współpracując z Górnikiem Wojkowice utworzyliśmy drużynę 
rezerw Górnika Wojkowice, która występuje w sosnowieckiej B 
klasie i rozgrywki zakończyła na 7 miejscu. W drużynie rezerw 
grają chłopcy z Akademii, którzy ukończyli wiek juniora, dzię-
ki regularnym rozgrywkom chłopaki mogą się ogrywać w piłce 
seniorskiej i w przyszłości zagrać w pierwszej drużynie Wojko-
wic. Na chwilę obecną kadra trenerska Akademii to 9 trenerów 
piłki nożnej i dwie trenerki siatkówki. W przyszłości planujemy 
dalsze kontynuacje naszych projektów siatkarskich i piłkarskich, 
a od nowego roku rozpoczynamy dodatkowe treningi indywidu-
alne dla naszych zawodników. Jeśli sytuacja pandemiczna po-
zwoli w wakacje planujemy organizacje dwóch obozów, do Za-
kopanego- obóz piłkarski i do Włoch obóz sportowo rekreacyjny.
Runda jesienna w naszym wykonaniu to 7 drużyn grających 
w ligach wojewódzkich i okręgowych. Juniorzy występowali 
na poziomie III ligi wojewódzkiej i mogli rywalizować z bardzo 
dobrymi drużynami m.in. Ruch Chorzów i Stadion Śląski, chłopcy 
z rocznika 2005/06 nabrali dużo doświadczenia, co na pewno za-
procentuje w nowym sezonie. Zawodnik juniorów Michał Perlak 
został królem strzelców III ligi wojewódzkiej zdobywając 20 bra-
mek w 14 meczach. Trampkarze rywalizowali w IV lidze okręgo-

wej, gdzie zajęli czwarte miejsce i w nowym sezonie dalej będą 
grać w tych rozgrywkach. Młodziki to jedna z liczniejszych grup, 
w której trenuje około 30 zawodników z rocznika2009/10, chłop-
cy i dziewczyny z tego rocznika rozgrywki w IV lidze okręgowej 
ukończyli na piątym miejscu. Orliki z rocznika 2011 występowały 
w III lidze wojewódzkiej oraz piątej lidze okręgowej, podobnie 
jak juniorzy, Orliki mogły zbierać doświadczenie z drużynami 
w III lidze wojewódzkiej. Roczniki młodsze rywalizowały w tur-
niejach, które były rozgrywane cyklicznie, a rocznik 2013 brał 
udział w finałowym turnieju podokręgu sosnowiec żaków, gdzie 
zdobył 4 miejsce. Cały czas są prowadzone dodatkowe treningi 
bramkarskie i motoryczne, za które odpowiedzialni są trenerzy 
Marcin Bartosik i Maciej Strzemiński. Podsumowując całą rundę 
trzeba powiedzieć, że runda była udana i nasi zawodnicy zdobyli 
doświadczenie i umiejętności, które w kolejnych sezonach będą 
procentować. Zapraszamy na naszą stronę akademiasportuwoj-
kowice.pl, gdzie można znaleźć wszystkie informacje dotyczące 
treningów i kontakty do trenerów.
 Tomasz Głogowski

Akademia Sportu idzie do przodu!

Z  Ż Y C I A  O Ś W I A T Y
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14.09.2021 r., ul. Sobieskiego. 
Nieznany sprawca dokonał uszkodzenia pojazdu marki Kia w postaci zarysowania powłoki lakierniczej oraz wgnieceń karoserii, 
powodując straty w wysokości 2844 zł.

20.09.2021 r., ul. Morcinka. 
Nieznany sprawca wykorzystując nieuwagę zgłaszającego z otwartego pojazdu, dokonał kradzieży plecaka z zawartością portfe-
la, dowodu osobistego, prawa jazdy, dwóch kart bankomatowych oraz pieniędzy w kwocie 950 zł. Wartość strat 1890 zł.

20.09.2021 r., ul. Drzymały. 
Nieznany sprawca z terenu firmy dokonał kradzieży 30 sztuk butli gazowych o wartości 4000 zł.

24.09.2021 r. 
Policjanci OPI KP Czeladź zatrzymali Marcina T., który posiadał przy sobie narkotyki w postaci amfetaminy w ilości 0,36 grama netto.

26.09.2021 r., ul. Paderewskiego. 
Nieznany sprawca po zerwaniu kłódki z drzwi komórki dostał się do wnętrza, skąd dokonał kradzieży elektronarzędzi.

30.09.2021 r., ul. Sobieskiego. 
Policjanci KP Wojkowice zatrzymali mężczyznę, który kierował pojazdem osobowym pomimo zakazu prowadzenia pojazdów 
mechanicznych.

01.10.2021 r., ul. Karłowicza. 
Nieznany sprawca po uprzednim wybiciu szyby w drzwiach pasażera dostał się do wnętrza pojazdu, skąd dokonał kradzieży ple-
caka z zawartością dowodu osobistego, prawa jazdy, karty bankomatowej, 2 telefonów komórkowych oraz pieniędzy w kwocie 
2000 zł, ponadto dokonał zniszczenia lusterka lewego i szyby w ww. samochodzie.

04.10.2021 r., ul. Morcinka. 
Policjanci WK KPP Będzin zatrzymali mężczyznę, który w miejscu zamieszkania posiadał środki odurzające w postaci 78,89 
grama netto amfetaminy.

05.10.2021 r., ul. Gierymskiego. 
Nieznany sprawca po wybiciu szyby w pojeździe Renault z jego wnętrza dokonał kradzieży plecaka z zawartością laptopa marki 
Dell, portfela z dokumentami oraz pieniędzy w kwocie 150 zł oraz w tym samym miejscu i czasie, po wybiciu szyby w pojeździe 
Opel, dokonał kradzieży z jego wnętrza torby podróżnej z rzeczami osobistymi. Łączna wartość strat 3700 zł.

06.10.2021 r., ul. Morcinka. 
Policjanci WRD KPP Będzin zatrzymali Patryka S., który kierował samochodem marki VW, pomimo wydanej decyzji przez Staro-
stę o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.

08.10.2021 r., ul. Morcinka. 
Policjanci KP Wojkowice wraz z pracownikami firmy Tauron, w mieszkaniu przy ul. Morcinka, ujawnili nielegalny pobór energii 
elektrycznej z pominięciem urządzenia kontrolno-pomiarowego.

15.10.2021 r., ul. Kasprowicza. 
Policjanci WRD KPP Będzin w Wojkowicach zatrzymali Michała Z., który kierował pojazdem Toyota pomimo prawomocnej de-
cyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi wydanej przez Starostę.

16.10.2021 r., ul. Fabryczna. 
Mężczyzna dokonał kradzieży energii elektrycznej na szkodę Tauron SA Nie posiadając licznika podłączył się bezpośrednio 
do sieci głównej.

05.11.2021 r., ul. Stara. 
Policjanci WRD KPP Będzin zatrzymali Bartosza P., który kierował samochodem BMW wbrew zakazowi prowadzenia wszelkich 
pojazdów mechanicznych wydany przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach.

10.11.2021 r., ul. Fabryczna. 
Policjanci ZPI KP Wojkowice wraz z pracownikami firmy Tauron, w mieszkaniu ujawnili nielegalny pobór energii elektrycznej 
poprzez skręcenie przewodów elektrycznych z ominięciem układu pomiarowego.

11.11.2021 r., ul. Tetmajera. 
Policjanci KP Wojkowice zatrzymali mężczyznę, który kierował w dniu 11.11.2021 r. wobec swojego brata groźby pozbawienia 
życia i zdrowia, które wzbudziły obawę, iż mogą zostać spełnione.

02.12.2021 r., ul. Karłowicza. 
Nieznany sprawca z otwartego pojazdu dokonał kradzieży torby z zawartością tableta Samsung Galaxy, urządzenia geodezyjne-
go PSION oraz art. biurowych. Wartość strat 11300 zł.

06.12.2021 r., ul. Sobieskiego. 
Policjanci ZPI KP Wojkowice zatrzymali Zygmunta S., który kierował samochodem marki Opel, będąc w stanie nietrzeźwości 
(2,02 i 1,93 promila).

Sporządził 
mł. asp. Dawid Polakowski

Wydarzenia kryminalne na terenie miasta Wojkowice  
z okresu od 30.08.2021 r. do 08.12.2021 r.


