Wojkowice
Wojkowice
Informacje
Turystyka i Rekreacja, Wojkowice
Akcja „Wakacje w mieście”
6 lipca 2021 1 min read
Kultura, Wojkowice
Podsumowanie projektu “Laboratorium
3 listopada 2020 2 min read
Koronawirus, Mieszkańcy, Wojkowice
Zasady funkcjonowania Urzędu Miasta
26 października 2020 3 min read
Turystyka i Rekreacja, Wojkowice
Akcja „Wakacje w mieście”
Kultura, Wojkowice
Podsumowanie projektu “Laboratorium
Koronawirus, Mieszkańcy, Wojkowice
Zasady funkcjonowania Urzędu Miasta
Mieszkańcy, Wojkowice
Szlachetna Paczka – reaktywacja!

Innowacji Kulturalnych”

Wojkowice

Innowacji Kulturalnych”
Wojkowice

Wojkowice
Wojkowice to miasto w powiecie będzińskim o powierzchni 12,77
km kw. i ponad 8 tysięcy mieszkańców. Sąsiadują z
Bobrownikami, Będzinem, Siemianowicami Śląskimi i Piekarami
Śląskimi.
Jest to miasto atrakcyjnych kontrastów. Z jednej strony mamy
tu poprzemysłowe pejzaże z kominami, z drugiej sprzyjające
rekreacji tereny zielone, a wśród nich piękny i rozległy Park
Miejski – prawdziwa wizytówka miasta. W parku mieści się

amfiteatr, który jest użytkowany w trakcie większości imprez
plenerowych, które odbywają się w Wojkowicach.
W Wojkowicach urodził się ceniony i znany na całym świecie
pianista, Jerzy Sulikowski. Był inicjatorem wznowienia jednego
z najbardziej znanych konkursów muzycznych, Międzynarodowego
Konkursu Pianistycznego im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy.
Koncertował w wielu krajach Europy, mogli go usłyszeć również
obywatele Japonii, Kuby czy Chin. Został odznaczony Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Jednym z charakterystycznych obiektów Wojkowic jest wieża
wyciągowa kopalni Jowisz, która w przeszłości działała w tej
gminie.
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Koronawirus, Mieszkańcy, Wojkowice
#ResortSprawiedliwościPomaga w Wojkowicach
1 czerwca 2020 r. do Urzędu Miasta Wojkowice trafiło 5 tysięcy
maseczek ochronnych przygotowanych przez Zakład Karny w
Wojkowicach w ramach wspólnej akcji Ministerstwa
Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod nazwą #Resort
Sprawiedliwości Pomaga.
Maseczki trafią bezpośrednio dla
mieszkańców miasta Wojkowice w związku z trwającym nadal
stanem epidemicznym, a także koniecznością zakładania…
2 czerwca 2020 1 min read
Mieszkańcy, Wojkowice
„Zdalna Szkoła” w Wojkowicach
27 maja br. Burmistrz Miasta Wojkowice przekazał dyrektorkom
wojkowickich szkoł 24 laptopy o łącznej wartości 60 tys.
złotych, zakupione w ramach projektu Zdalna Szkoła – wsparcie

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego.
Głównym celem programu jest doposażenie szkół
w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia zdalnego
kształcenia.
Źródło: UM Wojkowice
28 maja 2020 1 min read
Koronawirus, Kultura, Wojkowice
Uruchomienie filii Biblioteki Miejskiej przy Sobieskiego 211 b
Szanowni Państwo, Miejska Biblioteka Publiczna w Wojkowicach
informuje wszystkich zainteresowanych, że od poniedziałku – 11
maja 2020 roku została uruchomiona Filia
biblioteki
działająca przy ul. Sobieskiego 211 b, w budynku szkoły nr 3,
wejście od strony boiska. Czytelnicy zapisani w centrali
biblioteki, mogą również wypożyczać…
12 maja 2020 1 min read
Gospodarka i Inwestycje, Wojkowice
Dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ul.
Brzeziny
Gmina Wojkowice pozyskała 2 mln 448 tys. zł dofinansowania z
Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ul. Brzeziny.
Szacowana wartość całej inwestycji to ok. 4 mln 900 tys. zł.
Komentarz Burmistrza Tomasza Szczerby na FB: „Po kilku słowach
komentarza, przyszedł czas na historyczny kafelek Pozyskaliśmy
2 mln 448 tys. zł…
28 kwietnia 2020 1 min read
Koronawirus, Mieszkańcy, Wojkowice
Informacja dotycząca decyzji podatkowych na rok 2020
Od dnia 28 kwietnia br. wznawiamy roznoszenie decyzji
podatkowych na rok 2020. Ze względów bezpieczeństwa proszę
kwitować odbiór podpisem wykorzystując własny długopis. W
dniach od 28 – 30 kwietnia br. decyzję doręczane będą
mieszkańcom ulic: Długosza oraz osiedla Plaka. Zobowiązanie
podatkowe w podatku od nieruchomości…
24 kwietnia 2020 1 min read
Koronawirus, Mieszkańcy, Wojkowice
#SeniorzeZostańWDomu

#SeniorzeZostańWDomu – wczoraj pod tym hasłem odbyła się w
Wojkowicach akcja dostarczania wyrobów mięsnych marki Duda i
Cedrob do potrzebujących wojkowickich seniorów. Jak mówi
przedstawicielka firmy: Jako producent wędlin chcieliśmy
przyłączyć się do akcji i pomóc seniorom, tak jak potrafimy
najlepiej, czyli przekazując im nasze…
10 kwietnia 2020 1 min read
Mieszkańcy, Wojkowice
Stan epidemii – skorzystaj z elektronicznej komunikacji!
Publikujemy przejrzysty informator dla mieszkańców, jak
załatwić sprawę w sposób elektroniczny bez konieczności
fizycznej wizyty w urzędzie. – jak i gdzie komunikować się i
przesyłać dokumenty elektroniczne za pomocą pisma ogólnego na
platformie ePUAP; – w jaki sposób można złożyć odpowiednie
deklaracje podatkowe, związane z…
7 kwietnia 2020 1 min read
Koronawirus, Mieszkańcy, Wojkowice
Spis próbny w Wojkowicach
Pomimo trudnej sytuacji, statystyka publiczna realizuje
zadania istotne dla funkcjonowania państwa polskiego. Od 1
kwietnia do 30 czerwca 2021 r. na terytorium Polski zostanie
przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
2021 Spis ludności to największe przedsięwzięcie statystyczne
i źródło danych z zakresu statystyki ludności, które…
2 kwietnia 2020 2 min read
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