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PROMESA NA NOWY POJAZD DLA OSP PIERŚCIEC
4 czerwca w Bytomiu prezes OSP Pierściec dh Leopold Faruga odebrał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy promesę w wysokości 385 000 zł ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zakładów ubezpieczeń na
zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla pierścieckiej jednostki. Wkład własny oraz gminy Skoczów wyniesie 375 000 zł. Już wkrótce ogłoszony
zostanie przetarg na zakup pojazdu.
Przypomnijmy, że samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Pierśćcu będzie już
szóstym samochodem nabytym dla strażaków ochotników z gminy Skoczów w latach
2015-2020. Gmina partycypowała w kosztach zakupu pojazdu dla OSP w Pogórzu,
którego łączna kwota wyniosła 50 000 zł; dla OSP Skoczów o wartości 707 400 zł; dla
OSP Międzyświeć – koszt 50 000 zł; pojazdu dla OSP Kowale wartego 80 000 zł oraz
samochodu dla OSP Ochaby, który został zakupiony za kwotę 811 800 zł. Łączny koszt
pojazdów nabytych dla skoczowskich OSP w latach 2015-2020, z udziałem środków
gminy Skoczów, to już 1 699 200 zł!
BPI
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Z BURMISTRZEM O... SAMORZĄDZIE
Minęły trzy dekady od zainicjowania przez Senat RP ustawy
o samorządzie terytorialnym, która przywróciła możliwość
współdecydowania mieszkańców o losach ich miejsca zamieszkania. Ustawa została uchwalona 8 marca 1990 roku, a 27 maja
1990 roku odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory do rad gmin.
O możliwościach, jakie daje samorząd, ale i o wyzwaniach rozmawiamy z burmistrzem Skoczowa Mirosławem Sitko.
– Czym jest dla Pana samorząd?
– Samorządność jest samostanowieniem o sobie mieszkańców danej
jednostki administracyjnej. W granicach tej samorządności mogą oni decydować o sprawach, o których wcześniej, przed powstaniem samorządu,
decydowano centralnie. Ciężko jest z punktu widzenia Warszawy czy Katowic określić zasadność inicjatyw o lokalnym zasięgu, na przykład wymiany
nawierzchni drogi na Kaplicówce. Wcześniej namacalnym dowodem tej
samodzielności były komitety społeczne. Często działały nieformalnie, więc
mogły budzić wątpliwości i powodować konflikty różnych lokalnych grup
na tle ponoszonych nakładów, prawa własności i temu podobnych spraw.
Z chwilą powstania samorządu, zaczął on w coraz większym stopniu przejmować te zadania, co wynikało z przepisów prawa i coraz bardziej restrykcyjnych przepisów budowlanych, a także systemów rozliczania finansów.
– Jak długo pracuje Pan dla samorządu? Jak zmieniał się on przez ten czas?
– Dla samorządu pracuję od grudnia
1991 roku i mam możliwość od środka
obserwować zmiany, jakie stale w nim zachodzą. Reforma, którą wprowadzono 30
lat temu, spowodowała, że własność państwowa zatrzymała się na poziomie wojewody, a wszystko, co było do dyspozycji
lokalnej społeczności, stało się własnością
samorządu terytorialnego. Samorząd został wyposażony w majątek, w ogromną
swobodę działania i odpowiednie instrumenty prawne. Najcenniejsze było to, że
mieszkańcy miast i gmin w końcu mogli
mieć wpływ na to, co dzieje się w ich lokalnej społeczności oraz to, że nie ma
sterowania odgórnego. Rozwijający się
samorząd spotykały różne koleje losu. W 1994 roku w życie weszła ustawa
o zamówieniach publicznych – ta rewolucja prawna zmusiła samorządy
do realizacji zadań według określonych reguł. Zmieniono również ustawę
o Najwyższej Izbie Kontroli i wyposażono tę instytucję w instrumenty kontroli samorządu. Rok 1994 to także rok, w którym samorządy przejęły szkoły podstawowe. Wcześniej zajmowały się tylko działalnością przedszkoli.
W 1999 roku, wraz z nową reformą administracyjną, samorządy poszerzyły
się o powiaty, a w 2002 roku zmienił się także sposób wyboru burmistrza –
od tego momentu o wyborze decydowali sami mieszkańcy. Warto pamiętać
o tym, że cała struktura wygląda dzisiaj inaczej niż na początku jego funkcjonowania. Wcześniej biurokracja była dużo mniejsza, było znacznie mniej
urzędników. Z upływem lat ogólnokrajowa rozbudowa systemu prawnego powodowała rozrost biurokracji, a co za tym idzie – wymusiła wzrost
zatrudnienia. Na zmianę realiów samorządowych nieodzowny wpływ ma
również gospodarka. Przykładem jest to, że gdy w latach 90. ogłaszaliśmy
przetarg na remonty dróg, startowało w nim nawet 40 firm. Dzisiaj to raczej nieosiągalne, a rzadkością jest sytuacja, kiedy wartość kosztorysowa
robót jest wyższa od oferowanych. Dla mnie osobiście, przy tych wszystkich
zmianach dotyczących samorządu, ważne jest, abyśmy w swojej codziennej
pracy pamiętali, że jesteśmy tu po to, by służyć mieszkańcom. Praca samorządowa to nie jest praca jak każda inna. Nasza praca to misja na rzecz lokalnej społeczności. Nie jesteśmy urzędnikami przyjmującymi petentów, ale
urzędnikami pracującymi dla mieszkańców. Niezależnie od zmian prawnych czy spraw politycznych, to jedno powinno być zawsze niezmienne.
– Jak zmieniał się budżet gminy Skoczów? Jak wyglądał na początku lat 90., a jak wyglądają realia budżetowe obecnie?
– Na początku lat 90., jeszcze przed denominacją, budżet gminy Skoczów wynosił 25 mld zł, czyli po przeliczeniu na dzisiejszy nominał wynosił 2,5 mln zł. Dla porównania, już po denominacji, w 1996 r. budżet wynosił prawie 17 mln zł. W 2009 r. dochody oscylowały na poziomie około
54 mln zł, ale wydatki już na poziomie 64 mln zł. Rok 2019 to dochody na
poziomie 127 mln zł i wydatki wynoszące 120 mln zł. Mieliśmy również
7 milionów nadwyżki. Porównując budżety w tych wszystkich latach, można
zauważyć, że od początku lat 90. do roku 2020 budżet wzrósł pięciokrotnie,
ale wbrew pozorom nie oznacza to, że możemy zrobić dużo więcej. Przeciwnie – coraz większe wymogi w zakresie inwestycji budowlanych, infra-
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struktury budowlanej, większej ilości świadczeń dla mieszkańców, wzrostu
wynagrodzeń i temu podobnych przyczyn powodują, że koszty stale rosną.
Zupełnie inaczej finansuje się oświatę, drogi oraz opiekę społeczną. Mieszkańców dotyka wprost wzrost kosztów gospodarki odpadami wynikający z przetargów, ale to tylko jeden z wielu problemów. Samorząd zmaga
się ze wzrostami kosztów i formalizmu w każdej dziedzinie. Od wielu lat
otrzymujemy systematycznie coraz więcej zadań realizowanych dotąd
na szczeblach administracji rządowej. Niestety, nie ma to odpowiedniego
przełożenia na środki, które trzeba wyłożyć na realizację tych zadań. To już
zazwyczaj nasz koszt. Oczywiście, radzimy sobie, ale kosztem wydatków na
inwestycje dla mieszkańców.
– W tym roku minie również 30 lat od uruchomienia Ośrodka
Pomocy Społecznej w Skoczowie. Jak rozwijał się ośrodek na przestrzeni tych lat?
– Właśnie. To bardzo dobra kontynuacja odpowiedzi na poprzednie pytanie. Z biegiem lat, konsekwentnie od początku funkcjonowania Ośrodków
Pomocy Społecznej, a w ostatnich pięciu latach szczególnie, wsparcie obywateli przez opiekę społeczną bardzo się rozwinęło. Obecnie ponosimy kilkadziesiąt razy więcej wydatków na pomoc społeczną, której zakres zadań
i wydatków stale jest rozszerzany. Konieczne jest, aby w tym zakresie dorównać
krajom zachodnim. Dobrym przykładem jest program 500+. Na przestrzeni
ostatnich trzech lat mieszkańcy otrzymali
prosto do swoich portfeli 50 mln zł. Warto podkreślić, że duża część tych środków
została wydana tu, w Skoczowie. Jednak to
nie jedyne zadanie, jakie wykonuje obecnie OPS. Wiele zmieniło się przez 30 lat.
W 1994 roku pojawiły się dodatki mieszkaniowe, w 2004 roku świadczenia rodzinne i świadczenia z opieki zdrowotnej,
w 2008 roku rozpoczęła się realizacja projektów unijnych oraz wprowadzono fundusz alimentacyjny. W 2012 roku ruszyło
wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej,
w 2013 roku przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie, a w 2014 roku wprowadzono
dodatek energetyczny. W kolejnych latach
ruszył wolontariat, karta dużej rodziny,
program „Rodzina Plus”, profilaktyka,
świadczenia wychowawcze, świadczenia „Za życiem”, pomoc materialna dla
uczniów oraz świadczenie „Dobry start – 300+”. Dodatkowo ośrodek realizuje program dla seniorów, współpracuje z organizacjami pozarządowymi,
związkami wyznaniowymi, prowadzi mediacje, organizuje wypoczynek dla
dzieci z gminy Skoczów. To bardzo wiele środków i duża pomoc, która trafia
bezpośrednio do mieszkańców.
– Bez jakich inwestycji nie wyobraża sobie Pan dzisiaj Skoczowa? Które inwestycje są zażegnaniem problemów Skoczowa na
wiele kolejnych lat?
– Zanim powiem o kluczowych dla mnie inwestycjach, przypomnę, że wielu z nich nie udałoby się zrealizować bez środków zewnętrznych, ponieważ
przekraczały możliwości finansowe samorządu. Pierwsze środki zewnętrzne
można było pozyskiwać w latach 90., a po 2004 roku pojawiła się również
możliwość pozyskiwania środków unijnych. Dziś bardzo z nich korzystamy.
Dla przykładu dodam, że w latach 2014-2020 udało się nam pozyskać dofinansowanie w wysokości ponad 26 mln zł na zadania o łącznej wartości
ponad 57 mln zł. Korzystanie z tych środków wymaga kreatywności i nie jest
łatwe, ale to olbrzymi zastrzyk finansowy. Dla mnie osobiście jedną z najważniejszych inwestycji, jaka powstała na przestrzeni ostatnich 30 lat na terenie
gminy, jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pierśćcu. Co prawda, istniała
tam już stara szkoła, ale w ramach tej inwestycji dobudowane zostało nowoczesne skrzydło z salą gimnastyczną na miarę końca XX w. Szkoły są obiektami użyteczności publicznej, pozwalają na rozwój lokalnej społeczności.
W gminie Skoczów do takich ważnych zadań zaliczyć można również modernizację szkoły w Pogórzu wraz z nowoczesną halą sportową, remont budynku
Szkoły Podstawowej nr 1 w Skoczowie, przebudowę przedszkola w Pierśćcu,
budowę nowoczesnego przedszkola w Ochabach oraz budowę Krytej Pływalni „Delfin”. Przy okazji najważniejszych inwestycji warto jeszcze wspomnieć
o rozbudowie kanalizacji na terenie gminy oraz modernizacji oczyszczalni ścieków, która zakończyła się w 2018 roku, a jej łączna wartość wyniosła
24 mln zł. Sukcesem jest także zakończona modernizacja wszystkich przepraw przez Wisłę. W latach 2015-2020 na ten cel, przy zaangażowaniu
środków finansowych gminy Skoczów, powiatu cieszyńskiego oraz wsparciu
Skarbu Państwa, zostało wydane łącznie ponad 15,7 mln zł, z czego ponad
6,5 mln zł to środki własne gminy Skoczów. Fatalny stan techniczny poprzednich mostów i kładek był sporym problemem, a teraz możemy bezpiecznie
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z nich korzystać i tak będzie jeszcze przez wiele lat. Obecnie istotna promocyjnie dla miasta jest modernizacja kamienicy Rynek 3. Problem tego budynku
istniał od dziesięcioleci. Nie było chętnych osób na jej kupno i remont – który
jest kosztowny także z uwagi na uwarunkowania konserwatora zabytków,
któremu ten budynek podlega. Nie chcieliśmy, żeby budynek w tak kluczowej
części miasta ulegał dalszej degradacji, a ostatecznie się zawalił. Postanowiliśmy poszukać możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Udało się, kamienica odzyska swój blask i zyska nową funkcję – pojawi się tam Centrum
Edukacji Ekologicznej i tym samym stanie się istotnym miejscem na mapie
turystycznej regionu.
– Jakie wyzwania stoją obecnie przed gminą Skoczów?
– Dużą część naszej pracy stanowi zmaganie się z zaszłościami. Niestety,
źle pojęta swoboda kształtowania planu zagospodarowania przestrzennego i umożliwienie mieszkańcom łatwego przekształcania gruntów rolnych
na tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową stały się pułapką.
Domy budowane przed wielu laty w dużym rozproszeniu, z biegiem lat
wyposażane są w instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, których rozprowadzanie jest po prostu nieefektywne, ale zabezpieczając potrzeby mieszkańców musimy je realizować. Na pewno wyzwaniem na przyszłość będzie
stopniowe rozwiązywanie tych zaszłości. Są to jednak problemy bardzo
kosztowne i nie mogą być załatwiane tak szybko, jak by się chciało. Największy problem pojawia się wtedy, gdy do nawet najbardziej odległych miejsc
trzeba poprowadzić wszelkie instalacje i drogi. Okazuje się, że miasto Skoczów, pomimo tego, że ma 15 tys. mieszkańców, ma tyle samo kilometrów
dróg co Ochaby z liczbą 2 tys. mieszkańców. To właśnie efekt luźnej zabudowy. Dzisiaj mierzymy się z kosztami, które są skutkami takich działań.
Z naszego planu remontów dróg sołeckich wynikało, że wymianę nawierzchni na drogach gminnych zakończymy dopiero za 40 lat, czyli w czasie, gdy te remontowane dziś ulegną naturalnej degradacji. Chcemy przyspieszyć ten proces podejmując wyzwanie poprawy jakości dróg na terenie
gminy. W 2018 r. przyjęliśmy program nakładkowy zwiększający środki na
drogi sołeckie, ale uefektywniający sposób wydatkowania tych środków.
Program realizowany jest w cyklu dwuletnim. W każdym roku nawierzchnie dróg wymieniane są w 5 sołectwach. Zgodnie z założonym planem,
dzięki takiemu programowi uda nam się uzyskać dobry stan nawierzchni dróg gminnych w sołectwach do 12 lat. Ważnym elementem poprawy
bezpieczeństwa na drogach jest dobre oświetlenie. Na modernizację gminnego oświetlenia dróg na przełomie 2018 i 2019 roku wydaliśmy łącznie
6 mln zł. Wyzwaniem jest dzisiaj pozyskanie kolejnych środków i dalsza realizacja programu, dlatego opracowywany jest master plan, który zidentyfikuje kolejne potrzeby w tym zakresie. Wyzwania dotyczą też infrastruktury kanalizacyjnej. Zgodnie z aktualnym programem na lata 2017-2021,
w Skoczowie powstaje aż 31 km nowych sieci kanalizacyjnych. Wskaźnik
skanalizowania na terenie Skoczowa wynosi obecnie 98,7%, a na obszarze
Aglomeracji, obejmującej gminę Skoczów, gminę Brenna i północną część
gminy Ustroń, wynosi średnio 95,1%. Oznacza to, że na terenie gminy Skoczów procent skanalizowania jest wyższy niż w sąsiednich gminach. Strategiczne są dla nas też wyzwania transportowe – dotyczące dróg i kolei. Sko-

czów ma dosyć specyficzne położenie – leży pośrodku powiatu. Jeżeli ktoś
chce przejechać na drugi koniec powiatu, często przejeżdża właśnie przez
Skoczów. Gminę przecinają dwie drogi krajowe – S-52 i DK-81. Niedaleko
Skoczowa leżą bardzo modne kurorty – Wisła, Ustroń oraz inne miejscowości turystyczne Brenna i Cieszyn, dokąd mieszkańcy Śląska przemieszczają
się przez Skoczów. Skutkiem tego są zakorkowane skrzyżowania. Dlatego
wciąż zabiegam o to, żeby wybudowana została estakada, która przeniesie
część ruchu bezpośrednio nad miastem. W tej sprawie zrealizowane było
wiele spotkań, ale wystosowanych zostało również wiele pism. Inwestycja
jest olbrzymia, kosztuje kilkadziesiąt milionów złotych. Dlatego to długa
i trudna droga, choć jest już pierwszy, mały efekt wieloletnich starań. Estakada wpisana została do projektu Programu Inwestycyjnego Ministra
Infrastruktury, jednak czy to zadanie będzie mogło zostać zrealizowane,
dowiemy się po jego zatwierdzeniu. Jeżeli estakada znajdzie się ostatecznie w tym programie, będziemy musieli sięgnąć do kieszeni – sfinansować
wykupy nieruchomości pod drogę i projekt techniczny. Od wielu lat aktywnie biorę również udział w działaniach na rzecz odbudowy linii kolejowych
przebiegających przez Skoczów. Tutaj można zaobserwować wyraźny postęp. Trwa remont linii od strony Katowic w kierunku Wisły i Cieszyna, przez
Skoczów. Po zakończeniu remontu część ruchu turystycznego przeniesie się
na tory. Mam nadzieję, że w przyszłości uda się doprowadzić do tego, że
ze Skoczowa będziemy mogli przedostać się pociągiem bezpośrednio także
do Bielska-Białej. Wraz z sąsiednimi samorządami podejmujemy działania w tym zakresie. Innym wyzwaniem, które konsekwentnie realizujemy,
jest rozwój infrastruktury sportowej. Aktualnie toczy się postępowanie na
projekt nowej pełnowymiarowej hali sportowej na osiedlu Górny Bór – przy
Szkole Podstawowej nr 8. Projektowana będzie również wielofunkcyjna
sala przy Szkole Podstawowej w Kiczycach. Ale nie można także zapominać
o znaczących zadaniach zrealizowanych w poprzednich latach. Uważam,
że ogromnym sukcesem skoczowskiego samorządu jest w pełni wykorzystywane boisko sportowe na Górnym Borze, czy też oświetlone boiska
w Wiślicy, Międzyświeciu oraz budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego w Ochabach. Istotnym projektem w zakresie rozwoju infrastruktury
sportowej jest również przebudowa hali sportowej przy stadionie miejskim.
Powstanie tam widownia, nowe szatnie, pomieszczenia gospodarcze i magazynowe oraz warsztat. Na piętrze znajdzie się siłownia, kompleks rekreacyjny z sauną, kawiarnia oraz sala konferencyjna i pomieszczenia biurowe.
Skoczów potrzebuje takiego miejsca, w którym będzie można zorganizować
zawody sportowe z udziałem publiczności oraz inne wydarzenia kulturalne
i promocyjne. Jak widać, praktycznie w każdym obszarze działalności istnieją przedsięwzięcia kluczowe dla wspierania rozwoju mieszkańców gminy
Skoczów. Dodam tylko, że lista zadań inwestycyjnych zgłoszonych do budżetu na rok 2020 liczyła 85 pozycji. W tym roku na inwestycje planujemy
wydać ok. 39 mln zł. Jako wyzwanie musimy traktować to, żeby w zrównoważony sposób potrafić krok po kroku konsekwentnie rozwijać całą gminę.
– Dziękujemy za rozmowę.
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350 metrów zakupionego materiału, 3700
maseczek, 33 osób szyjących i tnących na kawałki bawełniany materiał – tak możemy w liczbach
podsumować akcję szycia maseczek w gminie
Skoczów. Trudny czas epidemii koronawirusa
zmusił nas do pewnych ograniczeń. Jednym
z obowiązków było zasłanianie ust i nosa we
wszystkich miejscach publicznych. Pomimo tego,
że od początku pandemii zalecane jest izolowanie
się, mieszkańcy znów udowodnili, że w jedności
siła, a wspólne działanie przynosi wiele dobrego.
Już w kwietniu zakupiony przez gminę Skoczów materiał i inne niezbędne rzeczy – gumki
i nici, trafiły do ochotników, którzy zgłosili się do
szycia maseczek. Później maseczki nieodpłatnie
odebrali mieszkańcy w całej gminie – z Ośrodka
Pomocy Społecznej w Skoczowie, od sołtysów,
przewodniczących rad osiedli oraz z maskomatu
na rynku.
Maseczki rozchodziły się w błyskawicznym
tempie, a co za tym idzie – na bieżąco musiały pojawiać się nowe. Dlatego tym bardziej należy docenić trud, jaki w szycie maseczek włożyli wszyscy
ochotnicy – od cięcia materiałów, po szycie. To już
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najwyższy czas, żeby podziękować im za zaangażowanie, ogrom wykonanej pracy i poświęcony
czas.
We wspaniałej grupie szyjących znaleźli się:
panie z sekcji rękodzieła działającej przy Stowarzyszeniu „Włóczykije” – Antonina Kotowska, Józefa Wysowska, Krystyna Purzyńska, Zofia Cywka,
Stanisława Kliś, Katarzyna Cieślar i Maria Brodniewicz, a także Anna Kraus, Katarzyna Cholewa, Sylwia Kasza, Gabriela Haręża, Bożena Grycz, Jolanta
Gawlas, Katarzyna Jaszczurowska, Wanda Świnczyk, Anna Cypcer, Zofia Olszar, Urszula Gawłowska, Aleksandra Gluza, Anna Gawłowska, Iwona
Szalbot, Joanna Michalak, Róża Szczypka-Kuboszek, Natalia Wyrwa, Teresa Papkala, Bronisława
Leśniak, Irena Idasiak, Halina Szostok, Lucyna Bocek, Bronisława Kałuża, Danuta Szmurło, Renata
Bobek i Piotr Lewandowski. Całą akcję koordynowała wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Skoczowa Monika Szyndler wraz z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy!
Dziękujemy również grupie osób zaangażowanych w akcję „Szyjemy dla szpitali”, która działa
na terenie naszej gminy. W ramach tej akcji Urząd
Miejski w Skoczowie przekazał szyjącym 1000
metrów flizeliny.
BPI
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W 100. ROCZNICĘ URODZIN JANA PAWŁA II

Już 100 lat minęło od narodzin
wyjątkowej postaci w dziejach Kościoła katolickiego na całym świecie, w Polsce, a nawet zapisanej na
zawsze w historii Skoczowa. Karol
Wojtyła, papież Jan Paweł II, urodził się w Wadowicach 18 maja
1920 roku. Na Stolicę Piotrową
został wybrany 16 października 1978 roku. Był pierwszym
papieżem z Polski i pierwszym
po 455 latach papieżem spoza
Włoch. Jego pontyfikat trwał
ponad 26 lat – to drugi co do
długości pontyfikat w historii
Kościoła. 25 maja 1995 roku
Jan Paweł II przybył do Skoczowa na prywatną pielgrzymkę
w związku z kanonizacją skoczowianina Jana Sarkandra,
która miała miejsce dzień
wcześniej w Ołomuńcu. Janowi
Pawłowi II został nadany tytuł
Honorowego Obywatela Miasta Skoczowa.
Jan Paweł II odszedł
2 kwietnia 2005 r. – 6 lat później został beatyfikowany,
a w 2014 roku został ogłoszony świętym Kościoła ka-

tolickiego. Pomimo tego, że nie
ma go już z nami, pamięć o nim
wciąż jest żywa, a 100. rocznica
urodzin jest dobrą okazją do
wspomnienia jego postaci oraz
wizyty w Skoczowie. 18 maja, ze
względu na stan epidemii, odbyło się tylko symboliczne zło-

żenie kwiatów pod obeliskiem
na Kaplicówce. Wraz z burmistrzem Skoczowa Mirosławem
Sitko, jego zastępcą Andrzejem
Bubnickim,
przewodniczącą
Komisji Oświaty i Kultury Rady
Miejskiej Skoczowa Marią Sobik
oraz przewodniczącym Komisji

Rewizyjnej Zdzisławem Baranowskim kwiaty złożyli wiceminister rodziny pracy i polityki
społecznej Stanisław Szwed, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, poseł
na Sejm RP Przemysław Drabek
oraz wicewojewoda śląski Jan
Chrząszcz. Składający kwiaty
wspólnie odmówili symboliczną modlitwę w miejscu,
z którego 25 lat temu papież
odprawił uroczystą mszę
świętą.
W maju zaplanowanych
było aż 12 wydarzeń w ramach obchodów Roku Sarkandrowskiego i 25. rocznicy
wizyty Jana Pawła II w Skoczowie, w tym m.in. organizowanych przez Diecezję Bielsko-Żywiecką, Muzeum św.
Jana Sarkandra w Skoczowie,
Stowarzyszenie Musica Sacra
czy MCK „Integrator”. Niestety, z uwagi na pandemię wydarzenia te nie odbyły się.
Tekst i zdjęcie: BPI

PRZETARG NA PROJEKT NOWEJ SALI W KICZYCACH OGŁOSZONY
Zgodnie z zapowiedziami,
burmistrz Skoczowa Mirosław
Sitko ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej sali wielofunkcyjnej przy
Szkole Podstawowej im. Orła
Białego w Kiczycach. Na podstawie zakończonych konsultacji
z Miejskim Zarządem Oświaty
oraz dyrekcją i nauczycielami
wychowania fizycznego ustalony został zakres zamówienia.
– Cieszę się, że możemy wspierać rozwój Szkoły Podstawowej
w Kiczycach. To szkoła niewielka, kosztowna dla samorządu
z uwagi na małą liczebność klas
wynikającą z takich, a nie innych
pomieszczeń, ale szkoła bardzo
potrzebna społeczności Kiczyc
i bardzo dobrze kształcąca. Dlatego trzeba zrobić wszystko, aby

tę szkołę rozwijać. Największą
jej potrzebą jest dziś zaplecze
sportowe. Dlatego w 2018 roku
zamówiliśmy koncepcję zagospodarowania terenu przy szkole.
W oparciu o tę koncepcję dziś
zamawiamy już projekt techniczny sali i opracowujemy montaż
finansowy tej inwestycji. Oczywiście same prace projektowe
i uzyskanie pozwolenia na budowę to proces kilkumiesięczny,
jednak posiadając gotową dokumentację, możemy ubiegać się
o dofinansowanie tej inwestycji.
Ważne, że perspektywa sali przy
szkole w Kiczycach staje się realna – mówi burmistrz Skoczowa
Mirosław Sitko.
BPI
Wizualizacja hali sportowej przy SP w Kiczycach

ZŁOTE GODY – SKOCZOWSKIE MAŁŻEŃSTWA NA MEDAL
W Skoczowie co roku odbywała się gala Złotych Godów, jako forma docenienia wielu lat pożycia małżeńskiego. W tym roku, z uwagi
na stan epidemiologiczny, gala została odwołana. Było to podyktowane względami bezpieczeństwa i troski o osoby odznaczone z uwagi na
ich wiek. W związku z tym pracownicy skoczowskiego Urzędu Stanu
Cywilnego osobiście odwiedzili odznaczone pary, wręczając medale
oraz kosze upominkowe. Odznaczono 15 par za 50 lat pożycia, natomiast 3 pary zostały odznaczone za 60 lat pożycia małżeńskiego.
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie corocznie przyznaje prezydent RP. Jubileusz „Złotych Godów” to nie tylko pięćdziesiąt
przeżytych wspólnie lat, lecz wspaniałe historie wielu rodzin. Pary,
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które wyrażają chęć uzyskania medalu, proszone są o zgłoszenie
tego faktu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Skoczowie do 10 lipca 2020
roku. Z uwagi na zagrożenie spowodowane koronawirusem, wnioski będą przyjmowane również elektronicznie pod adresem e-mail:
usc@um.skoczow.pl. Odpowiedzi na wszelkie pytania związane
z procedurą nadawania medali prezydenta można uzyskać pod
nr tel. 33 828 01 19. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest również na
stronie internetowej gminy Skoczów w zakładce „Dla Mieszkańców /
Wnioski”.

Wieści Skoczowskie

BPI

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA...
Szanowni Państwo, ze względu na wprowadzony w Polsce stan epidemii oraz konieczność spełnienia wymogów bezpieczeństwa majowa sesja odbyła się z wykorzystaniem łączy internetowych, czyli
online. Sesja rozpoczęła się od zapoznania ze sprawozdaniem Miejskiego Zarządu Dróg z wykonania
budżetu za 2019 rok, który został zrealizowany na
kwotę 8,4 mln zł, z czego na zakup materiałów oraz
usług do wykonania remontów oraz wszelkiego rodzaju prac utrzymaniowych na drogach gminnych
wydano 3,4 mln zł. Utrzymanie zieleni to 320 tys. zł,
natomiast roczny koszt oświetlenia to 720 tys. zł.
Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” Julia Raszka przedstawiła radnym sprawozdanie z działalności MCK. Budżet MCK to 1,88 mln zł.
W 2019 roku MCK zorganizowało i współorganizowało 109 imprez. Dodatkowo swoją pomocą służyło przy organizacji kolejnych 57 spotkań. W „Teatrze Elektrycznym” wyemitowano 666 seansów
filmowych. MCK to nie tylko organizacja imprez
i kino, ale również warsztaty twórcze, w których
uczestniczyło łącznie ponad 760 osób.
Gmina Skoczów od wielu lat współpracuje
z organizacjami pozarządowymi, które realizując
swoje cele statutowe, zaspakajają potrzeby społeczne, uzupełniają działania gminy w zakresie: sportu, kultury, turystyki, ochrony zdrowia i edukacji.
W 2019 roku współpracy z gminą podjęło się 27
podmiotów, które zrealizowały łącznie 56 zadań,
na które przyznano dotacje na kwotę 417,5 tys. zł.
W kolejnym punkcie obrad dyrektor Biblioteki Publicznej w Skoczowie Marcin Wieczorek przedstawił
sprawozdanie z działalności biblioteki za 2019 rok.
W krótkiej prezentacji zapoznał radnych z efektami
III etapu modernizacji biblioteki oraz inicjatywami
mającymi na celu dotarcie do czytelników niezależnie od wieku. Warto przypomnieć i podkreślić,
że biblioteka obchodziła jubileusz 70-lecie istnienia
oraz znalazła się w gronie laureatów konkursu
„Moje miejsce na Ziemi”. W 2019 roku w bibliotece
zarejestrowano 3480 czytelników, którzy wypożyczyli
ponad 73 tys. woluminów oraz 1578 audiobooków.
Stan księgozbioru wynosi 55 tys. pozycji i wzbogacił
się o 2841 woluminów oraz 132 audiobooki. Czytelnia ogólna posiada również 27 tytułów czasopism.
W kolejnym punkcie obrad radni zapoznali się
ze sprawozdaniem z działalności Skoczowskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji. W 2019 roku Pływalnię „Delfin” odwiedziło ponad 208 tys. klientów,
z czego około 27 tys. (licząc po 1 godzinie) w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów
szkół gminnych oraz starszych grup przedszkolnych. SOSiR zarządza również boiskiem stadionu miejskiego, boiskiem w Wiślicy, boiskiem przy
Szkole Podstawowej nr 8, wyciągiem narciarskim
„Pod Dębem” oraz Skate-parkiem. W ramach
prowadzonej działalności SOSiR zorganizował lub
współorganizował ponad 67 imprez.
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy
Społecznej omówiła dyrektor Edyta Godziek. Celem
pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin
w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym
skutkami patologii społecznej, zapewnienie dochodu
na poziomie interwencji społecznej, integracja ze
środowiskiem osób wykluczonych społecznie oraz
tworzenie sieci usług socjalnych. Szeroko pojęta
pomoc społeczna jest bardzo ważnym elementem
polityki społecznej, o czym świadczy fakt, że tylko
w 2019 roku do mieszkańców gminy Skoczów trafiło ponad 33 mln zł. Pieniądze zostały wypłacone
w ramach programów: 500+ (22,8 mln zł), Dobry
Start 300+ (1 mln zł), zasiłki stałe, dożywianie, pomoc materialna dla uczniów, świadczenia społeczne
i dodatki mieszkaniowe. Opłacono pobyt 71 osób
w domach pomocy społecznej (1,7 mln zł).

Niezwykle istotnym punktem majowej sesji było
przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Skoczów za 2019 rok. Kwota wykonanych dochodów
wyniosła 127.313.607 zł (103,7% planu), natomiast
kwota wykonanych wydatków wyniosła 120.216.480
zł (92,6% planu). Na koniec grudnia 2019 roku zadłużenie gminy Skoczów wynosiło 13,2 mln zł. Kwota
nadwyżki operacyjnej, czyli środków, które możemy
inwestować w rozwój naszego
miasta, wyniosła 11,2 mln zł
(różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi).
Najtrudniejszym punktem
majowej sesji było podjęcie
uchwały w sprawie wyboru
metody ustalenia wysokości
opłaty za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
oraz ustalenia stawki takiej
opłaty. Przez ostatnie trzy
lata stawka wynosiła 9 zł od
osoby i – co należy podkreślić – była najniższą wśród
okolicznych gmin. Zgodnie z wymogami prawa burmistrz mógł przedłużyć umowę o kilka miesięcy i na
drodze negocjacji z wykonawcą od stycznia do maja
2020 roku stawka wynosiła 15,90 zł od osoby. Koniec
umowy oznacza nic innego, jak konieczność rozpisania przetargu. Przypomnę tylko, że to ustawodawca
w 2012 roku wymusił na samorządach konieczność
prowadzenia gospodarki odpadami i pośredniczenia pomiędzy mieszkańcem a firmą odbierającą.
W lipcu 2019 roku parlament przyjął, a Prezydent RP
podpisał kolejną nowelizację ustawy, w której narzucono zmianę rozliczenia z wykonawcą – z rozliczenia
ryczałtowego od mieszkańca na rozliczenie wagowe.
Co to oznacza w praktyce? Gmina będzie od 1 czerwca płacić wykonawcy za każdy kilogram zebranych
surowców wtórnych, jak i pozostałości po segregacji,
czyli tzw. śmieci zmieszanych. Zmiana sposobu rozliczenia dodatkowo generuje kolejne koszty związane
z koniecznością budowy i obsługi wagi, przez którą
tzw. śmieciarki będą musiały przejechać dwukrotnie
(przed rozpoczęciem zbiórki i po jej zakończeniu).
Niestety, do nowego przetargu zgłosiło się tylko jedno konsorcjum, a zaproponowana stawka
870 zł/Mg w przeliczeniu na uśrednioną ilość produkowanych odpadów wymusza wzrost opłaty do
26 zł od osoby. Gigantyczny wzrost opłaty wzbudza
oburzenie wszystkich, bez wyjątku. Posypały się gromy na burmistrza i radnych, ale drodzy Państwo,
co można zrobić inaczej? Niepodpisanie umowy
i niepodjęcie uchwały o zmianie stawki spowodowałoby, że od 1 czerwca śmieci zostałyby na ulicach.
Wszyscy mieszkańcy zadają identyczne pytanie:
dlaczego tak dużo? Niestety, nie mamy możliwości
zmuszenia wykonawcy, aby tłumaczył się z zaproponowanej stawki. Bez wątpienia na zmianę ceny ma
wpływ lawinowy wzrost opłaty środowiskowej, której
wysokość została określona w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. Opłata od 2017
roku do 2020 roku wzrosła z 74 zł/Mg do 270 zł/Mg,
czyli o 265%! Z posiadanych statystyk wynika, że
w porównaniu do roku 2016 mieszkańcy Skoczowa
„produkują” o 41% więcej odpadów, co oczywiście
również ma wpływ na wzrost kosztów gospodarki
odpadami. Czy jako mieszkańcy mamy jakikolwiek
wpływ na cenę? Moim zdaniem, każdy z nas powinien starać się używać opakowań wielokrotnego
użytku, rzetelnie segregować oraz starać się zagospodarować odpady zielone w ramach własnej posesji
przez kompostowanie lub mulczowanie. Jako ciekawostkę podam, że jeden worek z trawą waży średnio
12-13kg, co oznacza, że musimy firmie odbierającej
odpady zapłacić za zabranie tego worka 11 zł.
Jednogłośnie została przyjęta uchwała w sprawie
nadania honorowych tytułów „Zasłużony/a dla mia-
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sta/sołectwa”. Uchwała jest tylko formalnością, gdyż
nominacji dokonują mieszkańcy, którzy w ten sposób chcieliby okazać wdzięczność i podziękować za
bezinteresowne działania, zaangażowanie oraz wysiłki na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Niestety,
w związku z ograniczeniami w organizacji imprez nie
znamy jeszcze terminu piątej edycji uroczystej gali,
na której chcielibyśmy wręczyć honorowe tytuły osobom szczególnie ważnym dla lokalnej społeczności.
Na wniosek burmistrza Mirosława Sitko Rada
Miejska Skoczowa przyjęła uchwałę w sprawie
odroczenia do 30 września
2020 r. terminu płatności
podatku od nieruchomości,
których płatność przypada
w maju i czerwcu 2020 r.
Uchwała ma zastosowanie
do przedsiębiorców, którym
ograniczono możliwość prowadzenia działalności na
mocy rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 19 kwietnia
2020 roku (Dz. U. z 2020 r.
poz. 697). Niestety, uchwała
nie może działać wstecz i dotyczyć podatku z tytułu zaległości podatkowych powstałych począwszy
od 10 kwietnia 2020 r. Dlatego należy skorzystać
z możliwości złożenia wniosku indywidualnego,
który będzie rozpatrywany przez Burmistrza Miasta Skoczowa. Aby skorzystać z odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości:
• osoby prawne składają korektę deklaracji wraz
z formularzem informacji przedstawianych przy
ubieganiu się pomoc rekompensującą negatywne
konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;
• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają jedynie formularz informacji
przedstawianych przy ubieganiu się pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
Przedsiębiorcy, którzy nie mogą skorzystać z odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały, a ich płynność
finansowa z powodu pandemii uległa pogorszeniu,
mogą korzystać z możliwości rozpatrywania indywidualnie składanych przez przedsiębiorców wniosków
o odroczenie terminu płatności podatku, odroczenie,
umorzenie lub rozłożenie na raty należności z tytułu
zaległości podatkowych powstałych począwszy od
10 kwietnia 2020 r. W przypadku przedsiębiorców,
których działalność nie została ograniczona stosownymi rozporządzeniami Rady Ministrów, konieczne
będzie dostarczenie dokumentów uzasadniających
udzielenie pomocy, np. dokumentów finansowych
obrazujących obniżenie obrotów firmy w konkretnym okresie 2020 i poprzedniego roku.
W kolejnych punktach skarbnik gminy Jerzy Ciałoń omówił dwa projekty uchwał w sprawie zmian
w budżecie:
• uzupełnienie sieci wodociągowej (100 tyś zł);
• modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów (544 tyś. zł);
• zwiększenie do 432tyś. zł kwoty przeznaczonej na
wymianę pieców (z dotacji skorzysta 108 gospodarstw domowych).
Przez aklamację przyjęto uchwałę w sprawie
nowych statutów sołectw, w których dostosowano treść do obowiązujących przepisów ustawy
o samorządzie gminnym oraz uregulowano lub
doprecyzowano sprawy do tej pory nieunormowane w sposób wyczerpujący.
Szczegółowe informacje o podjętych uchwałach,
tematyce i protokołach z posiedzeń komisji oraz
sesji znajdują się na stronie www.skoczow.esesja.pl.
Kolejna planowa sesja Rady Miejskiej odbędzie się
24 czerwca o godz. 15.00.
Rajmund Dedio
Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa
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TRWA NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
Burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko informuje, że w Urzędzie Miejskim
w Skoczowie można składać wnioski
o dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła w ramach programu „Czyste Powietrze” – od 15 maja 2020 r.
na nowych zasadach.
Co zmieniło się w programie
„Czyste Powietrze”? Cały proces
aplikacyjny jest teraz sprawniejszy, uproszczone zostały kryteria
dochodowe, a czas rozpatrywania
wniosków skrócił się z 90 do 30
dni. Co więcej, program „Czyste
Powietrze” zintegrowany został
z programem „Mój Prąd”, dlatego
już nie ma konieczności składania
dwóch osobnych wniosków, aby
uzyskać dotację na montaż instalacji
fotowoltaicznej. Pojawiła się również
możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl.
Oczywiście, pomocy w poprawnym wypełnieniu wniosku oraz
wszelkich informacji na temat nowych zasad programu udzielają
pracownicy Wydziału Gospodarki

Komunalnej i Środowiska Urzędu
Miejskiego w Skoczowie. Przypominamy, że w lipcu 2019 r. gmina Skoczów, jako pierwsza i na razie jedyna
w powiecie cieszyńskim, podpisała
porozumienie w sprawie współpracy
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach w zakresie realizacji
programu „Czyste powietrze”, a we
wrześniu w urzędzie miejskim otwarty został punkt przyjmowania wniosków. Zainteresowanie w gminie jest
duże, głównie w zakresie pozyskiwania informacji. Do połowy maja br.
do skoczowskiego urzędu wypłynęło
ok. 50 wniosków na dofinansowanie
zadań w ramach programu „Czyste
powietrze”, które zostały przekazane
do funduszu w Katowicach.
Program „Czyste powietrze” to
jednak nie jedyna możliwość na
pozyskanie dofinansowania do wymiany starych pieców węglowych na
ekologiczne kotły gazowe lub ekologiczne kotły na paliwo stałe. Można
się ubiegać także o środki w ramach

gminnego programu ograniczenia
niskiej emisji. Przypomnijmy – w tym
roku ten program cieszył się bardzo
dużym zainteresowaniem mieszkańców. Do Urzędu Miejskiego w Skoczowie wpłynęło aż 119 wniosków
o dofinansowanie. 108 wnioskodawców po pozytywnej weryfikacji
zgłosiło wolę podpisania umowy. Aż
84 wnioski dotyczyły wymiany kotła na kocioł gazowy. Aby wszystkie
prawidłowo złożone wnioski mogły
być pozytywnie rozpatrzone, na
wniosek burmistrza Skoczowa Rada
Miejska znacząco zwiększyła środki
w budżecie na ten cel ze 100 tys. zł do
432 tys. zł. Co ważne, ubieganie się o
dotację z programu „Czyste Powietrze” nie wyklucza możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany
kotła C.O. z budżetu gminy Skoczów.
Należy jednak pamiętać, że suma
dofinansowań nie może przekroczyć
100% kosztów kwalifikowanych zadania.
Program wymiany starych pieców węglowych w gminie Skoczów

ponownie uruchomiono w 2016
roku, po 3 letniej przerwie. W pierwszym roku udzielono dofinansowania do wymiany 19 kotłów, w tym
9 gazowych i 10 na paliwo stałe, na
łączną kwotę 75 765 zł. W kolejnym,
2017 roku środki gminne trafiły na
wymianę 40 kotłów, w tym 28 gazowych i 12 na paliwo stałe, na łączną
kwotę 154 471,30 zł. W roku 2018 dofinansowano wymianę 60 kotłów, w
tym 45 gazowych i 15 na paliwo stałe,
na łączną kwotę 238 135,38 zł. Natomiast w 2019 roku dofinansowania
udzielono do wymiany 55 kotłów,
w tym 50 gazowych i 5 na paliwo stałe, na łączną kwotę 219 467,66 zł.
Licząc od 2016 roku, to już niemal 300 domostw, które stały się
bardziej ekologiczne lub takie będą
w niedalekiej przyszłości. Te zmiany
z pewnością pozytywnie wpływają na czystość powietrza, którym
oddychamy – od tego zależy nasze
zdrowie i stan samopoczucia.
BPI

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MEN, GIS i MZ
Od 25 maja w skoczowskich przedszkolach i szkołach
dla klas I-III przywrócone zostały zajęcia opiekuńcze dla
dzieci. Możliwość stopniowego uruchamiania placówek
oświatowych była uzależniona od odpowiedniego przygotowania – oczywiście zgodnie z wytycznymi Ministra
Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej. Już końcem maja szkoły złożyły
wnioski do Ministerstwa Zdrowia o udostępnienie dyspenserów i płynów do dezynfekcji. Bardzo szybko wnioski zostały zaakceptowane i już od 1 czerwca urządzenia
były dostarczane i montowane w szkołach. Dyspensery
przekazane zostały na bezpłatne użytkowanie na 18 miesięcy, są objęte gwarancją i serwisem producenta.
Przypomnijmy, że zajęcia edukacyjne do końca roku
szkolnego będą odbywać się w formie zdalnej. W czasie,
gdy placówki oświatowe przygotowywały się do uruchomiania zajęć opiekuńczych, do gminy Skoczów napłynęły dobre informacje dotyczące otrzymania kolejnego
dofinansowania na zakup laptopów do nauki zdalnej.
Tym razem udało się pozyskać aż 105 tys. zł dofinansowania. Ze środków z II edycji programu „Zdalna Szkoła+”

zakupionych zostanie kilkadziesiąt nowych laptopów. To
wsparcie zostanie skierowane dla rodzin ubogich z minimum trojgiem dzieci.
Co więcej, z pomocą Miejskiego Zarządu Oświaty,
Wydziału Spraw Obywatelskich i Obronnych UM oraz
Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie wszystkie
placówki udało się kompleksowo wyposażyć w niezbędne środki ochrony osobistej oraz płyny do dezynfekcji.
W szczególności: maseczki jednorazowe, rękawice winylowe i nitrylowe, przyłbice, fartuchy jednorazowe i termometry bezdotykowe i dotykowe, jak również koncentrat
płynu dezynfekującego do podłóg, płyny do dezynfekcji
rąk, powierzchni i urządzeń. Sporo płynów i maseczek
placówki otrzymały z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Gmina Skoczów na bieżąco monitoruje sytuację
w placówkach i wspólnie z dyrektorami ustala działania
w zakresie kolejnych kroków związanych ze znoszeniem
obostrzeń oraz organizowaniem ich działalności na poszczególnych etapach.

CZY ODBĘDZIE SIĘ „LATO W MIEŚCIE”?
W CZASIE PANDEMII POTRZEBNA
SPECJALNA KADRA
– APEL ZASTĘPCY BURMISTRZA
Szanowni Mieszkańcy, jak wiecie, jesteśmy jedną
z nielicznych gmin w Polsce, która corocznie organizuje przez okres całych wakacji nieodpłatne półkolonie dla dzieci. Dzięki wyjątkowym staraniom dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Edyty Godziek oraz
wielu wspaniałych opiekunów grup, w tym także zaangażowanych nauczycieli, co roku skoczowskie półkolonie są bezpieczną i ciekawą dla dzieci, ale także
prawie bezkosztową dla rodziców formą spędzania
wakacji, w których opieka stacjonarna przeplatana
jest wyjazdami połączonymi z różnymi atrakcjami.
Taka forma wsparcia rodzin, podobnie jak zapew-
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nienie wakacyjnej opieki przedszkolnej, jest dla nas
jednym z priorytetów. Co roku z półkolonii w Skoczowie korzysta około 500 dzieci – z czego ponad 3/4
stanowią dzieci poniżej 10 roku życia.
W związku z epidemią COVID-19 pojawiły się
jednak nowe wymogi. Większość z nich jesteśmy
w stanie spełnić ponosząc dodatkowe nakłady. Jednak z wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, jak i Głównego Inspektora Sanitarnego wynika jednoznacznie, że w ramach
półkolonii powinniśmy zapewnić stałą obecność
lub możliwość natychmiastowej interwencji pielęgniarki lub ratownika medycznego czy lekarza.
W praktyce oznacza to, że taka osoba powinna być
dostępna w miejscu półkolonii lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie – ale pod stałym dyżurem. Zgodnie
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z wytycznymi, nie może to być osoba z tzw. grupy
podwyższonego ryzyka powikłań – a więc także osoba w wieku powyżej 60 roku życia. Pomimo pełnego zaangażowania pracowników Ośrodka Pomocy
Społecznej, jak i Miejskiego Zarządu Oświaty, w czasie pandemii nie potrafimy znaleźć osoby o takich
kwalifikacjach, która dysponowałaby wolnym czasem. Powoduje to ryzyko, że półkolonie w tym roku
nie odbędą się.
Zwracam się więc z otwartą prośbą do osób
mogących podjąć się tego zajęcia, a posiadających
wykształcenie pielęgniarskie, ratownika medycznego lub medyczne, o kontakt z dyrektorem Ośrodka
Pomocy Społecznej w Skoczowie. Być może, dzięki
Waszemu zaangażowaniu, chociaż część półkolonii
uda się zorganizować.
Andrzej Bubnicki
Zastępca burmistrza Skoczowa

BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA STRON
W URZĘDZIE MIEJSKIM – NOWE ZASADY

Od 1 czerwca wszystkie biura i wydziały Urzędu Miejskiego w Skoczowie
znów przyjmują interesantów. Otwarta została również kasa urzędu. Nadal
obowiązują zasady dotyczące stosowania
odpowiednich środków bezpieczeństwa –
to znaczy: należy zachować bezpieczny
odstęp od pozostałych osób przebywających w urzędzie, zakrywać usta i nos
oraz dezynfekować ręce.
Interesanci będą wpuszczani po jednej
osobie do pomieszczenia, maksymalnie
przed pomieszczeniem mogą przebywać
dwie osoby przestrzegające obowiązują-

cych obostrzeń i wymogów sanitarnych.
Pierwszeństwo mają osoby, które umówiły
się wcześniej telefonicznie, na określoną
godzinę.
Dokumenty należy składać poprzez
środki komunikacji elektronicznej lub do
specjalnej skrzyni na korespondencję
w tymczasowym punkcie podawczym znajdującym się w holu głównym budynku
Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1,
43-430 Skoczów.
Kasa Urzędu Miejskiego w Skoczowie
jest czynna dla interesantów od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30-14.30, w pią-

tek w godz. 7.30-14.00.
Pomimo wprowadzonych zmian, burmistrz zachęca do załatwiania spraw
telefonicznie dzwoniąc pod nr tel.
33 853 38 54, mailowo na e-mail:
um@um.skoczow.pl lub za pomocą platformy ePUAP. Informacje o zmianach na
bieżąco podawane są na stronie www.skoczow.pl w zakładce „Koronawirus – najważniejsze informacje” oraz na gminnym profilu na Facebooku „Gmina Skoczów – Skocz
do Skoczowa”.
BPI

MOBILNA TURYSTYKA
W czasach koronawirusa wiele inicjatyw przeniosło się do świata wirtualnego – również te o charakterze turystycznym. W sieci
znajdziemy wiele filmów, interaktywnych projektów i aplikacji
promujących różne miejsca, obiekty, a nawet regiony. Wirtualnie
możemy zapoznać się na przykład z ofertą turystyczną Śląska Cieszyńskiego, a w tym Skoczowa, poprzez aplikację „Cieszyńska Kraina”. Co prawda, aplikacja nie jest nowością, jednak jak najbardziej
wpisuje się w obecne czasy. Z prezes Stowarzyszenia LGD „Cieszyńska Kraina” Dominiką Tyrną rozmawiamy o możliwościach aplikacji, a także o różnych formach wsparcia, na jakie może liczyć branża
turystyczna.
– Czym jest aplikacja „Cieszyńska Kraina” i co oferuje ona użytkownikowi?
– Aplikacja mobilna „Cieszyńska Kraina” to propozycja zapoznania się
z malowniczymi okolicami, położonymi tuż przy czeskiej granicy. Liczne
wzniesienia Pogórza Cieszyńskiego, przepiękne widoki rozpościerające się ze
szczytów, szemrzące strumyki, bezkresne lasy i spokojne wsie rozsiane wśród
pól. Taką właśnie ofertę dla turystów ma Cieszyńska Kraina, którą można
zwiedzać z mobilną aplikacją. Nie tylko poprowadzi nas ona po atrakcyjnie
usytuowanych szlakach turystycznych, ale pokaże nam najważniejsze zabytki i wskaże ciekawe obiekty, których nie można ominąć podczas pobytu
w okolicy. Aplikacja swoim zasięgiem obejmuje tereny dwunastu gmin:
Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień,
Szczyrk, Ustroń, Wisła i Zebrzydowice, wchodzących w skład Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”. Użytkownik może skorzystać
z geolokalizacji, dzięki której nie tylko pozna dokładnie swoją pozycję, ale
może także z dużym ułatwieniem przemierzyć dany szlak oraz odnaleźć interesujący go obiekt. Mobilny przewodnik zawiera moduł wydarzeń z opcją
dodawania ich do planera – dzięki temu jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje
się w okolicy i możemy dodać poszczególne imprezy do naszego kalendarza,
aby o nich nie zapomnieć. O ważnych wydarzeniach z regionu dowiemy się
także dzięki usłudze push – system wyświetli nam na ekranie powiadomienie. Kolejną atrakcyjną częścią aplikacji są questy, będące świetną propozycja
połączenia aktywnego wypoczynku z turystyką odkrywczą i poznawczą. Użytkownik, w czytelnej i przyjemnej formie, otrzymuje wierszowane zagadki do
rozwiązania, które wiążą się z koniecznością odnalezienia danej lokalizacji.
Po wykonaniu zadania przechodzimy do kolejnego etapu zabawy, a na jej
końcu czeka wirtualna nagroda. Aplikacja posiada również skaner kodów
QR, opcję sharowania i moduł dojazdu. Sama aplikacja działać może w trybie
offline, a połączenie z internetem jest potrzebne jedynie do przeprowadzania
aktualizacji i korzystania z opcji wyznaczania trasy dojazdu.
– Od kiedy można z niej korzystać i czy przewidziane są jakieś
nowości w jej funkcjonowaniu?
– Nasza aplikacja funkcjonuje już od 2014 r. Początkowo powstała w ramach realizacji projektu współpracy pomiędzy naszą LGD „Cieszyńska Kraina”, a partnerską LGD na Kaszubach – Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby.
Zarówno w 2016 r., jak i obecnie, aktualizujemy naszą aplikację o parame-

try techniczne, tak aby odpowiadała dzisiejszym standardom. Dodatkowo
w 2016 r. do aplikacji zostały dodane cztery gminy, które w poprzednim okresie programowania nie były członkami LGD. Obecnie dodajemy także moduł
redaktorów dla każdej z gmin, tak aby każdy mógł samodzielnie i na bieżąco
wprowadzać wszelkie gminne aktualności.
– Jak w tym czasie wygląda finansowe wsparcie dla instytucji
z branży turystycznej? Czy coś się zmieniło?
– Nasze stowarzyszenie dysponuje środkami na rozwój przedsiębiorstw
bądź podjęcie działalności gospodarczej w zakresie turystyki na dotychczasowych zasadach – nic się w tym zakresie nie zmieniło w skutek epidemii
Covid-19. Za naszym pośrednictwem można uzyskać dofinansowanie do
istniejącej działalności na jej rozwój do 300 tys. zł, co stanowi jednak nie więcej niż 50%, lub otrzymać 100% dofinansowania wynoszącego 50 tys. zł na
rozpoczęcie nowej działalności. Wnioski o dofinansowanie można składać
w siedzibie biura LGD w Skoczowie przy ul. Mickiewicza 9 w wyznaczonym terminie konkursowym. Aktualnie, wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, prowadzimy intensywne prace nad przygotowaniem się do
ogłoszenia kolejnych naborów wniosków, między innymi w zakresie turystyki.
– Czy są jeszcze inne formy wsparcia dla tych instytucji? W jaki
sposób takie instytucje mogą się promować lub oferować swoje
usługi czy produkty?
– Co roku nasza LGD bierze udział m.in. w Targach „Atrakcje Regionów”
w Chorzowie oraz innych imprezach promocyjno-wystawienniczych, podczas
których bezpłatnie udostępniamy nasze stoisko wystawiennicze dla celów
promocyjnych danego podmiotu. Z naszego zaproszenia do współpracy skorzystała m.in. Willa Słoneczna z Dębowca czy firma Grawerlik z Kiczyc oraz
wiele innych podmiotów. Dodatkowo promujemy m.in. usługi turystyczne na
naszej stronie www.cieszynskakraina.pl oraz na Facebook’u. Jesteśmy otwarci
na nowe pomysły i możliwości promocji naszego terenu. Serdecznie zapraszamy podmioty zainteresowane współpracą do kontaktu z biurem LGD.
– Dziękujemy za rozmowę.
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OGŁOSZENIE O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO
WGLĄDU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA MIĘDZYŚWIEĆ
Od 15 czerwca do 6 lipca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Skoczowie (w pokoju
nr 27), w godzinach pracy urzędu, zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt
MPZP sołectwa Międzyświeć wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt
planu, wraz z prognozą i pełną informacją o ponownym wyłożeniu projektu planu
do publicznego wglądu, dostępne są również na stronie internetowej gminy w zakładce „Dla Mieszkańców / Konsultacje społeczne”.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się
25 czerwca 2020 r. w Sali Widowiskowej MCK „Pod Pegazem” przy ul. Targowej 26
o godz. 14.00. Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi, które należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Skoczowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
20 lipca 2020 r. Wnioski i uwagi w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do 20 lipca 2020 r.
Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc do Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skoczowie pod nr 33 828 01 09.
BPI

OBWIESZCZENIE W SPRAWIE PRZEBUDOWY I BUDOWY SIECI GAZOWEJ W POGÓRZU
Burmistrz Miasta Cieszyna zawiadamia strony
postępowania, jednocześnie podając do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu
25 maja 2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego
na przebudowie i budowie sieci gazowej wysokiego ciśnienia o średnicy od 80 do 200 mm, ciśnieniu 2,5 MPa i długości ok. 3000 m, planowanego

do realizacji w miejscowości Pogórze na terenie
gminy Skoczów (gazociąg relacji SRP I Pogórze –
Pogórze ul. Bielska).
Z całością zgromadzonej w sprawie dokumentacji można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, pokój
117, w godzinach pracy urzędu, po wcześniej-

ZARZĄDZENIE NR 0050.121.2020
BURMISTRZA MIASTA SKOCZOWA
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał dot.
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie
Skoczów
Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku,
poz. 713) oraz §3 ust. 3 pkt 1 i §4 ust. 1 pkt 3, ust. 3 i ust. 4 uchwały
nr XLV/555/2010 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Gminy Skoczów oraz określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji
zarządzam:
§ 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne nastepujących projektów uchwał:
1. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
2. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoczów,
3. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/240/2016 z dnia 23 sierpnia
2016 r. Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie określenia rodzajów
dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
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szym uzgodnieniu formy i trybu udostępnienia dokumentacji (tel. 33 479 42 71, e-mail:
ochrona@um.cieszyn.pl).
Pełną treść obwieszczenia Burmistrza Miasta
Cieszyna znaleźć można w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Skoczów (www.bip.skoczow.pl).
BPI

i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te
usługi.
§ 2. Konsultacje trwają od 18 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r.
§ 3. W konsultacjach mogą brać udział mieszkańcy Gminy Skoczów.
§ 4. Konsultacje będą prowadzone w formie składania opinii i uwag
na druku konsultacyjnym.
§ 5. 1. Projekt uchwały oraz druki konsultacyjne będą dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skoczów
https://www.bip.skoczow.pl oraz na stronie internetowej ww.skoczow.pl w zakładce „Dla Mieszkańców” - „Konsultacje społeczne”, od
dnia ogłoszenia zarządzenia o konsultacjach, do końca trwania konsultacji.
2. W sprawie udzielania wyjaśnień należy kontaktować się telefonicznie pod numerem (33) 853 38 54 wew. 143 z pracownikami
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego
w Skoczowie, Rynek 1, 43-430 Skoczów, w terminie określonym w § 2,
w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach od 7:30 do 15:30, wtorek od godziny 7:30 do 16:30, piątek od godziny 7:30 do 14:30
§ 6. Opinie i uwagi można składać na formularzu konsultacyjnym w formie elektronicznej na adres: um@um.skoczow.pl
lub
w formie pisemnej do specjalnej skrzyni na korespondencję
w tymczasowym punkcie podawczym znajdującym się w holu głównym budynku Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1, 43-430 Skoczów w terminie do dnia 22 czerwca 2020 r., do godziny 15:30.
§ 7. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji jest Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Skoczowie.
§ 8. Zarządzenie ogłasza się w sposób określony
w § 4 ust. 4 pkt 2-4 Uchwały nr XLV/555/2010 Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 27 maja 2010 r.
§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Skoczowie.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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z up. Burmistrza Miasta Skoczowa
Zastępca Burmistrza Miasta Skoczowa
Andrzej Bubnicki

SKOCZOWSKIE SZKOŁY W SIECI

Już czwarty miesiąc edukacja szkolna i przedszkolna przebiega w trybie zdalnym. W każdym numerze „Wieści Skoczowskich”
staramy się ukazywać zmienioną rzeczywistość oświatową i na bieżąco informować, jak wygląda sytuacja w gminie Skoczów. Jako
że zbliża się koniec roku szkolnego, pozwolimy sobie na omówienie narzędzi, które przez cały ten niełatwy okres wspierały pracę
nauczycieli i uczniów, ułatwiały im komunikację, zastąpiły niejednokrotnie zeszyty, książki, tablicę i inne materiały.
GOOGLE CLASSROOM
wirtualna klasa do nauki zdalnej

OKIEM SPECJALISTY:

Jest to platforma, która stała się w okresie
pandemii podstawowym narzędziem wszystkich naszych placówek szkolnych, służącym
do prowadzenia zajęć w różnorodnej formie.
Platforma jest darmowa, a jej zalety i funkcjonalność podkreślają wszyscy użytkownicy.
Na Google Classroom nauczyciele mogą
tworzyć zajęcia i zapraszać na nie uczniów oraz
nauczycieli współprowadzących. Na stronie Classwork mogą oni udostępniać
informacje – projekty, pytania i materiały. Tworzą również zajęcia, przydzielają
projekty, komunikują się i organizują pracę w jednym miejscu. Dla uczniów ta
platforma to przede wszystkim lepsza organizacja – uczniowie mogą znaleźć
wszystko w jednym miejscu, a materiały do zajęć są automatycznie zapisywane w folderach na Dysku Google. Platforma pozwala na indywidualne podejście do ucznia, sprawne komunikowanie, monitorowanie i przekazywanie
informacji zwrotnej dzięki temu, iż nauczyciele mogą tworzyć zadania, wysyłać
ogłoszenia i natychmiast rozpoczynać klasowe dyskusje. Uczniowie mogą
dzielić się materiałami oraz komunikować się w strumieniu zajęć lub przez
e-maile. Nauczyciele od razu widzą, kto wykonał zadanie i mogą bezpośrednio przekazywać swoje uwagi w czasie rzeczywistym oraz wystawiać oceny.
Classroom współpracuje z Dokumentami Google, Kalendarzem, Gmailem,
Dyskiem i Formularzami. Ogromna zaletą jest fakt, iż nie zawiera reklam,
a materiały i dane uczniów nie są wykorzystywane do celów reklamowych.
NUADU
aby każde dziecko mogło w pełni wykorzystać swój potencjał
NUADU jest platformą e-learningową, która do rozwoju swojego systemu wykorzystuje sztuczną inteligencję i chmurę Microsoft.
W gminie Skoczów Nuadu jest znane od
roku 2017, kiedy to pilotażowo pracę rozpoczęły wybrane oddziały w kilku szkołach podstawowych. Od 2018 roku,
dzięki realizacji projektów unijnych, dostęp zyskało już większość uczniów
z 5 szkół podstawowych naszej gminy. Od momentu wdrażania nauczania
zdalnego gmina Skoczów zapewniła dostęp do tej platformy wszystkim
siedmiu szkołom podstawowym. Główną jej zaletą jest cyfrowy dostęp do
bazy ćwiczeń optymalizujących zarówno pracę nauczyciela, jak i postępy
uczniów.
DZIENNIK ELEKTRONICZNY VULCAN
sprawna komunikacja między szkołą a uczniami i rodzicami
Niezmiennie od kilku już lat służy w naszej
gminie wszystkim szkołom podstawowym,
a od ponad roku także w przedszkolu w Pogórzu i Kiczycach. Dzięki tej witrynie można
szybko znaleźć niezbędne informacje, takie
jak: plan lekcji, tematy zrealizowane, terminy
sprawdzianów, kartkówek, frekwencję ucznia,
uwagi dotyczące jego zachowania i postępów. Jest przede wszystkim narzędziem, które w ekspresowym tempie pozwala przesłać
rodzicom komunikaty i uzyskać informację
zwrotną. Jest bazą, bez której żaden dyrektor i nauczyciel nie wyobraża sobie
pracy, a w sytuacji wybuchu zagrożenia epidemiologicznego był pierwszym
narzędziem do komunikacji z domem i z dziećmi.
WORDWALL
przyjemne z pożytecznym
Wordwall to portal umożliwiający tworzenie i udostępnianie uczniom interaktywnych
zadań z wybranego przedmiotu. Niektóre
z nich przypominają znane teleturnieje, gry, zabawy i dlatego oprócz funkcji
edukacyjnej, zapewniają sporą dawkę emocji.

Joanna Radwan-Kmiecik (dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty
w Skoczowie, nauczyciel dyplomowany):
– Przedstawione narzędzia to jedynie te najczęściej wykorzystywane
w skoczowskich placówkach. Oprócz nich niezmiennie działają założone przez pedagogów grupy na portalach społecznościowych, a kontakt
przebiega drogą mailową, a także za pomocą komunikatorów internetowych. Wszystkie te formy kontaktu, oprócz możliwosci realizowania programu nauczania, mają tę zaletę, że kształtują dodatkowe kompetencje
w zakresie wykorzystywania informatyki. Kompetencje informatyczne,czyli tzw. kompetencje cyfrowe, należą do grupy ośmiu kompetencji
kluczowych wskazywanych w Zaleceniu Rady Unii Europejskiej z dnia
22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia
się przez całe życie. Obejmują one zwłaszcza umiejętne wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego (TSI) w pracy, rozrywce
i porozumiewaniu się. Od lat środowiska oświatowe dostrzegały potrzebę rozwijania kompetencji i umiejętności związanych z tymi właśnie
technologiami. To, o czym do tej pory marzyli innowatorzy i wizjonerzy,
w bardzo szybkim tempie stało się dla wszystkich pandemiczną rzeczywistością, a dla niektórych dosyć trudną sprawą. Trudną z wielu względów: technologicznych, rodzinnych, finansowych, światopoglądowych,
czy po prostu organizacyjnych. Do domów, które dotychczas kojarzyły
się z relaksem, czasem wolnym i luzem, wdarła się szkoła i edukacja nie
tylko w zakresie zadań domowych, co więcej – pozostała dłużej niż wszyscy się spodziewali. Ta domowa zdalna praca i nauka, często obudowana potyczkami o wolny komputer, bitwami o tablet, czy regularną wojną
o szybszy transfer, była rewolucją, która dokonała się w bardzo krótkim
czasie i do której nie wszyscy byli przygotowani. Osoby obyte z technologią boleśnie tego nie odczuły, oporni nie mieli wyjścia i szybko zabrali
się do nadrabiania zaległości w swoich umiejętnościach, a kontestujący
powoli przekonują się, że ten stan rzeczy jeszcze potrwa i warto swój
sposób myślenia nieco zmodyfikować. Do sieci przeniosło się bowiem
nie tylko życie społeczne, kulturowe, ale również urzędowe, zawodowe,
szkolne, a nawet religijne.
Wspomniane wyżej narzędzia i platformy, a także inne aplikacje i programy znacznie ułatwiły wszystkim pracę. Nauczyciele i dyrektorzy dostrzegają ich niewątpliwe zalety, ale nie kryją też wad. Ich twórcy na szczęście przyjmują uwagi i modyfikują swoje produkty – w końcu celem jest ich
sprawne funkcjonowanie, a nade wszystko użyteczność. Bez względu na
atrakcyjność rozwiązań, jakie te narzędzia proponują, nie są w stanie zastąpić bezpośredniego kontaktu z nauczycielem czy wychowawcą i nie wykreują niepowtarzalnej atmosfery tworzonej w przedszkolu czy szkole. I to
jest jedna z ważniejszych rzeczy, jaką ukazała ta pandemiczna rzeczywistość. Uczniowie, dzieci, rodzice, nauczyciele, dyrektorzy – tęsknią za gwarem na korytarzach, za odliczaniem do przerwy, czekaniem co przyniesie
kolejny tydzień. Ten okres pokazał nam też, że zmuszeni realiami uczymy
się w podwójnym tempie, szukamy rozwiązań, podpowiedzi, korzystamy
z pomocy innych, załatwiamy sprawy zdalnie, przesyłamy, skanujemy,
elektronicznie dokumentujemy pracę i podpisujemy dokumenty, prowadzimy i bierzemy udział w telekonferencjach, wideospotkaniach,
„meetach”, webinariach itp. Jeszcze w lutym dla wielu to brzmiało jak
fragmenty książek Lema. Zmieniliśmy się bardzo, zmieniła się szkoła, dostrzegamy, jak wiele jeszcze przed nami wyzwań, choć to największe, czyli
przeskoczenie z nauki stacjonarnej w zdalną, już za nami. Daliśmy radę.
Poczyniliśmy przez ostatnie 3 miesiące nie jeden krok, a milowy skok do
przodu. Teraz musimy to jeszcze doskonalić, modyfikować, bo nie wiemy, co czeka na nas po wakacjach. Na razie ogromne brawa należą się
wszystkim: nauczycielom i dyrektorom – bo udźwignęli na swoich barkach
ciężar pracy i wykazali się ogromnym zaangażowaniem, często kosztem
życia prywatnego; rodzicom – bo wspierali, martwili się, niejednokrotnie
zarywali pół nocy, aby coś doczytać, wyszukać i następnego dnia pomóc
dziecku, utrzymywali kontakt ze szkołą, byli polonistką, informatykiem,
matematykiem, panią pedagog, kucharką i opiekunem domowej świetlicy
w jednym i oczywiście dzieciakom – bo były dzielne, mimo szokującej dla
nich sytuacji, niepewności, zwątpienia i niejednokrotnie braku motywacji.
Daliście radę. Teraz czas na odpoczynek – wakacje tuż, tuż.

Czerwiec 2020
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MUSICIE OD SIEBIE WYMAGAĆ, NAWET
GDYBY INNI OD WAS NIE WYMAGALI...
Skoczów, niewielkie miasto, które odwiedził Jan Paweł II… Od 25 lat
żyjemy ze świadomością, że zostaliśmy wyróżnieni, że spotkał nas wielki
zaszczyt i honor. Ten jeden majowy dzień w historii Skoczowa zmienił życie każdego z nas i codzienność naszego miasta. Codzienność niezwykłą,
bo ile jest takich miasteczek, w których splatają się losy dwóch świętych:
św. Jana Sarkandra i św. Jana Pawła II? Dzięki wspaniałym, odważnym
ludziom, którzy zaprosili Jana Pawła II do naszego miasta i dzięki mieszkańcom, którzy mają w pamięci i sercach te niezwykłe chwile, Skoczów
niewątpliwie można nazwać miastem Jana Pawła II.
Aby nie były to tylko odległe wspomnienia, a nasze „tu i teraz”, musimy dbać o to, aby pamięć o tym wyjątkowym dniu przekazywać młodym
ludziom. Aby oni czuli dumę z tego, że są mieszkańcami Skoczowa, miasta, które pobłogosławił nasz wybitny rodak Jan Paweł II. Aby nie mieli kompleksu mieszkańców prowincji, małego miasteczka… W naszym
mieście w godny sposób upamiętniono wizytę Ojca Świętego: papieski
krzyż, górujący nad miastem, obelisk w miejscu, w którym stał papieski
ołtarz, tablica pamiątkowa przy lądowisku helikoptera Ojca Świętego,
Festiwal Musica Sacra. Pojawił się również pomnik, o którym Joanna
Jurgała-Jureczka w książce „Witam tę ziemię ze szczególnym wzruszeniem”, pisze: „ Kolejnym pomnikiem, tym razem żywym, jest społeczność
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II”. Jak doszło do powstania
tego „pomnika”? W czerwcu 2004 roku Rada Pedagogiczna szkoły
podjęła uchwałę o nadaniu szkole imienia Jana Pawła II. 29 grudnia
2004 roku radni Skoczowa, na podstawie wspólnego wniosku dyrekcji
szkoły, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców,
podjęli uchwałę o nadaniu szkole imienia patrona. Uroczystość nadania
szkole imienia Jana Pawła II odbyła się 18 maja 2005 roku w dniu 85.
urodzin Jana Pawła II. Święto było połączone z obchodami 45-lecia istnienia szkoły oraz z 10. rocznicą pobytu papieża na skoczowskiej ziemi.
Podczas uroczystości został poświęcony sztandar, na którym widnieją
słowa: „To jest Wasza Ojczyzna. Wasze być i Wasze mieć”. Przy wejściu
do budynku szkoły na ulicy Osiedlowej 1 odsłonięto pamiątkową tablicę, zaprojektowaną przez architekta Ludwika Heroka. Znajduje się na
niej cytat: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”. 4 października 2005 roku szkoła po raz pierwszy wzięła udział
w Ogólnopolskim Spotkaniu Szkół Jana Pawła II w Częstochowie. Kiedy
obchodziliśmy 1. rocznicę nadania szkole imienia, została zorganizowana sztafeta „Szlakiem Jana Pawła II” – trasą, którą Jan Paweł II jechał na Kaplicówkę. Uczestniczą w niej wszyscy uczniowie i nauczyciele.
W ten sposób oddajemy hołd naszemu Patronowi i pokazujemy, jak
ważnym aspektem edukacji młodego człowieka, oprócz nauki, jest sport.
Tradycją po zakończeniu sztafety stało się wspólne śpiewanie „Barki” na
Kaplicówce. W Dniu Patrona, który jest największym świętem szkoły, odbywa się nie tylko akademia, ale i msza święta w intencji szkolnej społeczności. W tygodniu patrona szkoła organizuje również Gminny Drużynowy Turniej Szachowy, dedykowany patronowi – już od 20 lat. Od maja

2010 roku szkoła organizuje Międzyszkolny Konkurs o Janie Pawle II,
podczas którego odnosimy się do różnych aspektów wizyty Jana Pawła
II w Skoczowie. Uczniowie sprawdzają swoją wiedzę, popisują się talentami plastycznymi i sprawnością fizyczną. W roku szkolnym 2014/2015
szkoła włączyła się w uroczystości miejskie dla uczczenia 20. rocznicy pobytu Jana Pawła II w Skoczowie. Z tej okazji w szkole odbyło się spotkanie
z budowniczymi papieskiego ołtarza – z architektem Ludwikiem Herokiem i Antonim Kratkim. 29 kwietnia 2015 otwarto Salę Patrona, która
jest miejscem zadumy i refleksji. W szkole odbyła się wówczas gala, podczas której wręczono nagrody laureatom gminnych konkursów, związanych z postacią Jana Pawła II. W tym też roku po raz pierwszy odbyły
się Szkolne Zawody Narciarskie „O puchar Lolka”, w których uczestniczą
nasi uczniowie i ich rodziny. Przez te wszystkie lata Jan Paweł II jest dla
nas, dla grona pedagogicznego i dla naszych uczniów, inspiracją. Jego
wszechstronna wiedza, pasje i otwartość umysłu sprawiają, że wciąż
tworzymy nowe projekty, które powstają dzięki osobie naszego patrona,
jak np. sztafeta pływacka dla upamiętnienia 20. rocznicy pobytu Jana
Pawła II w Skoczowie, sztafeta rowerowa na 21. rocznicę, sztafeta biegowa (22. rocznica) oraz szkolny triatlon (23. rocznica).
Uczymy też dzieci jak spędzać wolny czas, aby te chwile były dla
nich i odpoczynkiem, i nauką. W związku z tym uczniowie biorą udział
w cyklicznych wycieczkach „Śladami Jana Pawła II”, do Wadowic oraz
do Kalwarii Zebrzydowskiej. Uczymy sztuki pomagania w kole wolontariatu „Lolki”. Nasi uczniowie poznają tę wybitną postać na lekcjach języka polskiego, historii, podczas zajęć z wychowawcami. Wiedzą, że Jan
Paweł II był poetą, pasjonatem sportu, miłośnikiem gór i przede wszystkim autorytetem moralnym, człowiekiem, który niewątpliwie wyprzedzał
swoją epokę. Chcielibyśmy, aby słowa „musimy od siebie wymagać, nawet gdyby inni od nas nie wymagali” były życiowym mottem naszych
uczniów. Aby te słowa nosili w sercu przez całe życie. Strażnikiem tych
wartości, które chcemy przekazać dzieciom, w symboliczny sposób jest
również papieski dąb, który rośnie w okolicy szkoły wraz z kolejnymi pokoleniami uczniów.
Jako grono pedagogiczne jesteśmy dumni z naszych uczniów, wśród
których nie brakuje wybitnych umysłów, świetnych sportowców, społeczników. Na zakończenie roku szkolnego 2018/2019 po raz pierwszy
wręczono statuetki dla najlepszych – „Lolki”, w kilku kategoriach: „Super
Lolek” – dla nieprzeciętnie utalentowanego ucznia, Najlepszy absolwent
– potęga umysłu, Najlepszy sportowiec, Najlepsza sportsmenka, Najwyższa frekwencja – byłem, jestem i będę, Działalność społeczna – lwie serce, Swojak – przyjaciel szkoły (wyróżnienie dla rodziców).
Mamy nadzieję, że Jan Paweł II, patron szkoły, będzie „prowadził” naszych absolwentów przez całe dorosłe życie.
Małgorzata Jasionowicz
Dyrektor SP3 im. Jana Pawła II w Skoczowie

Zdjęcia z archiwum szkoły
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WYSZYŃSKIEGO I WOJTYŁY
GRAMATYKA ŻYCIA

Z inicjatywy Urzędu Miejskiego
w Skoczowie, z początkiem czerwca na Rynku miasta pojawiła się
szczególna wystawa przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej IPN oraz Muzeum Jana Pawła
II i Prymasa Stefana Wyszyńskiego.
Wystawę skomponowano zestawiając zdjęcia archiwalne i cytaty.
Kluczem do jej zrozumienia jest
otwarty katalog pojęć będących

filarami, na których opiera się – jak
to nazwał Karol Wojtyła – „gramatyka życia” zarówno jednostek, jak
i całych społeczności. Cytaty zamieszczone na poszczególnych tablicach inspirują, a zdjęcia, których
użyto, przywołują wspomnienia.
Wystawa została stworzona
z okazji przypadającego w październiku 2018 roku 70. jubileuszu
objęcia przez Stefana Wyszyńskiego tronu prymasowskiego i 40.
rocznicy wyboru Karola Wojtyły
na papieża. W tym roku przypada
25. rocznica wizyty św. Jana Pawła
II w Skoczowie, a na jednaj z tablic
przygotowanej przez IPN wystawy zacytowano słowa Jana Pawła
II wypowiedziane na Kaplicówce
– dlatego ta wystawa musiała się
w Skoczowie pojawić.
Serdecznie zapraszamy do
obejrzenia tej plenerowej wystawy, która jest jedną z piękniejszych
i skłaniających do refleksji, jakie
pojawiły się w naszym mieście.
Grafiki są dostępne dla skoczowskiej publiczności do 10 lipca.
BPI

Kadr z filmu „Zabytki Skoczowa Nocą”

NOC MUZEÓW – WIRTUALNIE

Każdy z nas snuje plany, a w kalendarzu zapisuje najważniejsze daty wydarzeń, na które czekamy, spotkań czy wyjazdów. W tym roku, choć karty
kalendarza szczelnie były wypełnione przeróżnymi imprezami, większość
wydarzeń kulturalnych jest odwołana. Sytuacja z pandemią koronawirusa
zaskoczyła wszystkich, ale pomysłowość i kreatywność i tak daje o sobie znać.
Przez ostatnie kilka lat ogromnym zainteresowaniem cieszyła się Skoczowska Noc Muzeów organizowana przez Muzeum im. Gustawa Morcinka
w Skoczowie we współpracy z niemal wszystkimi instytucjami w gminie, objęta honorowym patronatem burmistrza Skoczowa. Otwarte muzea, kościoły,
strażnice, schrony, ratusz, prelekcje plenerowe, nocne wycieczki po Skoczowie, które odkrywały jego dawne tajemnice, wystawy, warsztaty i inscenizacje
sprawiały, że w majową, piątkową noc Skoczów tętnił życiem. W tym roku,
w związku z ograniczeniami, do których musieliśmy się dostosować, Urząd
Miejski w Skoczowie zaprosił zwiedzających na noc muzeów online.
– Postanowiliśmy opublikować na gminnym kanale YouTube film wirtualnie
ukazujący piękno Skoczowa nocą. Film pokazuje Kaplicę św. Jana Sarkandra
na Kaplicówce, przybliża wnętrze kościoła pw. św. Ap. Piotra i Pawła i Muzeum
im. Gustawa Morcinka. W filmie wykorzystano również ujęcia wykonane podczas
nakręcania zegara z ratuszowej wieży, uwieczniono obrazy wiszące na ścianach
w gabinecie burmistrza oraz Muzeum św. Jana Sarkandra, wnętrze Szpitalika
oraz ewangelickiego kościoła Św. Trójcy. Choć film jest dobrze wykonany, ekran
komputera nigdy nie odda emocji, jakie zawsze towarzyszą rzeczywistemu nocnemu zwiedzaniu. Mam nadzieję, że w przyszłym roku przeżyjemy Skoczowską
Noc Muzeów w tradycyjnej formie – mówi zastępca burmistrza Skoczowa Andrzej Bubnicki.
Film, którego inspiracją była Skoczowska Noc Muzeów, można zobaczyć
na portalu YouTube. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę hasło: Zabytki Skoczowa nocą. Życzymy miłego oglądania i do zobaczenia w przyszłym roku.
BPI

LAUR SREBRNEJ CIESZYNIANKI
W pierwszej połowie września będzie można dokonać zgłoszeń kandydatów do wyróżnienia Laurem Srebrnej Cieszynianki. Prawo zgłaszania
kandydatów przysługuje wszystkim działającym na terenie gminy Skoczów
stowarzyszeniom, organizacjom i instytucjom, komisjom stałym Rady Miejskiej, radom sołeckim i osiedlowym, partiom politycznym, związkom zawodowym oraz burmistrzowi. Podmioty uprawnione do zgłaszania osób do
wyróżnienia przedkładają kandydaturę Radzie Miejskiej Skoczowa. Radni
wybiorą jedną osobę z gminy, która zostanie uhonorowana Laurem Srebrnej Cieszynianki w roku 2020.
Laur Srebrnej Cieszynianki to wyróżnienie przyznawane przez Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej osobom, które zasłużyły się dla
społeczności, w której działają, w szczególności wniosły nowe, pozytywne
wartości lub były na tyle nowatorskie i innowacyjne, że ich działanie może
zostać powszechnie uznane za godne naśladowania. Laury są przyznawane
co roku począwszy od roku 1997, a wręczenie statuetek laureatom ma miejsce podczas wspaniałej gali w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie
– zawsze 11 listopada.
Laureatami tych prestiżowych wyróżnień z lat ubiegłych są m.in. ś. p. Jan
Broda (rok 1997), Stefania Kewesz (rok 2004), Józef Drabina (rok 2008), ś. p.
Ludwik Herok (rok 2012), Halina Romańska (rok 2019). Z gminy Skoczów
dwie osoby zostały wyróżnione honorowym Laurem Złotej Cieszynianki –
ks. Andrzej Czyż (rok 2017) oraz Halina Szotek (rok 2018).
BPI
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MCK – STOPNIOWE ODMRAŻANIE
W związku z luzowaniem obostrzeń związanych ze stanem
epidemicznym, Miejskie Centrum
Kultury „Integrator” zamierza
powoli wracać do swej normalnej działalności. W oczekiwaniu
m.in. na szczegółowe wytyczne
i konsultacje sanitarne przygotowujemy przedsięwzięcia kulturalne, które mamy nadzieję uda się
zrealizować w najbliższym czasie.
Będą one szły w parze z określonymi regulaminami dotyczącymi
czy to wydarzeń mających miejsce w Teatrze Elektrycznym, czy
na sali widowiskowej „Pod Pegazem”, ale też dziejącymi się w plenerze. Już teraz bardzo prosimy
wszystkich uczestników, by na
miejscu danego wydarzenia zapoznawali się z wprowadzanymi
przez nas nowymi warunkami,
mającymi na celu dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich.
W najbliższym czasie chcemy
Państwa zaprosić do skoczowskiego kina, gdzie, zgodnie z odpowiednimi przepisami, podczas
seansu na sali może znajdować
się 50% widzów. Zachęcamy
do kupowania biletów on-line.
Z okazji ponownego otwarcia
Teatru Elektrycznego MCK „Integrator” przygotowało dla stałych

i tym samym „lojalnych widzów”
niespodziankę! Wprowadzamy
program lojalnościowy „Razem
gramy – razem wygrywamy”, który ma na celu integrację kinowej
społeczności i zachęcenie do jak
najczęstszego odwiedzania kina!
Szczegóły związane z programem
znajdują się na naszej stronie internetowej: www.mckskoczow.pl.
W ramach programu widzowie
będą mogli gromadzić naklejki
na wcześniej pobranych kartach,
które finalnie wymienią na nagrody: kubek termiczny lub filiżankę
z logo MCK (po wyczerpaniu zapasów pojawią się inne nagrody).
Zgodnie z naszymi planami
przygotowujemy się także do
kolejnej edycji Kina plenerowego w parku na Górnym Borze.
Pierwszy seans odbędzie się już
26 czerwca! Na tę chwilę możemy
zdradzić, że tegoroczne „kino pod
chmurką” zasilą wspaniałe komedie produkcji czeskiej, francuskiej
i międzynarodowej. Czekamy na
ostateczne potwierdzenia możliwości ich wyświetlenia i ruszamy z projektowaniem plakatów!
Kolejną z plenerowych i wyczekiwanych inicjatyw jest Pchli Targ.
Mamy nadzieję, że uda się pierwszą tegoroczną jego edycję wprowadzić w życie już w lipcu.

KULTURALNIE W SIECI –
CIĄG DALSZY...

Jesteśmy także w trakcie przygotowywania dwóch wystaw.
Jedna zostanie wyeksponowania
tradycyjnie w Galerii ARTadres
w lipcu, a drugą pokażemy on-line na naszej stronie internetowej
i fanpage’u facebookowym MCK.
Będzie to podsumowanie zajęć
twórczych (plastycznych i rękodzielniczych), odbywających się
do października ubiegłego roku
do tegorocznej połowy marca
w naszych obiektach.
Nadal będziemy też aktywni w Internecie. Zachęcamy
do udziału w czterech cyklach:

„Wspomnienia”, „Nasi twórcy”,
„Inspiracje” i „Konkursy”, objętych wspólnym hasłem „Zakochani w kulturze”. Ostatnie
z dwóch wymienionych pozwalają na interaktywne włączenie
się w szeroko rozumiany świat
kultury. Kto jeszcze nie wykazał
aktywności na tym polu, ma
możliwość dołączyć do osób,
które aktywnie odpowiadają
na nasze propozycje i… m.in.
odbierają nagrody w licznych
konkursach.
Tekst i zdjęcie: MCK „Integrator”

Miejskie Centrum Kultury „Integrator” realizuje on-line, na profilu face
bookowym MCK, cykl atrakcji promujących hasło #zostańwdomu. Od
kwietnia MCK w ramach akcji „Zakochani w kulturze” publikuje w czterech
cyklach tematycznych różnorodne artykuły, a wraz z nimi m.in. filmy i zdjęcia. W ten sposób staramy się promować tematykę kulturalną i zachęcać do
twórczego spędzania wolnego czasu.
W ramach cyklu „Nasi twórcy” wspominaliśmy szereg skoczowskich
artystów. Jednym z nich był nauczyciel i malarz Karol Praus Młodszy, który
przed wiekiem był kustoszem Muzeum Beskidzkiego w Skoczowie (mieściło
się w skoczowskim zamku i liczyło w 1913 roku ponad 5 tys. eksponatów!).
Ponadto przypomnieliśmy także postaci Ludwika i Józefa Klimków. Obaj
wychowani przy ul. Bielskiej w Skoczowie malarze, choć rozpoznawalni
w świecie, są pod Kaplicówką ciągle mało znani. Przypomnijmy, że Ludwik
osiadł we Francji, oddając się w pełni malarstwu, współpracując (a nawet się
przyjaźniąc!) z takimi sławami, jak: Pablo Picasso, Marc Chagall, Henri Matisse. Natomiast Józef, jako uznany pedagog, pół wieku pracował w Australii.
Oboje zaś stale tęsknili za rodzinnym Skoczowem. Dowodzą tego m.in. publikowane fragmenty zapisów wspomnień młodszego z braci – Józefa.
W ramach cyklu „Wspomnienia” przypominamy ciekawe wątki dotyczące najstarszych skoczowskich instytucji kultury, w tym założonego przed
55 laty (w 1965 roku) Międzyzakładowego Klubu Kultury „Tryton”. W ramach
serii „Inspiracje” publikujemy warsztaty rękodzieła on-line, przygotowane
przez instruktorów MCK „Integrator”. Cykl „Konkursy” to m.in. zagadki filmowe (rozpoznaj kultowe cytaty), czy „znajdź szczegóły”. Do tej pory w nastu
odsłonach zmagań konkursowych wyróżniliśmy następujących zwycięzców: Natalia Dudek (wraz z mamą Grażyną), Ewa Kuc, Ela Ciemala, Anna
Dręczewska, Małgorzata Krehut (2 razy), Tomasz Skiba, Joanna Krehut
i Sonia Ogrocka. Cieszymy się, iż tylu skoczowian czuje się „zakochanymi
w kulturze”. Gorąco zachęcamy do dalszego śledzenia atrakcji zamieszczanych pod adresem: www.facebook.com/integratorskoczow.
Tekst i zdjęcie: MCK „Integrator”
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TEATRALNY QUIZ BAJKOWY, CZYLI
DZIEŃ DZIECKA Z MCK
Do niecodziennej zabawy zaprosiło 1 czerwca Miejskie Centrum Kultury
„Integrator” najmłodszych skoczowian wraz z rodzicami. Zabawę tę stanowiła
cyfrowa podróż do świata baśni i bajek! Specjalnie z okazji Dnia Dziecka zorganizowano na profilu facebookowym i stronie internetowej MCK „Zagadkowy
Dzień Dziecka”. W jego ramach pokazano zarejestrowany uprzednio w Teatrze Elektrycznym teatralny quiz bajkowy, czyli unikatowy materiał filmowy.
W ramach projektu aktorzy Katarzyna i Włodzimierz Pohlowie odegrali (wraz
ze swoimi bajkowymi „podopiecznymi”!) 10 niezwykłych, pełnych wdzięku
i dramaturgii scenek. Zaprezentowali bogactwo różnych technik teatru lalkowego i przy pomocy ułożonych specjalnie na tę okazję dialogów, czy wierszowanych monologów zadali konkursowe zagadki, na które odpowiedzieć mieli
widzowie.
Na deskach Teatru Elektrycznego sportretowano łącznie 10 różnych postaci i bajkowych mikroświatów. Quiz w przywołanym dniu uzyskał blisko
tysiąc odsłon. Kilkadziesiąt dzieci zdecydowało się nadesłać odpowiedzi na
zadane pytania, stając w rywalizacji o 10 atrakcyjnych nagród przygotowanych przez MCK. Wśród młodych odbiorców, którzy najszybciej nadesłali
poprawne odpowiedzi, znaleźli się: Kajetan Borowicz, lat 7 (zagadki nr: 1, 5, 8,
10), Zuzanna Maciejowska, lat 13 (zagadki nr: 2,4,6,9) i Hieronim Gawlas, lat
8 (zagadka nr: 3, 7). Dodatkowo do Zuzanny Maciejowskiej i Urszuli Kemona
(lat 6) trafiły nagrody specjalne, przyznawane za najszybsze wskazanie pięciu
i dziesięciu poprawnych odpowiedzi. Wyniki quizu zaprezentowano 2 czerwca, kiedy też opublikowano drugą część filmowej opowieści, zdradzając właściwe rozwiązania przygotowanych przez aktorów baśniowych zagadek.
Bardzo nam miło, iż przygotowany materiał filmowy spotkał się z życzliwym przyjęciem. Mamy nadzieję, iż „Zagadkowy Dzień Dziecka” spełnił swoją rolę, umilając najmłodszym skoczowianom ich święto! Warto dodać, iż
przywołany materiał filmowy będzie stale dostępny online (na stronie internetowej MCK i na profilu facebookowym oraz na naszym kanale YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=mTfPOgJtajs). Dzięki temu skorzystać
będą mogli z niego np. wychowawcy szkolni, czy też przedszkolni w ramach
prowadzonych zajęć, zachęcając dzieci i rodziców do sięgania po bajki i baśnie.
Tekst i zdjęcie: MCK „Integrator”

SONIA TRZECIA
NA ŚLĄSKU!

Sonia Czyż, uczennica ze
Szkoły Podstawowej nr 3 im.
Jana Pawła II w Skoczowie, została laureatką trzeciego miejsca
w wojewódzkim konkursie plastycznym „Śląsk to mój dom”.
Konkurs został zorganizowany
przez Śląskiego Kuratora Oświaty
w ramach kampanii prowadzonej
z okazji obchodów 100. rocznicy
wybuchu powstań śląskich. Hasło
kampanii nawiązuje do słów Jana
Pawła II: „To ziemia, na której rodzą się diamenty”. Opiekunem artystycznym Soni Czyż była Sylwia
Kwas, a merytorycznym – Natalia
Gabryś-Klus.
Tekst i zdjęcie: SP3
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ŚWIĘTO SKOCZOWSKICH EWANGELIKÓW

W pierwszą niedzielę czerwca skoczowscy ewangelicy uroczyście obchodzili kolejną, 155. rocznicę poświęcenia swego parafialnego kościoła „na Kępie”. Na rozpoczęcie budowy swojej
świątyni musieli jednak bardzo długo czekać. Po okresie rozkwitu Reformacji na Śląsku Cieszyńskim, którą wspierała cieszyńska linia Piastów, sytuacja diametralnie zmieniła się po śmierci
w 1653 r. ostatniego Piasta na zamku w Cieszynie, księżnej Elżbiety Lukrecji. Wtedy księstwo przeszło w ręce katolickich Habsburgów, a cesarz Ferdynand III ogłosił wyznanie rzymskokatolickie
jako wyłącznie panujące. W ślad za tym odebrano ewangelikom
ich kościoły i kaplice, a lasy stały się sprzymierzeńcami dla prześladowanych, gdzie mogli potajemnie wielbić Boga. Sytuacja uległa nieznacznej poprawie w 1707 r., gdy szwedzki król Karol XII
wymógł na cesarzu Józefie I podpisanie tzw. Ugody Altransztadzkiej, na mocy której pozwolono na całym Śląsku odprawiać nabożeństwa domowe oraz zbudować 6 „kościołów łaski”. Jeden
z nich, Kościół Jezusowy, powstał w Cieszynie dla 40 tys. ewangelików mieszkających w Księstwie Cieszyńskim. Jednak dopiero
po ogłoszeniu w 1781 r. przez cesarza Józefa II tzw. Patentu Tolerancyjnego, ewangelicy mogli na nowo budować kościoły i szkoły
a także powoływać swoich księży.
Starania o budowę kościoła w Skoczowie rozpoczęto
w 1849 r., a w 1862 r. uzyskano upragnione pozwolenie i w Święto Trójcy Świętej 31 maja 1863 r. poświęcono kamień węgielny
pod wznoszoną świątynię. Roboty postępowały szybko i 1 listopada 1865 r., w obecności tysięcy wiernych, ks. superintendent/
biskup/Karol Samuel Schneider poświęcił wybudowany kościół,
nadając mu imię Świętej Trójcy. Swym stylem nawiązuje do neogotyku, a jego smukła sylwetka z Kaplicówki góruje nad całym
miastem.
Tegoroczne obchody urodzin skoczowskiego ewangelickiego
kościoła miały w porównaniu z poprzednimi laty zupełnie inną,
bardzo skromną oprawę ze względu na panującą pandemię koronawirusa. Wypełniając stosowne przepisy, do świątyni mogła
wejść niewielka liczba wiernych, przy tym trzeba było zachować
odpowiedni odstęp między wiernym i spełnić wymóg zakrywania
nosa i ust. Uroczyste nabożeństwo dziękczynne rozpoczęło się
o godz. 10.00. Gospodarz parafii ks. dr Alfred Borski w ciepłych
słowach przywitał wszystkich internautów, wiernych w kościele
oraz gości słowami hasła biblijnego wyjętego z 2 listu do Koryntian 13.13 „Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność
Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi”. Wśród obecnych
zaproszonych byli zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. bp Jerzy Samiec z małżonką oraz burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko. Oprawę muzyczną przygotowała Diecezjalna Orkiestra Dęta pod batutą Adama Pasternego, która grała na
placu kościelnym przed i po nabożeństwie oraz zespół Dla Niego
pod kierownictwem Doroty Podżorskiej. Liturgię wstępną prowadził proboszcz parafii, natomiast świąteczne Słowo Boże zwiastował biskup Kościoła.
Swoje kazanie oparł na fragmencie Starego Testamentu,
z 4 Księgi Mojżeszowej 6,24-26 „Niech ci błogosławi Pan i niechaj
cię strzeże; niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie; niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da
pokój”. Ks. biskup podkreślił, że pomimo tego, iż słowa te były
wypowiedziane wiele tysięcy lat temu do ludu izraelskiego, to

nic nie straciły dla nas ze swej aktualności. Tak jak Izraelczycy witali każdy nowy dzień z obawą, co on przyniesie, tak i obecnie
w czasie rozprzestrzeniania się koronawirusa my także lękamy się
o kolejne dni. Jednak świadomość tego, że Bóg chce nam błogosławić daje siły do przezwyciężania wszelkich lęków i obaw, chociaż są one zupełnie naturalne. „Przede wszystkim potrzebujemy
tego wewnętrznego pokoju, Bożego pokoju wewnątrz mnie […] potrzebujemy Bożej ingerencji w nasz świat, w skłócone społeczeństwo,
świat pełen przemocy, dyskryminacji, niesprawiedliwości […] w świat,
który sami niszczymy a potem zmagamy się z zagrożeniami ekologicznymi, powodziami, suszami. […] O wiele łatwiej żyje się, o wiele
bezpieczniej żyje się, gdy mamy Boże błogosławieństwo. […] I tego
błogosławieństwa Tobie, każdemu z Was, parafii w Skoczowie, całemu Kościołowi, duchownym i tym którzy są tutaj spoza Skoczowa […]
tym, którzy wiele rzeczy stracili, tego Bożego błogosławieństwa życzę”
powiedział na zakończenie ksiądz biskup Jerzy Samiec. Po kazaniu uczestnicy nabożeństwa mogli po 3 miesiącach przystąpić do
spowiedzi i Komunii Świętej.
Na zakończenie nabożeństwa głos zabrał burmistrz Mirosław
Sitko. W swoim wystąpieniu powiedział:
– W tej niecodziennej sytuacji, w której się obecnie znajdujemy,
chciałbym wam złożyć w imieniu całej społeczności Skoczowa najserdeczniejsze życzenia, abyście trwali w swej wierze, bo kościół swój
macie zbudowany na skale, abyście zawsze mieli błogosławieństwo
Boże, żeby dobry Bóg zawsze dobrym okiem na was patrzył i błogosławił wam. I życzę wam nade wszystko zdrowia, żebyście nie lekceważyli tego wszystkiego, co się w tej chwili wokół nas dzieje w związku
z tą chorobą, bo ta choroba jest wśród nas i atakuje niespodziewanie.
Liturgię końcową poprowadził ks. dr Alfred Borski. W modlitwie prosił Dobrego Boga o siły i powrót do zdrowia ks. proboszcza oraz pozostałych księży z parafii katolickiej św. Apostołów
Piotra i Pawła, zaś końcowego błogosławieństwa Bożego udzielił
biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec. Ze względu na panującą pandemię, po nabożeństwie nie odbył się tradycyjny piknik parafialny
oraz prowadzona przez chórzystów „Glorii” sprzedaż kołoczy.
Jerzy Sikora

Pragniemy z całego serca podziękować rodzinie, księżom, burmistrzowi, parafianom i cudownym ofiarodawcom, wszystkim wpłacającym, osobom niosącym nam pomoc w każdej możliwej formie, ludziom o sercach przepełnionych wrażliwością
na nasze nieszczęście. Nie załamaliśmy się, a nasz dom nie popadł w ruinę. Jesteście kochani, staliście się naszymi aniołami.
Szczególnie pragnę podziękować proboszczowi Witoldowi Grzombie, który, wraz z księdzem Dariuszem Byrskim z Parafii śś.
Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie, przyjechał nazajutrz po tragedii, aby przekazać środki na jedzenie i na niezbędne wydatki.
Zorganizowali również zbiórkę pieniędzy, którą wsparli parafianie. Na konto parafii wpłacano pieniądze z dopiskiem „pożar”, które na bieżąco były i są nam przekazywane. Jesteśmy Wam wszystkim bardzo wdzięczni za każdą okazaną nam pomoc, okazane nam serce, wsparcie duchowe i materialne, za każdą wykonaną pracę przy odbudowywaniu naszego domu.
Cały czas czujemy Wasze wsparcie.
Bożena Bulandra
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SZLAKIEM ŚW. JANA SARKANDRA – CZ. 5
Rada Miejska Skoczowa oraz Sejmik Województwa Śląskiego ogłosiły rok 2020 Rokiem
św. Jana Sarkandara. 17 marca minęło 400 lat od śmierci tej jednej z najbardziej znanych skoczowskich postaci. To doskonała okazja do tego, by przez cały trwający rok przypominać o historii
świętego ze Skoczowa. Poniżej prezentujemy Państwu treść jednej ze stron kalendarza ściennego wydanego przez Urząd Miejski w Skoczowie specjalnie na przypadający Rok Sarkandrowski.

WIZYTA JANA PAWŁA II
W KOŚCIELE EWANGELICKO-AUGSBURSKIM ŚWIĘTEJ TRÓJCY W SKOCZOWIE
Dzień 22 V 1995 roku jest dniem szczególnym w kontekście wzajemnego pojednania, zrozumienia i modlitwy o jedność
chrześcijan różnych wyznań. Jan Paweł II
odwiedził kościół ewangelicko-augsburski, stojący u podnóża wzgórza Kaplicówka. Był to czas wspólnej modlitwy oraz
wzajemnego zrozumienia z miejscową
społecznością ewangelicką. Śmierć Jana
Sarkandra, będąca na przestrzeni wieków
pretekstem do wzajemnych oskarżeń
i niechęci, stała się symbolem pojednania
i troski o wzajemny szacunek i zrozumienie.
Podczas tego spotkania Papież mówił: „(...) Śląsk Cieszyński jest znany
w Polsce jako miejsce szczególnego
świadectwa ekumenicznego. Jest on od
dawna terenem harmonijnego współżycia wiernych Kościoła Katolickiego
i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz intensywnego dialogu
ekumenicznego. Prowadzi się go tutaj z głębokim przekonaniem, iż
tak wiele nas łączy – iż łączy nas wspólna wiara w Chrystusa i wspólna Ojczyzna”.
Tamten szczególny czas opisuje we wspomnieniach ks. Andrzej Czyż:
– W lutym 1995 r. proboszcz parafii Rzymsko-Katolickiej pw. śś. ap. Piotra
i Pawła w Skoczowie ks. dziekan Alojzy Zuber przybył do mnie z niecodzienną
wiadomością. Byłem wtedy proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
Świętej Trójcy w Skoczowie i z księdzem Zuberem pozostawaliśmy w dobrych
kontaktach. Otóż ksiądz dziekan poinformował mnie, że w maju do Ołomuńca przybywa papież Jan Paweł II, który ma kanonizować Jana Sarkandra.
W zawiązku z tym katolicy z diecezji bielsko-żywieckiej wystosowali do papieża
zaproszenie do przyjazdu także do Skoczowa, miejsca urodzenia Sarkandra.
Papież wstępnie zaproszenie przyjął. A ponieważ dobrze zna nasz teren – do
Krakowa ze Skoczowa jest bowiem zaledwie 120 kilometrów – i zna specyfikę wyznaniową Śląska Cieszyńskiego – żyje tutaj wielotysięczna społeczność
ewangelicka – wyraził życzenie, by modlić się razem z ewangelikami w kościele
ewangelickim, obok którego będzie przejeżdżał. Jan Paweł II, jeśli tylko jest to
możliwe, wstępuje chętnie do mijanych podczas pielgrzymek kościołów innych wyznań na wspólną modlitwę ekumeniczną. Prośba – muszę przyznać
– była zaskoczeniem i odpowiedź chciałem oczywiście uzgodnić z biskupem
diecezji ks. Pawłem Anweilerem. Nie tylko ze względu na pragmatykę służbową, ale też cel wizyty papieża, który budził u wielu ewangelików po obu
stronach Olzy wiele zastrzeżeń. Jan Sarkander był bowiem postacią, która
niezbyt chlubnie zapisała się na kartach historii w kwestii stosunków ewangelicko – katolickich. Dodałem jednak, że gdy ktoś prosi o wspólną modlitwę
w imieniu Jezusa Chrystusa, to takiej prośbie nigdy się nie odmawia – obojętnie czy będzie „zwykły” chrześcijanin czy głowa kościoła. Ponieważ następnego dnia w Warszawie odbywała się konferencja biskupów naszego Kościoła,
zadzwoniłem tam, przekazując życzenie papieża. Biskup Anweiler przywiózł
z konferencji odpowiedź: powitamy i przyjmiemy papieża życzliwie. Skoczowski kościół miał się więc stać drugim kościołem ewangelickim w Polsce – po
kościele Świętej Trójcy w Warszawie – w którym Jan Paweł II modlił się wspólnie z ewangelikami. Powiadomieni o przybyciu papa mobile liczni przedsta-

wiciele duchowieństwa naszego Kościoła, na
czele z biskupem Pawłem Anweilerem, wyszli
przywitać dostojnych gości przed kościołem.
Janowi Pawłowi II towarzyszyło wielu biskupów, z którymi uroczyście weszliśmy do kościoła. Kierując się w stronę ołtarza, papież
witał się z osobami, które stały w ławkach
najbliżej z prawej strony (zaś wychodząc
z kościoła podawał rękę osobom ze strony
lewej). Wśród nich znalazł się m.in. prezes
Polonii w Szwecji, który w latach młodości
przyjaźnił się z Karolem Wojtyłą. Uroczystość
w kościele trwała prawie godzinę, choć przewidziana była zaledwie na 20 minut. Wiele
wzruszeń dostarczyły nam wspólnie śpiewane pieśni, utwory w wykonaniu chóru,
połączyła nas zaś szczególnie wspólnie odmówiona modlitwa „Ojcze Nasz”. Papież Jan
Paweł II oraz biskup Paweł Anweiler zwrócili
się do zebranych ze słowami ewangelicznych
pozdrowień, udzielili także wszystkim błogosławieństwa. Byliśmy wzruszeni
i poruszeni doniosłością chwili. [..] Dziś, z perspektywy 10 lat widzę wyraźnie,
że decyzja o wspólnej modlitwie była jak najbardziej właściwa. Władze naszego kościoła nie miały co do tego wątpliwości, ale nie brakowało także i wielu
oponentów. Mieli wiele słusznych argumentów, bowiem historia naszej ziemi,
czasy prawie 200-letnich prześladowań ewangelików w okresie kontrreformacji oraz 30-letniej wojny religijnej, a także nierzadkie i współcześnie przypadki
wyszydzania ludzi innej wiary, nie zachęcała do wspólnych spotkań. Jednak
wierząc w tego samego Wspaniałego Boga, nie możemy wznosić między sobą
murów. Jezus Chrystus jest dla nas wspólnym fundamentem wiary, nawet jeśli różni nas wiele doktryn religijnych. Nie możemy zamykać się tylko w swoich
społecznościach, nie wychodząc na zewnątrz. Jeśli nie połączy nas modlitwa,
to cóż innego? Dziś możemy zobaczyć, że to spotkanie ekumeniczne wiele dobrego uczyniło dla naszych wspólnot religijnych w Skoczowie, ale myślę, że
nie tylko w naszym mieście. Po wizycie papieża telewizja w wielu programach
kilkakrotnie pokazywała transmisję z jej przebiegu, wiele informacji poświęciła wspólnemu spotkaniu także prasa. Wtedy wiele osób mogło się dowiedzieć
– nieraz ze zdumieniem – że w Polsce żyje wielotysięczna grupa ewangelików.
Wielu katolików przekonało się, że jeśli papież modli się z ewangelikami, w ich
własnym kościele, to oni także mogą to czynić. Wspólną tradycją w naszym
mieście były już wcześniej wspólne nabożeństwa ekumeniczne z okazji 11 listopada (odbywające się na zmianę w obu kościołach) oraz wieczory kolęd.
Po spotkaniu ekumenicznym utworzono także Stowarzyszenie Panorama
Sztuki Chrześcijańskiej „Musica Sacra”, w skład którego weszli przedstawiciele obu wyznań. Organizuje ono corocznie w maju koncerty muzyki i pieśni
religijnych, odbywające się zarówno w kościele ewangelickim, jak i katolickim. W koncertach występują gościnnie znani artyści, orkiestry, chóry z kraju
i z zagranicy. Wydarzeniom muzycznym towarzyszy także szereg wystaw
i konkursów plastycznych o tematyce religijnej. Zatem to pamiętne spotkanie
pozostało nie tylko wyjątkowym wspomnieniem, ale przyniosło cenne owoce
w postaci większego wspólnego zrozumienia i współpracy.
BPI
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W tegorocznej edycji konkursu fotograficznego wędrujemy
w przeszłość razem z Towarzystwem Miłośników Skoczowa,
które w swoich zbiorach posiada
zdjęcia naszego miasta z II połowy XX w. wykonywane przez
Leona Parę na przestrzeni niemal 30 lat. Dzięki temu szerokiemu materiałowi ikonograficznemu możemy zobaczyć ujęcia
zmieniającego się na przez te
lata Skoczowa.

Fotografia z poprzedniego
miesiąca naszego cyklu „Skoczów,
którego już nie ma” przedstawiała
sielski widok ze zbocza Kaplicówki
na centrum Skoczowa. Pytaliśmy
o nazwę osiedla, którego zaczątek
widać było na zdjęciu. Oczywiście
chodziło o osiedle przy ul. Objazdowej, którego budowa rozpoczęła się w roku 1964. Dwa pierwsze
bloki oddano do użytku dwa lata
później. W roku 700-lecia miasta
oddano trzeci blok. Dwa pozostałe

wybudowano dopiero w połowie
lat 70-tych. Osiedle wcale nie nazywało się początkowo Objazdowa,
ale Kaplicówka I, w odróżnieniu od
Kaplicówki II, czyli osiedla domów
jednorodzinnych, które zaczęły wyrastać na wschodnim stoku górującego nad miasteczkiem wzgórza.
Prawidłową odpowiedź otrzymaliśmy od Katarzyny Sztwiertni.
Dobre odpowiedzi zostały również
nadesłane ze skrzynek mailowych
maria.sajda@wp.pl oraz szczapaty@interia.eu. Bardzo dziękujemy
za wzięcie udziału w naszym konkursie i gratulujemy zwycięzcom.
Nagrody będą czekać na laureatów
konkursu. Po drobne upominki
można zgłaszać się do Biura Promocji, które mieści się w kamienicy
Rynek 18, czyli w Galeryjce Miejskiej
ARTadres – biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.3015.30.
W tym roku Dni Skoczowa są
odwołane, lecz udało się przywołać
je na zdjęciu. Pytanie konkursowe będzie dotyczyło widocznych
na fotografii herbów. Kto i z jakiej
okazji zaprojektował i wykonał
herby widoczne na ścianie kamienicy Rynek 3? Odpowiedzi prosimy przesłać na adres mailowy:
promocja@um.skoczow.pl, w tytule wiadomości wpisując treść: „Konkurs TMS czerwiec”. Nagrodzimy
trzy pierwsze osoby, które podadzą
prawidłowe odpowiedzi.
BPI/Diana Pieczonka-Giec
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Dbam o Zdrowie
Isofarm
Centrum za Wisłą
Przy Pomniku
Familia Centrum
Na Górnym Borze
Apteka Niskich Cen
MAX
Twoja Apteka
Na Górnym Borze
Zdrowit
Dbam o Zdrowie
Isofarm
Centrum za Wisłą
Przy Pomniku
Familia Centrum
Na Górnym Borze
Apteka Niskich Cen
MAX
Twoja Apteka
Na Górnym Borze
Zdrowit
Dbam o Zdrowie
Isofarm
Centrum za Wisłą
Przy Pomniku
Familia Centrum
Na Górnym Borze
Apteka Niskich Cen
MAX
Twoja Apteka
Isofarm:
ul. Objazdowa 2,
tel. 33 851 03 94
Twoja Apteka:
ul. Stalmacha 8,
tel. 33 472 03 75

Familia Centrum:
ul. Mickiewicza 7,
tel. 33 853 32 52
Dbam o Zdrowie:
Rynek 11,
tel. 33 853 36 71
Na Górnym Borze:
ul. G. Morcinka 10,
tel. 33 853 35 00
Melisa:
ul. G. Morcinka 16b, tel. 33 851 09 75
Zdrowit:
ul. Cieszyńska 3b, tel. 33 852 91 34
Przy Pomniku:
ul. Targowa 26, tel. 601 973 192
Vademecum:
ul. Górecka 2, tel. 33 853 40 93
Niskich Cen:
ul. Fabryczna 9,
tel. 607 903 999

WAŻNE TERMINY – PRZYPOMINAJKA
•
•
•
•
•
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15 czerwca-10 lipca – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
25 czerwca, godz. 14.00 – dyskusja nad projektem MPZP sołectwa Międzyświeć (sala „Pod Pegazem”).
do 10 lipca – opłata za odbiór odpadów (za miesiące kwiecień, maj, czerwiec).
do 20 lipca – termin składania na piśmie uwag do MPZP sołectwa Międzyświeć.
do 15 września – podatek od nieruchomości (III rata).
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Apteka MAX:
ul. Bielska 45a,
tel. 33 432 14 83
Centrum za Wisłą:
ul. Górecka 25,
tel. 33 472 03 32

