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6 MILIARDÓW DLA SAMORZĄDÓW – 5 MILIONÓW DLA SKOCZOWA
Rusza nowy rządowy program wsparcia dla samorządów – Fundusz
Inwestycji Lokalnych. O szczegółach programu oraz o środkach, jakie
w jego ramach mogą pozyskać samorządy z terenu powiatu cieszyńskiego, poinformowali podczas briefingu prasowego w sali sesyjnej Urzędu
Miejskiego w Skoczowie wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej

Stanisław Szwed, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz
Puda oraz wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz. W skali kraju na program
przeznaczono w sumie 6 mld zł. Środki przekraczające kwotę 5 mln zł są
przeznaczone dla Skoczowa. Będzie można je wykorzystać na realizację
gminnych inwestycji.
– To kolejne potężne wsparcie finansowe, które otrzymujemy w Skoczowie. Otrzymujemy je jako samorząd, ale finalnie te 5 mln zł to kolejne przekazywane nam wsparcie, które może bezpośrednio przełożyć się na komfort
życia mieszkańców. Dla nas, zarządzających samorządami, jest to szczególnie istotne w czasie epidemii koronawirusa, kiedy jeszcze bardziej chcemy
i musimy pomagać mieszkańcom, których sytuacja materialna pogorszyła
się na skutek epidemii, a z drugiej strony przychody gminy z podatków i najmów spadły łącznie o prawie 2,5 mln zł. Mam nadzieję, że ten program okaże
się dla naszych mieszkańców tak samo wymierną pomocą, jak środki z programu 500+, w ramach którego Skoczowianie otrzymali już w sumie ponad
68 mln zł, czy też Fundusz Dróg Samorządowych, dzięki któremu realizowane są inwestycje w zakresie ul. Góreckiej, Kossak-Szatkowskiej, Żebroka,
Polnej, Menniczej i Szkolnej. Suma wsparcia tych inwestycji z Funduszu Dróg
Samorządowych przekracza 16,5 mln zł – komentuje burmistrz Skoczowa
Mirosław Sitko.
BPI

PREZYDENT POLSKI W RATUSZU
26 czerwca miało miejsce wyjątkowe dla Skoczowa wydanie
programu „Gość Wiadomości”
TVP, ponieważ nadawane było

z gabinetu burmistrza w skoczowskim ratuszu. Gościem programu
był Prezydent RP Andrzej Duda.
Wydanie programu ze Skoczowa

BĘDZIE WINDA W PIERŚĆCU
Już w połowie lipca rozpoczną się prace związane z budową windy
w szkole podstawowej w Pierśćcu. Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych jest w dzisiejszych
czasach jednym z priorytetów – wszystko po to, żeby rzeczywiście mogły
spełniać warunek ogólnodostępności. To ważny aspekt również w przypadku placówek oświatowych.
Koszt budowy windy w pierścieckiej szkole wyniesie ponad 500 tys zł.
W planach jest częściowa przebudowa i nadbudowa zachodniego skrzydła budynku szkoły poprzez wydzielenie z pomieszczenia świetlicy szkolnej przestrzeni, w której powstaje szyb windowy. Ponadto zakres robót
obejmuje niezbędne prace adaptacyjne związane z przebudową zaplecza kuchennego znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie świetlicy.
– Budowa windy jest kolejnym krokiem w zakresie dostosowywania szkoły w Pierśćcu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W zeszłym roku, dzięki

można było zobaczyć na żywo na
kanale TVP Info. Jest ono również
dostępne na platformie TVP VOD.
Dla władz lokalnych było zaszczytem móc ponownie gościć
głowę państwa w mieście pod
Kaplicówką. To przecież już druga

wizyta prezydenta Andrzeja Dudy
w Skoczowie – w 2018 roku, wraz
ze swoją małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, wziął udział w skoczowskim Orszaku Trzech Króli.
BPI

gminnym środkom finansowym, które wyasygnowaliśmy, zaangażowaniu
dyrektor Ireny Krypczyk oraz rodziców udało się wykonać na parterze szkoły
łazienkę dla niepełnosprawnych. Teraz po prostu robimy kolejny, nieco większy krok. Winda pozwoli osobom niepełnosprawnym na dostęp do każdej
kondygnacji budynku szkoły. Mam nadzieję, że uda się zakończyć budowę
do końca sierpnia, tak żeby od nowego roku szkolnego można było korzystać z windy. Nie udało nam się uzyskać dofinansowania z PFRON-u, na które
bardzo liczyliśmy, ale potrzeby są takie, aby szkoła w Pierśćcu była gotowa
także na naukę na równych prawach i szansach dla dzieci z niepełnosprawnościami. Dlatego realizujemy całość zadania ze srodków gminnych – mówi
burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko.
Co prawda, cena ofertowa przewyższała kwotę, którą gmina początkowo zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania, ale po
przeznaczeniu na ten cel dodatkowych środków z budżetu gminy inwestycja będzie mogła być zrealizowana.
BPI
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RUSZAJĄ REMONTY NAWIERZCHNI
Z początkiem lipca rozpoczęła się realizacja remontów nawierzchni w ramach tzw. Programu Nakładkowego Gminy Skoczów. W sumie na terenie sołectw w tym roku wymienionych zostanie 4,5 km,
a w całej gminie 6 km nawierzchni za kwotę około 2 mln zł.
To już drugi rok funkcjonowania programu, dzięki któremu ilość
wymienianych nawierzchni na drogach gminnych wzrosła trzykrotnie. W 2019 roku nakładki zrealizowane zostały w pierwszych pięciu
sołectwach: Kiczycach, Kowalach, Pierśćcu, Pogórzu i Wilamowicach.
W sumie wykonano blisko 5 km nowych nawierzchni z masy asfaltobetonowej.
W tym roku prace będą prowadzone w kolejnych pięciu sołectwach: Harbutowicach, Międzyświeciu, Wiślicy, Bładnicach i Ochabach. W Harbutowicach nowe nakładki pojawią się na ulicy Bajkowej

i Zachodniej. W Międzyświeciu na ulicach Blokowej i Rogowej, w Wiślicy nawierzchnia wymieniona zostanie na ulicy Północnej, w Bładnicach na ulicy Trzy Dęby, natomiast w Ochabach na ulicach Młyńskiej
i Simoradzkiej, Kameralnej, Podwale i Sołtysa L. Lebiody. Wymieniona
zostanie również nawierzchnia na ścieżce pod mostem w Ochabach.
Nakładki pojawią się nie tylko na drogach w sołectwach, ale również na terenie miasta. Tegoroczny plan wymiany nakładek obejmuje
ulice: Ceglaną, Kolorową oraz drogę boczną od ul. Wiślickiej. Na bieżąco odbywają się także prace związane z utrzymaniem dróg i koszeniem poboczy oraz prace związane z remontem lub odnową oznakowania pionowego i poziomego.

Plan realizacji Funduszu Nakładkowego – Część I (71,82 km) – na lata 2019/2021/2023.
Łącznie na remonty ok. 16 km nakładek w tych sołectwach ma zostać wydane ok. 4,5 mln zł.

Plan realizacji Funduszu Nakładkowego – Część II (70,04 km) – na lata 2020/2022/2024.
Łącznie na remonty ok. 16 km nakładek w tych sołectwach ma zostać wydane ok. 4,5 mln zł.
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PROGRAM „DOBRY START” – OD 1 LIPCA WNIOSKI ONLINE
Od 1 lipca można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”
300+ na nowy rok szkolny 2020/2021. W lipcu
można to zrobić tylko i wyłącznie za pomocą
systemów teleinformatycznych (bankowość
elektroniczna, Emp@tia i PUE ZUS). Informacja o przyznaniu świadczenia zostanie wysłana
z adresu: dobry.start@ops.skoczow.pl. Prosimy
osoby, które otrzymają takie potwierdzenie,

UWAGA RODZICE!
W tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia
wychowawczego w ramach programu
„Rodzina 500+”. Wniosek złożony w ubiegłym roku, czyli w terminie od 1 lipca
2019 r., to świadczenia przyznane do
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o nieodpowiadanie mailowo na tę wiadomość.
Wnioski o świadczenie „Dobry start” 300+
w wersji papierowej będzie można składać
od 1 sierpnia 2020 r. Mając na względzie sytuację epidemiologiczną, informacje o sposobie pobierania i przyjmowania wniosków
w formie papierowej pojawią się późniejszym
terminie. Więcej informacji dotyczących terminów i wypełniania wniosków można znaleźć

końca maja 2021 r. Rodzice, którzy nie
pobierają jeszcze świadczenia 500+, bo
np. dziecko dopiero się urodziło, w każdej chwili mogą przystąpić do programu
składając odpowiedni wniosek np. za pośrednictwem portalu Emp@tia, PUE ZUS,
bankowości elektronicznej lub w formie
tradycyjnej.

Wieści Skoczowskie

na stronie www.gov.pl/web/rodzina. Natomiast same wnioski można pobierać ze strony
www.ops.skoczow.pl/rodzina/dobry-start-300.
Warto dodać, że łączna kwota środków
wypłaconych w Skoczowie od początku funkcjonowania programu 300+ to ponad 2 mln zł.
Z programu skorzystało ponad 3400 dzieci.
OPS/BPI

Od przyszłego roku funkcjonować będzie docelowy roczny okres świadczeniowy,
który będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do
31 maja roku następnego. Wtedy, by uzyskać
świadczenie wychowawcze po 31 maja 2021,
wnioski będzie można składać przez Internet
od 1 lutego 2021 r., a drogą tradycyjną – od
1 kwietnia.

Z BURMISTRZEM O... RAPORCIE O STANIE GMINY
– Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Skoczowa uchwałą rady uzyskał Pan absolutorium. Co to oznacza?
– Procedura absolutoryjna jest w praktyce
oceną działalności burmistrza w zakresie zarządzania finansami gminy. Ocenie Rady Miejskiej
podlega realizacja wydatków, pozyskiwanie
dochodów i zgodność tych działań z założonym
wcześniej planem. Takiej oceny, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, radni powinni dokonać w terminie do końca czerwca roku następującego po roku ocenianym. Przed podjęciem
tej uchwały muszą zapoznać się z szeregiem
dokumentów – ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu, sprawozdaniem finansowym, opinią
biegłego rewidenta, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, czy informacją
o stanie mienia komunalnego. Uchwałę opiniuje również Komisja Rewizyjna.
Cieszy mnie kolejna pozytywna ocena. Dziękuję radnym za poparcie i zaufanie.
– Ważnym punktem obrad było również udzielenie Panu przez
radnych wotum zaufania w oparciu o inny ważny dokument – raport
o stanie gminy O czym to świadczy?
– Ustawą z 2018 roku wprowadzono obowiązek corocznego przedkładania Radzie Miejskiej przez organ wykonawczy – w naszym przypadku przez
burmistrza – tzw. raportu o stanie gminy. Zgodnie z przepisami, w raporcie
tym sprawozdaję radnym informacje ze sprawowania przeze mnie urzędu
w każdym kolejnym roku sprawozdawczym. Na podstawie raportu radni oceniają całościowo wszystkie działania podejmowane przeze mnie w ramach
sprawowania urzędu burmistrza. Raport stanowi także dobre odzwierciedlenie
współpracy burmistrza z Radą Miejską, ponieważ jednym z najistotniejszych
elementów raportu jest opisanie realizacji przez burmistrza uchwał podjętych
przez Radę. W oparciu o te informacje, po debacie nad raportem, radni podejmują uchwałę w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania. Chciałbym
podkreślić, że choć nie ma przepisów, które nakazywałyby określony stopień
szczegółowości raportu, zawsze przygotowujemy go z największą rzetelnością
– tak, aby na jego podstawie każdy mieszkaniec miał pełnię informacji na temat wszystkich podejmowanych przeze mnie działań. Również w tym punkcie
dziękuję radnym za udzielone absolutorium, ale i za kolejny rok bardzo dobrej
i merytorycznej współpracy. Zachęcam także mieszkańców do zapoznania się
z raportem. Można go znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Skoczów.
– W nawiązaniu do raportu, jak krótko podsumowałby Pan rok sprawozdawczy 2019?
– Tradycyjnie miarą oceny burmistrza są inwestycje w gminie, a szczególnie te poprawiające życie mieszkańców. To prawda i o tym za chwilę, ale tym
razem na początek chciałbym zwrócić uwagę, że rok 2019 rozpoczęliśmy od
przypomnienia i upamiętnienia wydarzeń historycznych sprzed 100 lat, związanych z odzyskiwaniem przez Polskę niepodległości i obronę polskości przed
próbami oderwania Śląska Cieszyńskiego od macierzy oraz słynnej bitwy pod
Skoczowem w styczniu 1919 r., która, moim zdaniem, w istotny sposób zapobiegła wcieleniu całego Śląska Cieszyńskiego do Czech. Nie możemy zapominać dlaczego tu i teraz jest Polska. Natomiast wracając do inwestycji – myślę,
że jednym z milowych, długo oczekiwanych przez mieszkańców kroków, które
zrobiliśmy w roku 2019, jest wdrożenie programu poprawy stanu nawierzchni dróg sołeckich. Dzięki innowacyjnemu podejściu, jak i zwiększeniu środków
przeznaczonych na nowe nawierzchnie na drogach, w sołectwach pojawiło się
blisko 5 km nowych nawierzchni, czyli ponad trzykrotnie więcej niż w roku 2018
i w latach poprzednich. To właśnie jeden z wielu bardzo dobrych przykładów
merytorycznej współpracy z radnymi, którzy od razu przyjęli proponowane
przeze mnie w tym zakresie rozwiązania. Do sukcesów należy również budowa
mostu przez rzekę Wisłę w Ochabach, budowa boiska przy Szkole Podstawowej
w Ochabach oraz rozpoczęcie długo oczekiwanego, kompleksowego remontu
hali i pawilonu sportowego przy Stadionie Miejskim im. R. Kukucza w Skoczowie. Co więcej, w ubiegłym roku zrealizowaliśmy inwestycje wodociągowe na
kwotę ponad 1,7 miliona złotych, w wyniku których powstały nowe sieci wzdłuż
ulic: Góreckiej, Kwiatowej i Bajerki w Skoczowie, Wolności i Malinowej w Wiślicy
oraz Na Łomy w Pierśćcu. Inwestycje te pozwoliły na podłączenie do sieci wodociągowej 31 budynków. Gminna spółka SKO-EKO Sp. z o.o. zakończyła realizację projektu rozbudowy 9,2 km sieci kanalizacji na terenach sołectw Wilamowice i Międzyświeć. W ramach przedsięwzięcia do nowej instalacji kanalizacji
sanitarnej podłączono 79 budynków.
W lipcu 2019 roku odebrana została także inwestycja związana z budową
przepompowni ścieków w Kiczycach wraz z siecią kanalizacyjną, która rozpoczęła się jeszcze w 2018 roku. Wybudowanie kanalizacji umożliwiło podłączenie
15 budynków – w tym Szkoły Podstawowej w Kiczycach. Była to ostatnia szkoła
nieposiadająca przyłącza do kanalizacji sanitarnej na terenie naszej gminy.

Ale to nie wszystko. W 2019 r. zrealizowana
została również bezwykopowa modernizacja
1,3 km istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie miasta Skoczowa z wykorzystaniem
wykładziny z włókna szklanego nasączonej żywicą utwardzaną promieniami UV. Jak co roku
duży akcent kładliśmy na pozyskiwanie środków zewnętrznych. W 2019 roku w konkursach
o przyznanie dofinansowania ze środków zewnętrznych uczestniczyły 22 przedsięwzięcia
przygotowane przez gminę Skoczów, których
łączna wartość wynosiła 39,7 mln zł, a kwota
wnioskowanego dofinansowania przekroczyła
19,6 mln zł. W 2019 roku udało się nam pozyskać m.in. ok. 4 mln zł na projekt Centrum Edukacji Ekologicznej oraz rozbudowę parku na osiedlu Górny Bór. Uważam, że to
przełomowy projekt jeżeli chodzi o promocję Skoczowa. W Skoczowie powstaje
bowiem, dzięki pozyskanym środkom, unikatowe na skalę powiatu miejsce,
które naprawdę warto będzie odwiedzić. Na uwagę zasługuje także zawarte
w 2019 roku porozumienie gminy Skoczów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Skoczów stał się pierwszą w powiecie cieszyńskim i jedną z 15
w województwie śląskim gminą, w której rozpoczął funkcjonowanie punkt konsultacji i przyjmowania wniosków „Czyste Powietrze”. Myślę, że to duże ułatwienie dla naszych mieszkańców. Dodam, że sprawnie działający punkt w Skoczowie był nawet wizytowany przez innych włodarzy, który chcieli wziąć przykład
w tym zakresie ze Skoczowa.
W 2019 roku gmina Skoczów konsekwentnie ugruntowywała pozycję lidera
w zakresie oświaty. Efektywne wdrażanie zmian dodatkowo wzmacniał „Gminny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Skoczów”. Działania zrealizowane w ramach tego ambitnego programu to: Gala „Nasi Najlepsi”, na której wyróżnienia za szczególne
osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne odbierają najlepsi z najlepszych,
a z każdej szkoły tytuł PRYMUSA przyznawany był najwybitniejszemu uczniowi. Dla stypendystów gminy Skoczów zrealizowaliśmy pierwszą Skoczowską
Akademię Liderów. W ramach tej akademii odbyły się dodatkowe zajęcia
z zakresu autoprezentacji, kompetencji medialnych oraz języka angielskiego
sytuacyjnego. Bardzo żałuję, że z powodu epidemii w tym roku te dodatkowe
zajęcia nie odbyły się, ale z pewnością w kolejnych latach będziemy kontynuować Skoczowską Akademię Liderów. Rok 2019 był drugim rokiem funkcjonowania kolejnej mojej inicjatywy, jakimi są stypendia naukowe dla uczniów szkół
podstawowych. Przypomnę, że w 2019 roku wyłoniliśmy, uhonorowaliśmy
i nagrodziliśmy aż 81 stypendystów. Zrealizowaliśmy też szereg inicjatyw podejmowanych w celu promowania w placówkach innowacyjności i poszerzania
ich oferty edukacyjnej. Nieocenioną inicjatywą okazało się pilotażowe wdrażanie w 5 szkołach platformy NUADU. Wdrażając takie rozwiązanie do zdalnego
realizowania zadań domowych, nawet nie spodziewaliśmy się, jak bardzo będziemy do przodu w stosunku do innych gmin, które nigdy nie miały do czynienia z takimi innowacjami. Dzięki innowacyjności Skoczów znów wyprzedził inne
gminy. Byliśmy dużo lepiej przygotowani do nauki zdalnej, ponieważ właśnie
w 2019 roku, dzięki temu wdrożeniu, nabyliśmy doświadczenie w tym zakresie – i co więcej, nabyliśmy je bez angażowania własnych finansów, w oparciu
o innowację finansowaną ze środków unijnych. Jednym z ambitniejszych działań oświatowych była również innowacja „Drogi narodów do niepodległości”
– historia nauczana dwujęzycznie w klasie VII Szkoły Podstawowej im. Orła
Białego w Kiczycach, która przygotowała grunt do wprowadzenia oddziałów
dwujęzycznych w tej i innych szkołach gminy Skoczów.
Wśród wielu działań znalazły się również te realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Warto szczególnie zwrócić uwagę na pilotażowy program „Teleopieka”, którego celem jest wspieranie osób starszych, schorowanych, mieszkających samotnie. Przeprowadzony z sukcesem w roku 2019 pilotaż wskazał
wiele wniosków, które braliśmy pod uwagę podczas wdrażania docelowego
systemu teleopieki w roku 2020.
To tylko namiastka tego, co można znaleźć w raporcie. Zrealizowanych i opisanych w nim działań i inicjatyw jest naprawdę bardzo wiele. Przy tym wszystkim chcę podkreślić, że rok 2019 był także rokiem realizacji zrównoważonego
budżetu. Po raz kolejny udało się nam do tego wszystkiego uzyskać nadwyżkę budżetową, co w roku 2020 – pomimo ambitnego planu inwestycyjnego
i pandemii koronawirusa – pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość.
Oczywiście, ktoś może powiedzieć, że być może w tym wszystkim burmistrz, jak
i radni są przewidywalni, być może na swój sposób nawet nudni, ponieważ nie
wypatrują szalonych nowoczesnych rozwiązań, ale odpowiedzialność za gminę
to nie lunapark. My wszyscy musimy po prostu ciężko i wytrwale pracować oraz
dobrze wprowadzać zmiany – tak, aby naszym mieszkańcom żyło się lepiej.
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WYBORY PREZYDENCKIE: PRZEZ PIERŚCIEC I KOWALE
WYNIKI I FREKWENCJA
– NOWY ROZKŁAD JAZDY
PO I TURZE
29 czerwca 2020 r. odbyła się
pierwsza tura wyborów prezydenckich. Najwięcej głosów w całym kraju zebrał Andrzej Duda – 8 450 513
(43,50%), a następnie Rafał Trzaskowski – 5 917 340 (30,46%) i to ci
dwaj kandydaci zmierzą się w drugiej
turze wyborów, która odbędzie się
12 lipca 2020 r.
Frekwencja w całym kraju wyniosła 64,51%, natomiast w gminie
Skoczów – 65,05%. Z podziałem na
poszczególne komisje obwodowe,
frekwencja prezentowała się następująco: SP1 Skoczów – 60,56%; SP8
Skoczów – 66,11%; PP4 Skoczów –
58,68%; SPK Skoczów – 67,28%; SP3
Skoczów, ul. Osiedlowa – 55,91%;
SP3 Skoczów, ul. Bielska – 70,36%;
WSB Skoczów – 65,65%; SP Kiczyce –
62,41%; PP Ochaby – 64,22%; SP Pierściec – 70,10%; PP Wiślica – 69,01%;
Świetlica Wiejska w Bładnicach –
67,24%; Dom Rolnika w Harbutowicach – 64,97%; OSP Kowale – 71,35%;
PP Międzyświeć – 66,52%; ZSP Pogórze – 67,57%; DPS „Feniks” Skoczów –
36,36%; DPS Pogórze – 70,91%; OTU
Skoczów – 84,62%. Łącznie w gminie
oddano 13 140 głosów.

1 lipca, po przerwie w kursowaniu związanej z zagrożeniem koronawirusem, ponownie uruchomiona została dofinansowana przez gminę
Skoczów linia autobusowa Skoczów–Pierściec–Kowale–Skoczów. Poniższy rozkład jazdy będzie obowiązywał przez trwający okres wakacyjny.
BPI

BPI

JEST DOTACJA DLA BŁADNIC
NA ZAKUP PIŁKOCHWYTÓW
Na liście rankingowej konkursu „Inicjatywa Sołecka” znalazło się sołectwo
Bładnice, które otrzymało dofinansowanie w wysokości 31 000 zł na zadanie „Zakup i montaż piłkochwytów w sołectwie Bładnice”. Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
z budżetu województwa w formie dotacji celowej gminom na realizację zadań wybranych w ramach konkursu. Piłkochwyty umieszczone będą na placu zabaw przy bładnickiej świetlicy wiejskiej. W zeszłym roku wzdłuż boiska
wmurowane zostały kilkumetrowe słupy, na których zostaną one zamontowane. Wartość zeszłorocznej inwestycji wyniosła 26 400 zł.
Tekst i zdjęcie: FE

W POGÓRZU POWSTANIE
DOM SAMOTNEJ MATKI
Na sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego, zwołanej na 23 czerwca 2020 r.,
podjęto uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej gminie Skoczów w formie dotacji celowej na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Pogórze przy ul. Zamek. Dotacja
wynosi 14 760 zł. Szczegółowe warunki dotacji i sposób jej rozliczenia określone zostaną w umowie zawartej między powiatem cieszyńskim i gminą
Skoczów. Gmina Skoczów dokona zmiany przeznaczenia w miejscowym
planie zagospodarowania jednej działki o powierzchni przekraczającej
6 ha przy ul. Zamek w Pogórzu (obszar jest objęty ochroną konserwatorską). Dzięki tej zmianie możliwa będzie modernizacja budynku i stworzenie w dawnym dworze Stonawskich domu samotnej matki.
BPI

BURMISTRZ MIASTA SKOCZOWA INFORMUJE
O ROZPOCZĘCIU PRAC NAD BUDŻETEM GMINY NA 2021 ROK
Wszyscy zainteresowani mogą składać pisemne wnioski do projektu
budżetu na 2021 rok w terminie do 30 września 2020 roku. Wniosek zawierający opis zadania wraz uzasadnieniem należy złożyć w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1, pok. nr 2 w godzinach pracy urzędu.
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ZNIŻKI OPŁAT
ZA KOMPOSTOWANIE

Rada Miejska Skoczowa, na wniosek burmistrza Skoczowa
Mirosława Sitko, podjęła podczas czerwcowej sesji uchwałę
w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli domów jednorodzinnych,
kompostujących bioodpady. Po przeanalizowaniu ilości odpadów
zielonych oraz kosztów z tym związanych, ustalono zniżkę w wysokości 4 zł na osobę miesięcznie. Warunkiem skorzystania ze zniżki
jest złożenie deklaracji i posiadanie kompostownika przydomowego. Aby mieszkańcy mieli możliwość skorzystania ze zniżki jeszcze
w tym sezonie wegetacyjnym, uchwała weszła w życie już 1 lipca.
Deklaracje oraz oświadczenia o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów będą dostępne
po ogłoszeniu uchwały w Dzienniku Ustaw Województwa Śląskiego. Powinno to nastąpić w drugiej połowie lipca. Stawka dla osób,
które złożą deklarację do 10 sierpnia 2020 r., będzie naliczana od
1 lipca 2020 r.
Przypominamy, że oprócz skoszonej trawy, do bioodpadów zalicza się m. in. odpady warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),

gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty żywe, trociny i korę drzew,
nieimpregnowane drewno i resztki jedzenia. W przypadku korzystania z ww. ulgi, mieszkańcy nie mogą wystawiać bioodpadów przed
posesję oraz nie mogą oddawać ich do PSZOK -u. Ponadto odpady
te nie mogą znaleźć się w pojemniku na odpady zmieszane.
BPI/WGKiŚ

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA...
Szanowni Państwo, w porządku obrad
czerwcowej sesji obowiązkowo znajdują się
dwa punkty, które stanowią podsumowanie
poprzedniego roku oraz w pewnym sensie są
wyrazem ostatecznej oceny działalności burmistrza przez radnych gminy. Pierwszym jest
raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności burmistrza i funkcjonowania gminy w roku 2019, w szczególności
realizację polityk, programów i strategii
oraz uchwał rady miejskiej. Treść raportu jest dostępna na stronie www.skoczow.esesja.pl w punkcie 4 porządku
obrad XVII sesji RM. Ostatecznie, po rozpatrzeniu raportu, radni udzielili burmistrzowi wotum zaufania przy dwóch
głosach sprzeciwu.
Drugim niezwykle ważnym elementem czerwcowej sesji jest procedura
udzielenia burmistrzowi absolutorium.
Absolutorium jest najważniejszym
głosowaniem potwierdzającym prawidłową realizację budżetu za 2019 rok.
W podsumowania budżetu znajdziemy:
kwota wykonanych dochodów wyniosła
127.313.607 zł (103,7% planu), natomiast kwota wykonanych wydatków
wyniosła 120.216.480 zł (92,6% planu).
Jak łatwo policzyć, nadwyżka budżetowa wynosi ponad 7 mln. Nie są to jednak
pieniądze, które pozostały niewykorzystane
i się marnują. Cała ta kwota jest zarezerwowana na inwestycje rozpoczęte w 2019 roku i na
pewno zostanie wydatkowana na sfinansowanie dokończenia inwestycji w 2020 roku. Aby
nie być gołosłownym dodam, że na bieżący rok
są zaplanowane inwestycje za prawie 40 mln
zł, a planowany deficyt budżetu może wynieść
nawet 21 mln zł. Deficyt zostanie pokryty częściowo właśnie z niewykorzystanych środków
z lat poprzednich oraz emisji papierów wartościowych i zaciągniętej pożyczki. Absolutorium
zostało przyjęte przy jednym głosie sprzeciwu.
W porządku obrad znalazła się również
uchwała w sprawie regulaminu przyznawania

stypendium gminy Skoczów dla uzdolnionych
uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy. Regulamin jest autorskim projektem Komisji Kultury i Oświaty RM
Skoczowa. Został przyjęty przy jednym głosie
wstrzymującym.
W kolejnych punktach radni przyjęli zmiany
w budżecie gminy, które w przypadku inwestycji dotyczyły głównie zwiększenia:

• pomocy finansowej dla powiatu cieszyńskiego na remont ul. Góreckiej o 225 tys. zł (całkowita wartość pomocy to 1,7mln zł);
• wydatków na budowę windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej
w Pierśćcu o 156 tys. zł (całkowita wartość
zadania to 538 tys. zł);
• kosztów przebudowy PSZOK-u o 122 tys. zł;
• wydatków związanych z budową terenów
rekreacyjnych wokół stawów na Górnym Borze oraz remontu kamienicy Rynek 3 o kwotę 925 tys. zł (całkowita wartość zadania to
12,9 mln zł).
Przy dwóch głosach wstrzymujących przyjęto uchwałę w sprawie zwolnienia w części
z opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
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nalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Warunkiem uzyskania częściowego
zwolnienia z opłaty (4 zł od osoby) jest złożenie
nowej deklaracji o wysokości opłaty z uwzględnieniem oświadczenia o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu
w nim bioodpadów. Do podjęcia
uchwały obliguje radę miejską ustawa
z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (art. 6k, ust. 4a). Mam nadzieję, że zwolnienie z opłaty w kwocie
4 zł od osoby zachęci mieszkańców do
mulczowania oraz kompostowania trawy, co na pewno przełoży się na zmniejszenie ilość odpadów.
Na wniosek burmistrza radni
większością głosów przyjęli uchwałę
w sprawie powierzenia Miejskiej Spółce
SKO-EKO Sp. z o.o prowadzenia Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK),
wykonywania ważenia odpadów komunalnych oraz ich ewidencjonowania.
Nie ulega wątpliwości, że to rozwiązanie
jest optymalne pod względem minimalizacji kosztów obsługi PSZOK-u. Dotychczasowe perfekcyjne prowadzenie Spółki oraz
bardzo duże doświadczenie w pozyskiwaniu
środków zewnętrznych na inwestycje pozwala
z optymizmem patrzeć w przyszłość i wyczekiwać PSZOK-u na miarę XXI wieku.
W imieniu radnych Rady Miejskiej Skoczowa
życzę wszystkim mieszkańcom bezpiecznego
i pełnego słońca wypoczynku wakacyjnego.
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 26 sierpnia o godz. 15.00.
Rajmund Dedio
Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa
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NOWY POMYSŁ NA STYPENDIA

Istotnym elemenetem czerwcowego posiedzenia Rady Miejskiej Skoczowa było głosowanie w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów gminy Skoczów dla uzdolnionej mlodzieży, opracowanego i wniesionego pod obrady przez Komisję Kultury
i Oświaty. Prezentujemy zmiany, jakie zaszły w stosunku do zasad obowiązujących podczas poprzedniego naboru.
MZO
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EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W DOBIE PANDEMII
Egzaminacyjne emocje z pewnością już opadły, ale podsumujmy tegoroczny egzamin ósmoklasisty w gminie Skoczów. 16 czerwca najstarsi
uczniowie szkół podstawowych rozpoczęli swoje trzydniowe zmagania
z egzaminem, który podsumował ich ośmioletnią pracę i wysiłek. We wtorek odbył się egzamin z języka polskiego, w środę z matematyki, a dzień

później z języka obcego. Zdecydowana większość zmagała się z językiem
angielskim, ale są w gminie Skoczów ósmoklasiści, którzy wybrali także inne
języki, jak niemiecki, francuski czy rosyjski. W sumie do egzaminu podeszło
223 ósmoklasistów z 7 szkół podstawowych prowadzonych przez gminę
Skoczów: 62 uczniów w SP8, 47 w SP1, 46 w SP3, 20 w Ochabach, 19
w Pierśćcu, 16 w Pogórzu i 13 w Kiczycach.
Podczas egzaminu ósmoklasiści zmierzyli się nie tylko ze stresem, ale
również z reżimem sanitarnym: uczniowie, przychodząc na egzamin, musieli mieć maseczki i zdezynfekować ręce, a także przynieść własne przybory.
Pisali w odstępach co najmniej półtorametrowych od siebie, jednak już bez
maseczek.
Egzaminy przebiegły bez zakłóceń, a komisje nie odnotowały żadnych incydentów, które mogłyby mieć wpływ na przebieg i wynik egzaminu. Niestety, kilkoro uczniów, z racji trwającej w ich otoczeniu kwarantanny, podejdzie
do egzaminu w drugim terminie.
Trzymamy kciuki za absolwentów naszych podstawówek, oby ich wyniki
były tymi wymarzonymi i otworzyły im drzwi do dalszej ambitnej edukacji
w szkołach ponadpodstawowych.
MZO

SIEDMIORO WSPANIAŁYCH
24 czerwca, podczas sesji Rady Miejskiej Skoczowa, odbyło się wręczenie
najzdolniejszym uczniom szkół podstawowych gminy Skoczów statuetek
„Skoczowski Prymus 2020”. Ten zaszczytny tytuł został przyznany przez
burmistrza Skoczowa Mirosława Sitko już po raz trzeci. Prymusem zostaje
uczeń, który jest wzorem i przykładem dla wszystkich kolegów oraz koleżanek w szkole i został nominowany do tego tytułu przez dyrektora i Radę
Pedagogiczną. Do tej pory ceremonia wręczenia miała miejsce podczas gali
„Nasi Najlepsi”, jednakże ze względu na obowiązujące obecnie obostrzenia.
W tym roku wręczenie statuetek oraz nagród miało miejsce przed rozpoczęciem sesji. Uroczystego wręczenia laureatom, w obecności ich rodziców,
dokonali: burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko, przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa Rajmund Dedio, zastępca burmistrza Andrzej Bubnicki oraz
przewodnicząca Komisji Kultury i Oświaty Maria Sobik.
Na terenie gminy Skoczów mamy siedem szkół podstawowych, zatem
prymusów także jest siedmiu:
• Aleksandra Bednarz z kl. VIII B (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa
Morcinka w Skoczowie) – Aleksandra ma celujące i bardzo dobre wyniki
w nauce. Jest laureatką wojewódzkiego i ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2019 (jej proza doczekała
się publikacji). Jest wzorem dla innych uczniów i damą pod każdym względem.
• Klaudia Gruszczyk z kl. VII B (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II
w Skoczowie) – Klaudia osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce, aktywnie
angażuje się w życie szkoły i gminy. Reprezentuje szkołę w rozlicznych
przeglądach i konkursach sportowych oraz artystycznych.
• Wiktoria Czakon z kl. VIII A (Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krystyny Bochenek w Skoczowie) – Wiktoria to urodzony naukowiec – oprócz bardzo
wysokiej średniej (5,71), jest laureatką wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z chemii oraz finalistką konkursu z języka polskiego.
• Maciej Czerny z kl.VI B (Szkoła Podstawowa im. Zofii Kossak w Pierśćcu)
– Maciej jest wzorem dla rówieśników, cechują go zdolności matematyczne i sportowe. Ma znaczące osiągnięcia w Międzynarodowym Konkursie

Matematycznym KANGUR, jest rekordzistą w układaniu kostek Rubika na
czas (posiada ich całą kolekcję). Odnosi sukcesy wojewódzkie w siatkówce.
• Maciej Gała z kl.VI A (Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Ochabach
Małych) – Maciej osiągnął bardzo wysokie wyniki w nauce (średnia 5,79),
zajął I miejsce w Grze Miejskiej poświęconej historii Bitwy pod Skoczowem. Zajął także I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Filmowym „Science Movie”.
• Adrian Cieślar z kl. VIII (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogórzu) – Adrian
co roku wypracowuje wzorową średnią i cechuje się wyjątkową kulturą
osobistą. Jest laureatem Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Warto dodać, że po raz pierwszy w historii tego konkursu uczeń na etapie
szkolnym i rejonowym uzyskał maksymalną liczbę punktów.
• Julia Chmiel z kl. VII (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kiczycach) – Julia jest
wzorową uczennicą oddziału dwujęzycznego, obdarzoną bardzo wysoką
kulturą osobistą i empatią na potrzeby innych. Zawsze angażuje się w
życie artystyczne szkoły i niejednokrotnie reprezentuje ją na przeglądach
i konkursach na różnym szczeblu.
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy osiągnięć!
MZO

SPOTKANIE Z DYREKTORAMI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
30 czerwca odbyło się spotkanie burmistrza z dyrektorami placówek oświatowych gminy Skoczów podsumowujące rok szkolny
2019/2020. Obecni dyrektorzy,
wraz z burmistrzem Mirosławem
Sitko, jego zastępcą Andrzejem
Bubnickim, dyrektor MZO Joanną
Radwan-Kmiecik i zastępcą dyrektora MZO Łukaszem Stępniem,
omawiali i analizowali przebieg
zdalnego nauczania pod kątem

jak najlepszego przygotowania się
i wykorzystania doświadczeń na
wypadek konieczności kontynuowania nauki zdalnej w nowym
roku szkolnym. Warto dodać,
że narady dyrektorów z burmistrzem, jak i jego zastępcą oraz
dyrektorem MZO, od marca organizowane były systematycznie
poprzez Skype i Zoom. Z powodu
dynamicznie rozwijającej się sytuacji oraz częstych zmian spowodo-

wanych zagrożeniem epidemiologicznym, odbywały się nawet kilka
razy w miesiącu. Zdalna forma
pozwalała w szybki i bezpieczny
sposób na bieżące omawianie
nurtujących spraw i szukanie optymalnych dla placówek rozwiązań.
Podczas spotkania szczególne
wyrazy podziękowania za wieloletnią pracę skierowane zostały do
dyrektor Przedszkola Publicznego
nr 2 w Skoczowie, która w lipcu
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2020 r. odchodzi na emeryturę.
Burmistrz Mirosław Sitko uroczyście przekazał także powierzenia
funkcji dyrektorskich dyrektorom
placówek, w których, zgodnie
z przepisami, w tym roku realizowane miały być konkursy na stanowiska dyrektorskie, a które nie
odbyły się z uwagi na pandemię
– a więc Irenie Krypczyk ze SP im.
Z. Kossak w Pierśćcu i Katarzynie
Izdebskiej z Przedszkola Publicznego nr 1 w Skoczowie.
MZO/BPI
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ZIELONA PRACOWNIA W KICZYCACH

W Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kiczycach powstanie
nowoczesna pracownia fizyczno-przyrodnicza. Środki na całkowity
remont pomieszczenia, a także zakup wyposażenia oraz wspaniałych
pomocy dydaktycznych do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów, zostały pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Szkoła wzięła udział w dwóch częściach konkursów przeznaczonych dla szkół podstawowych i średnich województwa śląskiego:
„Zielona Pracownia_2020`projekt” oraz „Zielona Pracownia`2020”.
Zwycięstwo w I części zagwarantowało pozyskanie środków finansowych w wysokości 20% planowanej inwestycji, zaś w II części można
było zdobyć 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 30 000 zł. Łącznie szkoła
zdobyła prawie 37 500 zł, czyli całkowitą kwotę przeznaczoną na tę
inwestycję.
Komisja konkursowa oceniała pomysł na zagospodarowanie pracowni – jej funkcjonalność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność
pomocy dydaktycznych. W tym roku przeprowadzona została już
VI edycja powyższych konkursów. Wpłynęło bardzo dużo wniosków,
tak więc i konkurencja była spora. Prócz części formalnej, wizualizacji
pracowni – projektu graficznego, konieczne było stworzenie progra-

mu edukacyjnego, który będzie realizowany w nowej klasopracowni.
Opracowaniem wszystkich niezbędnych materiałów w w/w konkursach, a także autorką programu „EKO+logika” – bo tak nazwano całe
przedsięwzięcie – jest nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Kiczycach Wioleta Mrzyk-Plata. Pomysłodawczynią warsztatów o tematyce
ekologicznej wchodzących w skład programu jest także nauczyciel
tejże szkoły – Justyna Rozmus-Pilarska. Obie nauczycielki w ciągu nadchodzącego roku szkolnego odpowiedzialne będą za realizację programu, którego mottem przewodnim są słowa Arystotelesa: „Nadszedł czas, aby zrozumieć, że przyroda bez człowieka będzie istniała,
ale człowiek bez przyrody nie”. Planowane działania obejmują zagadnienia dotyczące m.in. odnawialnych źródeł energii, zanieczyszczenia
gleby, powietrza i wód, segregacji śmieci oraz utylizacji odpadów. Projekt przewiduje też wycieczki terenowe, a także zajęcia warsztatowe,
podczas których – dzięki nowym pomocom dydaktycznym – uczniowie będą mieli okazję przeprowadzać liczne badania i doświadczenia.
Mamy nadzieję, że klasopracownia będzie służyła uczniom naszej
szkoły już od września!
Aleksandra Trąbała
Dyrektor SP w Kiczycach

PRAWO JAZDY W SZKOŁACH ZAWODOWYCH
Dla wielu młodych ludzi posiadanie prawa jazdy to prestiż.
Można być niezależnym, samodzielnym, a gdy jeszcze ma się
możliwość zapracowania i kupienia
własnego samochodu – marzenia
się spełniają… Jak więc zdobyć prawo jazdy i zaoszczędzić 4000 zł?
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Okazuje się, że takie marzenia są w zasięgu ręki. Na przykład
uczniowie wielu szkół branżowych
wielozawodowych od pierwszej
klasy pracują w zawodzie i mają
możliwość gromadzenia oszczędności na wymarzone cztery kółka.
Niektóre kierunki szkół branżowych

i techników, jak na przykład te oferowane w Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznym w Międzyświeciu,
zawierają w sobie kurs prawa jazdy
w ramach zajęć programowych.
Warto wiedzieć, że dla technikum
w zawodzie rolnik i technik architektury krajobrazu jest to prawo jazdy
na ciągnik. Technikom weterynarii
oferowane jest prawo jazdy kat. B
na samochód. Mechanicy pojazdów
i maszyn rolniczych kończą dwa kursy T i B. Wszystkie kursy są bezpłatne, a szkolenie odbywa się w czasie
lekcji. Szkoła, prowadząc kursy prawa jazdy, opłaca lekarza, załatwia
większość formalności w wydziale
komunikacji, posiada też własny
plac manewrowy, samochód oraz
ciągnik z przyczepą dwuosiową.
Kursanci mogą dowolnie wybierać
miejsce zdawania egzaminów państwowych na prawo jazdy (Bielsko
-Biała, Jastrzębie-Zdrój). Uczniowie
mają dostęp do stanowiska z aplikacją WORD, gdzie w każdej chwili
mogą uczyć się, doskonalić i zdawać
wewnętrzny egzamin teoretyczny.
Jesteśmy bardzo dumni z wysokiej
zdawalności naszych uczniów.

Wieści Skoczowskie

Zatem być może wymarzone dokumenty czekają na Ciebie
w naszej szkole. Będąc uczniem
szkoły zawodowej, zyskasz nieodpłatnie, poza uprawnieniami do
wybranego zawodu, bardzo ważne
kwalifikacje, a dokładnie mobilność, tak cenioną podczas wejścia
na rynek pracy! W Międzyświeciu
widok uczniów przyjeżdżających
do szkoły swoim samochodem,
a nawet ciągnikiem, nikogo nie dziwi, to normalna codzienność! Do
tradycji naszej szkoły na stałe weszło, że w dniu zakończenia zajęć,
w dni otwarte, czy w dzień Forum
Rolniczego Ziemi Cieszyńskiej rolnicy i mechanicy przyjeżdżają swoimi ciągnikami – i to jakimi! Jest co
podziwiać. Oprócz nowoczesnych,
wspaniałych maszyn, demonstrują
także ciągle bardzo cenione stare
modele, niejednokrotnie odnowione własnoręcznie. Jesteśmy pełni
podziwu dla motoryzacyjnej pasji
naszych rolników i mechaników.
Zespół ds. promocji
ZSPT w Międzyświeciu

FILMOWE ROZPOCZĘCIE WAKACJI

Miejskie Centrum Kultury „Integrator” zaprosiło mieszkańców gminy
Skoczów na filmową ucztę w plenerze! 26 czerwca, w godzinach wieczornych, w parku na Górnym Borze odbyła się pierwsza z trzech letnich edycji
kina pod chmurką. Choć pogoda była nieco kapryśna, to pozwoliła najmłodszym uczestnikom wydarzenia obejrzeć etiudę filmową „Zwierzaki w kosmosie”, która powstała podczas drugiego semestru zajęć twórczych MCK
„Film animowany”. Jej autorami byli Martyna Ludwiczak, Weronika Obracaj,
Weronika Nowak, Małgorzata Krzywoń, Mateusz Dobosz, Julia Dobosz, Zofia Raszka, Martyna Pawlus. Film powstał pod czujnym okiem instruktorki –
Sylwii Dwornickiej.
W programie nie zabrakło oczywiście bajek ze Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Dorosła część publiczności miała natomiast okazję
obejrzeć amerykańską komedię „Równi goście”. Bardzo dziękujemy uczestnikom za udział w imprezie i zachowanie zasad sanitarnych. Zapraszamy gorąco na kolejną odsłonę letniego kina, która odbędzie się już 24 lipca! Przed
nami oczywiście bajeczki dla najmłodszych oraz komedia. Tym razem zobaczymy film „Jutro będziemy szczęśliwi”. Z kolei 28 sierpnia zaplanowaliśmy
emisję obrazu „Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął”. Zapraszamy
do oglądania filmów w plenerowej scenerii nad stawami!
Tekst i zdjęcie: MCK „Integrator”

WAKACJE W SIECI KULTURY A JEDNAK TWÓRCZY
(MIMO WSZYSTKO)
SEZON W MCK
Przez cały lipiec i sierpień na fanpage’u MCK „Integrator” proponujemy „kulturalnym skoczowianom”
serię atrakcji. Wśród nich znajdą
się prezentacje archiwalnych zdjęć,
obrazujących przedsięwzięcia organizowane przez MCK, ponieważ zauważyliśmy, że cieszą się one bardzo
dużym zainteresowaniem i trudno
zaspokoić „apetyty z nimi związane”.
Nie braknie też fotografii wykonanych na skoczowskiej starówce, które zestawimy z obrazami powstałymi
w zeszłym roku, jak i w roku 2017
podczas plenerów malarskich. Będzie zatem okazja porównać rzeczywistość z wizją artystyczną. Już teraz
zapowiadamy, że efekt niejednego
może zadziwić – tym bardziej, że
wybraliśmy najbardziej abstrakcyjne
prace. W soboty i niedziele będziemy prezentować archiwalne filmy
związane ze Skoczowem, w których

zapisane są wydarzenia kulturalne
sprzed wielu lat. Ich autorem jest
Krzysztof Nowaczek. Pokażemy też
krótkie filmy animowane powstałe
w pracowni filmu animowanego
w MCK „Integrator”, w wykonaniu
dzieci kształconych pod tym kątem
przez instruktor Sylwię Dwornicką.
I oczywiście nie zabraknie konkursów! Tym razem będzie okazja odgadnąć miejsca wpisane w centrum
miasta, obok których niejednokrotnie przechodzimy, ale nie tak łatwo je
dostrzegamy. Zachęcamy do zabawy zatytułowanej „Skoczów zaskakuje”. Na najbardziej spostrzegawczych
oczywiście czekają nagrody! Szczegóły dotyczące dziewięciu odsłon przywołanego konkursu można znaleźć
w regulaminie na naszej stronie internetowej.
MCK „Integrator”

Sytuacja związana z pandemią ograniczyła w znaczący sposób
działalność instytucji kultury. Tym samym MCK „Integrator” zostało
zmuszone do zawieszenia m.in. warsztatów twórczych. Nie mogliśmy jednak pogodzić się z faktem, że efekty kreatywnych, cotygodniowych spotkań dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych z instruktorami wspomnianych warsztatów nie ujrzą światła dziennego
podczas wystawy, która tradycyjnie jest organizowana w czerwcu
w Galerii ARTadres – jako zwieńczenie rocznej pracy. Zajęcia twórcze rozpoczęły się w tym trudnym sezonie wraz z początkiem października 2019 r. i trwały prawie do połowy marca, czyli pięć i pół
miesiąca. Powstało na nich wiele niezwykle atrakcyjnych, niepowtarzalnych elementów dekoracyjnych, prac plastycznych, przedmiotów użytkowych itd. Jak można je pooglądać? Tym razem nie wypełnią wyżej wspomnianej galerii. Postanowiliśmy zaprezentować je
w sposób bardziej trwały i międzynarodowy – lokując je „w sieci”,
w formie wystawy wirtualnej. Wszystkich uczestników zajęć, instruktorów, rodziców i inne zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową, kanał YouTube oraz fanpage MCK
„Integrator”, gdzie będzie okazja pooglądać wybrane prace twórcze.
Jednocześnie dziękujemy ogromnie ich autorom i wszystkim instruktorom za każdą minutę wspólnego artystycznego dzielenia się
wzajemną wrażliwością i artystycznymi wskazówkami, co po raz kolejny w bezcenny sposób rozwinęło niejedną osobowość i ubogaciło
wyjątkowe wnętrze każdej z przywołanych osób.
Zwiedzając wirtualną wystawę, mamy okazję prześledzić efekty
pracy podczas takich zajęć twórczych, jak: ceramika (instr. Marta
Czech-Śniegulska), robótki ręczne (instr. Urszula Raszka), współczesna makrama (instr. Anna Krajewska-Krawiec), rysunek, malarstwo,
zajęcia plastyczne (instr. Rafał Raszka), igła z nitką – szycie ręczne
(instr. Agata Palej), dziecięca kraina sztuki (Karolina Fojcik-Pustelnik) oraz zajęcia plastyczne (instr. Gabriela Raszka). Wystawa jest
dostępna pod adresami internetowymi: www.mckskoczow.pl i integratorskoczow (FB).
MCK „Integrator”

Lipiec 2020
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ZASŁUŻENI SKOCZOWSCY SPOŁECZNICY

Co roku Rada Miejska Skoczowa za pomocą odpowiedniej
uchwały przyznaje mieszkańcom gminy Skoczów, którzy przez
wiele lat bezinteresownie pracowali społecznie na rzecz Skoczowa i sołectw, tytuły „Zasłużonych”. Taka uchwała została podjęta również w tym roku. Niestety, ze względu na zagrożenie spowodowane koronawirusem statuetki nie mogły być wręczane
tradycyjnie podczas uroczystej gali w Teatrze Elektrycznym.
Oddając szacunek zasłużonym dla naszych sołectw i Skoczowa, w tym wydaniu „Wieści Skoczowskich” prezentujemy laudacje:

• Zasłużony dla Bładnic – Jan Pilch: Był radnym Rady Miejskiej Skoczowa w latach 1994-1998 oraz sołtysem Bładnic w latach 19952003. W okresie pełnienia funkcji radnego i sołtysa zaangażował
się w wiele inicjatyw, a wśród nich należy wymienić: telefonizację
i gazyfikację wsi, rozbudowę budynku OSP Bładnice, poprowadzenie instalacji wodociągowej, regulację potoku „Piskorzówka” oraz
położenie asfaltu na obecnej ulicy Rumiankowej.
• Zasłużony dla Harbutowic – Andrzej Jan Górniok: Jest społecznikiem na rzecz wizerunku sołectwa Harbutowice. 17 lat temu
wykonał pokaźnych rozmiarów matrycę herbu sołectwa, która posłużyła do wykonania dwóch jego odlewów – na zewnątrz i do wewnątrz Domu Rolnika. Wykonał składane stoły (22 szt.), które służą
mieszkańcom sołectwa podczas imprez zewnętrznych. Podarował
na rzecz strzelnicy w Harbutowicach 6 pistoletów w okazałej oprawie – są to jego własnoręczne prace, które można oglądać na sali
bilardowej przed strzelnicą (kieruje do niej metalowo-drewniany
napis „strzelnica”, również wykonany przez Zasłużonego). Andrzej
Górniok jest autorem i wykonawcą statuetki „Srebrnej Lipy”, która jest nagrodą w konkursie Harbutowiady (znajduje się w Izbie
Historycznej w Sułkowicach). Jest autorem i wykonawcą Statuetki
Złotej i Srebrnej „Flinty”, jako I oraz II nagrody w konkursie strzeleckim pierwszej i drugiej edycji. Wykonał renowację starego kufra
– skrzyni dużych rozmiarów, który stoi teraz w izbie historycznej.
Duży drewniany napis „Zdrowa żywność”, wykonany przez Andrzeja Gónioka, co roku jest z mieszkańcami Harbutowic na dożynkach.
Wykonał też z drewna lipowego maskotkę sołectwa Harbutowice
– kuzyna Pinokia, drewnianego Lipka. Od dziecięciu lat zawsze jest
obecny przy grillu podczas Lipowych Dni. W 2015 r. burza przewróciła potężną lipę w Harbutowicach i po szybkiej konsultacji z Andrzejem Górniokiem drzewo zostało zabrane. Do dzisiaj, długo po
pocięciu, wypełnia Dom Rolnika jako element dekoracyjny i użytkowy. Na co dzień „pozytywnie zakręcony”, wydobywa piękno orzechowego drzewa.
• Zasłużony dla Kiczyc – Władysław Kajstura: Działacz społeczny
od zawsze bardzo mocno zaangażowany w rozwój wsi. Nigdy nie
odmówił bezinteresownej pomocy, poświęcił dziesiątki godzin na
pracę na terenie budynku szkoły podstawowej, przedszkola oraz
strażnicy OSP w Kiczycach. Do dzisiaj aktywnie zaangażowany
w pomoc dla pań z Koła Gospodyń Wiejskich, a także strażaków.
Honorowy członek OSP w Kiczycach. Wielokrotnie wyciągał pomocną dłoń dla potrzebujących mieszkańców wsi, którzy znaleźli
się w trudnej sytuacji życiowej i zostali doświadczeni przez los, np.
przez pożar czy nagłe choroby. Pasją Władysława Kajstury od młodzieńczych lat jest muzyka, a dokładnie oprawa muzyczna różnego
rodzaju imprez. Jego pogodny charakter, wesołe żarty, połączone
z zamiłowaniem do muzyki, pozwoliły wielokrotnie uatrakcyjnić imprezy organizowane przez sołectwo Kiczyce. Władysława nie może
zabraknąć na tradycyjnych dożynkach wiejskich, festynach, a także
na „Świątecznym Kolędowaniu pod Wiatą”.
• Zasłużona dla Kowali – Ewa Hutta: Należy do szczególnie udzielających się członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Kowalach, pomagając w organizowaniu wszystkich imprez od strony kulinarnej,
dekoracyjnej, a w szczególności artystycznej i kulturalnej, bawiąc
wszystkich swoim humorem i pomysłowością. Jest osobą serdeczną, szczerą, życzliwą i zaangażowaną. Należy również do komisji rewizyjnej koła. Czynnie zawsze bierze udział w organizowaniu takich
imprez jak Dzień Seniora, Dzień Kobiet, dożynki itd. Ewa Hutta jest
członkiem Rady Sołeckiej Wsi Kowale od trzech kadencji. Wzorowo
wywiązuje się z powierzonej przez mieszkańców sołectwa funkcji.
Bierze czynny udział w przygotowaniach wszystkich imprez organizowanych na terenie sołectwa, a organizowanych przez Radę
Sołecką i sołtysa. Pomaga przy organizowaniu Dnia Kobiet, Dnia
Dziecka, organizowaniu festynów sołeckich, a także pikników,
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w organizacji dożynek gminnych, Dnia Seniora, Mikołaja i organizowanej corocznie wigilijki.
• Zasłużony dla Ochab – Andrzej Szlauer: Jest członkiem OSP
Ochaby od 1978 roku. W tym czasie pełnił i nadal pełni odpowiedzialne funkcje. Przez 17 lat pełnił funkcję sekretarza, a następnie
przez 10 lat prezesa OSP. Obecnie jest członkiem komisji rewizyjnej oraz członkiem podziału bojowego. Przez ponad 40 lat wielokrotnie uczestniczył w akcjach gaśniczych, powodziowych, poszukiwawczo-ratowniczych. Przez kilka kadencji był członkiem Rady
Sołeckiej Wsi Ochaby. Jest pomysłodawcą i współorganizatorem
wielu imprez organizowanych przez OSP i Radę Sołecką, takich jak:
strażackie świniobicie, kolejne jubileusze OSP, odnowienie sztandaru OSP, Ochabskie Papaje, Spotkania z tradycją, Ochaby – jesteśmy
widoczni – Szlakiem zabytków. Za swoją działalność zawodową
i społeczną był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany (Zasłużony
dla Województwa Bielskiego, odznaką: strażak wzorowy, brązowym, srebrnym oraz złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa
i złotą, honorową odznaką PFHBiPM). Obecnie pełni także funkcję
wiceprezesa zarządu gminnego oraz członka zarządu powiatowego OSP.
• Zasłużony dla Pierśćca – Stefan Krzempek: Po przeprowadzce
z Zarzecza do Pierśćca w 1976 roku, poświęcił się pracy społecznej i temu, co kochał nad życie – folklorowi Śląska Cieszyńskiego.
W 1980 roku związał się z powstałym w 1966 roku skoczowskim
Zespołem Regionalnym „Senior”. 10 lat później objął jego kierownictwo. Opracował repertuar i wszystkie układy choreograficzne
zespołu. Dzięki temu „Senior” wielokrotnie i z powodzeniem prezentował się m.in. w Katowicach, Kętach, Wodzisławiu Śl., Prudniku,
Bielsku-Białej, Strumieniu. Szczyrku, Wiśle, Makowie Podhalańskim,
Brennej, Żywcu. Repertuar opracowywany przez Stefana Krzempka sprawił, że kierowany przez niego „Senior” zdobył uznanie na
ogólnopolskich przeglądach zespołów amatorskich w Rzeszowie,
Szubinie i Bydgoszczy. Wypracowane jego staraniem walory artystyczne zespołu dostrzeżono także na Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Zebrzydowicach oraz na Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Brennej, gdzie uhonorowany został wyróżnieniem
i trzecią lokatą. Kierownik Krzempek, wraz z członkami zespołu,
opracowali ponad 100 piosenek ludowych, 12 tańców oraz kilkanaście inscenizacji związanych z lokalnymi obrzędami. Jako kierownik
zespołu regionalnego i sołtys wsi ściśle współpracował z pierściecką
szkołą podstawową i przedszkolem. W 1987 roku nauczyciel muzyki Franciszek Cebula założył w szkole zespół regionalny. Program
i repertuar zespołu dziecięcego pomagali przygotowywać członkowie zespołu „Senior”, którzy dla młodych artystów byli wzorem do
naśladowania. Uczniowie postanowili niejako kroczyć drogą starszych, a dla odmiany przyjęli nazwę „Junior”. Dziesięć lat po osiedleniu się w Pieśćcu, w 1986 r., Stefan Krzempek został wybrany
sołtysem wsi. W okresie jego sołtysowania w Pierśćcu zawiązały się
komitety budowy gazociągu i wodociągu, w których, z racji funkcji,
czynnie uczestniczył. Zorganizował wiejskie dożynki w Pierśćcu, na
przejazd korowodu udało się wykonać i utwardzić nawierzchnię
ul. Spacerowej. Za jego kadencji wyasfaltowano wiele dróg, wykonano oświetlenie głównej ulicy – do dziś wielu starszych mieszkańców wspomina, że za sołtysa Krzempka wreszcie mieli jak dojechać
do domu, „po równej ceście”. Przez wiele lat był także członkiem
wspierającym OSP w Pierśćcu. Stefan Krzempek ponadto wiele lat
pracował społecznie w parafii św. Mikołaja jako palacz w kościelnym piecu węglowym. Z żoną Cecylią przez całe lata opiekowali się
kamiennym przydrożnym krzyżem stojącym na rozstaju dróg do
Zaborza i Iłownicy.
• Zasłużony dla Pogórza – Ignacy Czader: Proboszcz Parafii
NMPKP w Pogórzu, dziekan Dekanatu Skoczowskiego, opiekun
duchowny mieszkanek PDPS w Pogórzu. Organizator wykładów
i katechez dla dorosłych. Zaangażowany w działalność misyjną,
organizator zbiórek na zakup transportu dla misjonarzy. Utworzył
w Pogórzu ośrodek, w którym odbywają się szkolenia, warsztaty dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz kapłanów i katechetów.
Wybudował bibliotekę z nowoczesnym wyposażeniem. Organizator spotkań dla starszych i chorych mieszkańców, współorganizuje spotkania opłatkowe dla seniorów. Organizator koncertów muzyki poważnej i śpiewu chóralnego, a także występów teatralnych.
Propagator kultury Śląska Cieszyńskiego, m. in. prezentowanej
podczas festynów rodzinnych oraz podczas Pogórskiego Kolędowania. Wspiera oraz współpracuje ze wszystkimi organizacjami
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w Pogórzu. Przez swoją otwartość na ludzi oraz umiejętność łagodzenia i rozwiązywania problemów, zyskał zaufanie. Swoją postawą oraz zaangażowaniem w życie społeczne i duchowe wspiera
nie tylko mieszkańców Pogórza, ale całej gminy i powiatu. Pomysłodawca „Rocznych Skarbon na Misje”. Propagator misyjnego
kolędowania dzieci. Organizuje Diecezjalne Dni Skupienia czcicieli
Matki Bożej Pompejańskiej oraz msze święte o uzdrowienie duszy
i ciała. Założyciel Charytatywnego Stowarzyszenia „IGNIS”. Organizator wielu działań charytatywnych na rzecz dzieci i młodzieży
z ubogich rodzin oraz specjalnej troski, również zza wschodniej
granicy (m.in. z Mołdawii, Ukrainy, Białorusi i Rosji). Współzałożyciel Stowarzyszenia „Śląski Bank Żywności”. Jako proboszcz wspiera oraz udziela pomocy mieszkańcom na leczenie, rehabilitację
oraz zakup leków. Wspiera osoby i rodziny będące w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Pomysłodawca „Rocznych Skarbon
Miłosierdzia”, przeznaczonych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Organizuje też kolonie dla dzieci. Przy wsparciu mieszkańców
pomaga przy budowie kościoła w miejscowości Zimna Woda koło
Lwowa. Utworzył wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego dla
chorych z powiatów: cieszyńskiego, bielskiego oraz żywieckiego.
Otrzymał wiele odznaczeń: wyróżnienie wojewody warszawskiego za utworzenie i prowadzenie świetlicy „Uśmiech dziecka”
w Błoniu k/Warszawy, wyróżnienie MRPiPS za prowadzenie
ośrodka usamodzielnienia życiowego, nagrodę Starosty bielskiego im. Ks. Józefa Londzina za działalność społeczną, nagrodę
Zarządu Powiatu Cieszyńskiego im. Ks. L. Szersznika – ochrona
dziedzictwa kultury, Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, Brązowy Krzyż Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medal Komisji Edukacji Narodowej za Zasługi dla Oświaty
oraz Order Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Serce Dziecka”.
• Zasłużony dla Wilamowic – Janusz Wigłasz: Po wielu latach pracy
i doświadczenia w Zawodowej Straży Pożarnej, w 2000 roku wstąpił
do OSP w Wilamowicach. W 2002 roku został wybrany do zarządu,
w którym piastował funkcję gospodarza do 2017 r. Będąc gospodarzem OSP, czuwał nienagannie nad porządkiem w środku oraz
wokół strażnicy. Brał udział przy budowie ławek oraz ogrodzenia.
W 2019 roku, podczas budowy wiaty w Wilamowicach, to m.in. Janusz
Wigłasz odmalował elewację budynku świetlicy wiejskiej oraz pomagał przy budowie chodników wokół wiaty. Prace te wykonane były
w czynie społecznym. Od wielu lat jest etatowym wędzarzem wędlin
do grochówki, która gotowana jest na festyny oraz Bieg Niepodległości w Skoczowie. Na festynach jego funkcją jest obsługa grilla i kuchni
polowej. Wystarczy jeden telefon, a on zawsze przychodzi z pomocą.
• Zasłużona dla Wiślicy – Elżbieta Swoboda: Aktywnie angażuje
się w życie społeczne. W latach 1985-2007 była członkinią Rady Sołeckiej Wsi Wiślica, w której pełniła funkcję skarbnika. Z ramienia
Rady Sołeckiej prowadziła funkcję gospodarza Domu Ludowego, a
także dwóch mieszkań przy nim (w tym czasie wykonywane były
liczne remonty np.: wymiana okien, drzwi, wymiana ogrzewania na
gazowe). Wyremontowana została również stara strażnica, która
służyła jako zaplecze przy imprezach plenerowych. W latach 19882009 była przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Wiślicy, które liczyło 65 członkiń i prężnie działało zdobywając wiele dyplomów
i odznaczeń. Od 1995 roku aktywnie uczestniczyła w staraniach
o pozyskanie działki od Skarbu Państwa na boisko sportowe
(w latach 1996-1998 wybudowano boisko i oddano go sportowcom).
W sierpniu 1998 roku rozpoczęła się budowa kaplicy w Wiślicy,
która trwała 6 lat. Przez ten czas Elżbieta Swoboda prowadziła na
bieżąco kronikę budowy z postępującymi pracami. W 2004 roku
Kaplica została poświęcona.

• Zasłużony dla Skoczowa – Roman Kohut: W 1991 roku wstąpił do
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Skoczów, gdzie reprezentował jednostkę na turniejach wiedzy pożarniczej na szczeblach
miejsko-gminnych i rejonowych w Bielsku-Białej, osiągając na nich
czołowe miejsca oraz w zawodach sportowo-pożarniczych. Zaangażowany przez członków zarządu, zaczął kultywować skoczowską
tradycję „wodzenia Judosza”, co czyni do dnia dzisiejszego i przekazuje ją następnym pokoleniom młodych strażaków. Po uzyskaniu
pełnoletniości, 13 stycznia 1994 roku został członkiem czynnym jednostki. Na podział bojowy został wpisany w 1996 roku, gdy kończył
w styczniu kurs I stopnia, następnie w maju został skierowany na
kurs dowódców sekcji, a w październiku ukończył kurs naczelników
OSP. Od tego czasu aktywnie uczestniczy w działaniach ratowniczogaśniczych. W roku 1996 został członkiem zarządu i objął funkcję
skarbnika jednostki. Chcąc rozwijać swoją jednostkę, wspólnie z zastępcą naczelnika założył sekcję płetwonurków, wciągając w to działanie pozostałych członków OSP. Rozwijając sekcję nurków, reprezentował dwa lata z rzędu woj. bielskie na ogólnopolskich zawodach
strażaków płetwonurków w Bydgoszczy i Olsztynie. W roku 2002 został zastępcą naczelnika. Rozwijając się w straży, w 1995 roku został
honorowym dawcą krwi, propagując tę ideę wśród członków swojej
jednostki, co pozwala na organizowanie akcji krwiodawstwa przed
remizą OSP. Jednostka OSP Skoczów w 2005 roku nawiązała współpracę ze sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a Roman
Kohut został odpowiedzialnym za sztab w jednostce z ramienia OSP.
Współpraca nadal trwa, rozwijając się (od pięciu lat jednostka organizuje z tej okazji MOTO WOŚP). W roku 2006 został członkiem oddziału miejsko-gminnego w Skoczowie i objął w nim funkcję komendanta
miejsko-gminnego, a następnie został członkiem prezydium oddziału powiatowego w Cieszynie. Po śmierci naczelnika w 2009 roku, objął tę funkcję i pełni ją do teraz. Od początku starał się o polepszenie
wyposażenia jednostki w nowe samochody pożarnicze. Przyniosło
to efekt już w 2011 roku. Jednostka wymieniła wysłużonego Żuka
na samochód Citroen Jumper, a parę miesięcy później Roman Kohut przekonał zarząd o potrzebie zakupu samochodu operacyjnego
do jednostki. W latach 2011-2016 został wiceprezesem zarządu powiatowego w Cieszynie, a w następnej kadencji pozostał członkiem
prezydium tegoż zarządu. W zarządzie powiatowym pełnił również
funkcję przewodniczącego komisji do spraw młodzieży, przenosząc
to również na szczebel miejsko-gminny, co zaowocowało stworzeniem manewrów medycznych dla członków MDP z jednostek działających na terenie gminy Skoczów. W międzyczasie, w roku 2014,
uzyskał tytuł sędziego zawodów sportowo-pożarniczych OSP. Nadal
starał się rozwijać swoją jednostkę i otworzyć ją na nowe wyzwania
stojące przed strażami pożarnymi zakupując namiot pneumatyczny
do jednostki i starał się utworzyć jednostkę wsparcia logistycznego.
W 2015 roku doprowadził do wymiany średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Star na nowy samochód marki Scania. Aktywnie
działa na polu współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami gminnymi i kościołami działającymi na terenie gminy Skoczów.
Aktywność ta sprawiła, że w 2014 roku został radnym Rady Miejskiej
Skoczowa, co umożliwiło mu dbanie o odpowiednie zabezpieczenie
środków finansowych dla jednostek OSP w gminie. Za swoje zaangażowanie został odznaczony medalem brązowym, srebrnym i dwukrotnie złotym Za zasługi dla pożarnictwa, brązową odznaką Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej oraz srebrną odznaką honorową
Za zasługi dla województwa śląskiego. Za aktywność i ilość oddanej
krwi odznaczony odznaką zasłużony dawca krwi stopnia trzeciego,
drugiego i pierwszego.
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ORGANY I NIEZWYKŁY GŁOS

Niedzielny koncert, który miał miejsce 21 czerwca w ramach XII edycji
„Wieczorów Muzyki Organowej i Kameralnej” w kościele w Pogórzu, choć był
drugim w ramach tegorocznego cyklu, był jednak pierwszym z możliwością
udziału publiczności. Po wysłuchaniu bogatego wyrazowo i stylistycznie programu można z całą pewnością stwierdzić: jeśli taka muzyka jest w niebie, to
chcę tam być jeszcze dziś! Perfekcyjne wykonanie utworów, połączone z niesamowitą wrażliwością muzyczną wykonawców – Joanny Zawartko (sopran)
oraz Łukasza Romanka (organy), dostarczyły zgromadzonym słuchaczom
niezapomnianych wrażeń artystycznych i duchowych.
Koncert rozpoczął się wykonaniem majestatycznego „Preludium
Es-dur” Johanna Sebastiana Bacha. Utwór ten rozpoczyna jeden z ważniejszych zbiorów kompozycji lipskiego mistrza – III część Clavier-Übung.
Zbiór ten, nazywany „niemiecką mszą organową”, poza wspomnianym
preludium zawiera również opracowania chorałów, których tematyka
odnosi się do katechizmu oraz mszy luterańskiej. W zaprezentowanym
repertuarze organowym usłyszeliśmy także błyskotliwą improwizację,
której tematem z racji niedawno obchodzonej uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej była pieśń “Twoja cześć, chwała”. Improwizacja
miała charakter dwuczęściowej romantycznej toccaty, z narastającym
dynamicznie wstępem i doniosłą w charakterze właściwą częścią z cytatem pieśni. Artysta w interesujący sposób połączył warstwy motoryczną z melodyczną, co przy bardzo dobrym rozplanowaniu ogólnej formy
utworu dało zdumiewający efekt.
Część organową dopełniły dwa utwory – Cantabile włoskiego kompozytora Enrica Pasiniego (ur. 1935) oraz „Cathedrales op. 55” francuskiego
twórcy Louisa Vierne’a (1870-1937). Enrico Pasini w swojej działalności
muzycznej, poza komponowaniem, zajmuje się także grą na organach
i fortepianie. Jest autorem ok. 300 utworów. Co ciekawe, zdecydowaną
większość jego twórczości stanowią utwory organowe, w tym aż 242
Cantabili. Wysłuchane Cantabile jest opatrzone numerem 2 i nosi tytuł
“For you – La baia di Calamosca”. Z kolei Cathedrales autorstwa wieloletniego organisty katedry Notre-Dame de Paris pochodzi ze zbioru
„24 Pièces de fantaisie”. Zbiór ten obejmuje wirtuozowskie utwory,
z jednej strony zapowiadające nadejście impresjonizmu w muzyce organowej (co jest zauważalne w języku muzycznym oraz niekiedy nowatorskich propozycjach doboru głosów), a z drugiej strony przełamujące
typowo “kościelne” skojarzenia z organami (znajdziemy tam m. in. utwory o tytułach takich jak: “Najady”, “Fantomy” czy “Gargulce i chimery”).
Wracając do Katedr, podczas słuchania utworu w interpretacji Łukasza
Romanka – jak zauważył dyrektor artystyczny festiwalu Paweł Seligman –
mogliśmy przez chwilę poczuć, jakbyśmy znajdowali się w ogromnej katedrze. Wrażenie to spotęgowała wyjątkowa akustyka kościoła z dużym
pogłosem, ale przede wszystkim użycie typowych dla tej muzyki głosów
językowych, które, dzięki ofiarności Parafian i Gości wspierających dzieło
konserwacji instrumentu, przeszły niedawno gruntowny remont wraz z
odnowieniem intonacji.
Wokalno-organowa literatura zaprezentowana podczas koncertu
skupiała się w zdecydowanej większości na utworach pochodzących
z epoki romantyzmu. Grupę tę reprezentowały utwory: “Jerusalem”
Felixa Mendelssohna-Bartholdy’ego, “Agnus Dei” George’a Bizeta oraz
“Ave Maria” z opery Otello Giuseppe’a Verdiego. “Jerusalem” jest arią
z oratorium “Paulus” Mendelssohna, nawiązującym do życia św. Pawła
w oparciu o teksty ze Starego i Nowego Testamentu. Bardzo osobliwie
w interpretacji Joanny Zawartko dały się słyszeć pełne żalu słowa: “Jerusalem, die du tötest die Propheten: die du steinigest, die zu dir gesandt”
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(„Jeruzalem, które zabijasz proroków; kamienujesz tych, którzy zostali do
ciebie posłani”). Nadzwyczaj efektownie zabrzmiało “Agnus Dei” Bizeta,
gdzie ekspresja i duży wolumen brzmienia sopranistki doskonale korespondowały z orkiestrowym brzmieniem instrumentu znajdującego się
w pogórskim kościele. Warto jednak zwrócić uwagę na ciekawostkę dotyczącą tego utworu, bowiem nie zawdzięcza swojego ostatecznego sakralnego kształtu samemu Bizetowi. Oczywiście, cała warstwa muzyczna
jest dziełem tego kompozytora, lecz powstała jako Intermezzo stanowiące część II suity “L’Arlesienne”. Zbiór ten został skompilowany cztery lata
po śmierci Bizeta przez jego przyjaciela – Ernesta Guirarda na zlecenie
wydawnictwa. Do Intermezza Guirard dodał tekst mszalny “Agnus Dei”,
przekształcając obsadę dzieła w wokalno-instrumentalną.
W “Ave Maria” Verdiego Joanna Zawartko zachwyciła słuchaczy swoim kreowaniem dramaturgii utworu – o tyle nietypowego jak na romantyczny, że w dużej mierze skonstruowanego z recytatywu opartego na
jednej wysokości dźwięku na tle zmieniającego się niczym kalejdoskop
przebiegu harmonii subtelnego akompaniamentu. Recytatyw ten po
czasie dramaturgicznego narastania “wybucha” i zmienia się w niezwykle
melodyjną, acz wymagającą technicznie i wyrazowo kantylenę. Tematyka maryjna towarzyszyła nam także na sam koniec koncertu. Ostatnim
wysłuchanym utworem było wzruszające “Ave Maria”, tym razem autorstwa współczesnego kompozytora Williama Gomeza (1939-2000). Mimo
panujących warunków pandemiczno-pogodowych, przybyłej publiczności było stosunkowo dużo, bo ponad 70 słuchaczy. Gromkie brawa po
koncercie sprawiały wrażenie, że dochodziły także z domów słuchaczy
oglądających transmisję on-line. Serdecznie gratuluję Wykonawcom
wspaniałego koncertu i wykwintnej uczty duchowej!
Już teraz zapraszamy na kolejny koncert, który będzie miał miejsce 30
sierpnia o godz. 17.00. Wystąpią: Łukasz Kołakowski (Poznań) – organy
oraz Kwartet altówkowy.
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Daniel Strządała

PLAŻOWE GRANIE W SKOCZOWIE

28 czerwca już po raz XXI na boiskach Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Skoczowie odbywały się Otwarte Mistrzostwa Ziemi Cieszyńskiej w Siatkówce Plażowej.
Można powiedzieć, że tradycyjnie zawodom
dopisywała piękna słoneczna pogoda. Pomimo
pandemii, do Skoczowa przyjechały dwadzieścia dwie drużyny reprezentujące różne strony
naszego województwa i kraju. W gronie startu-

jących byli zawodnicy między innymi z Rumii,
Myszkowa, Krakowa, Zabrza, Żywca, Radlina,
Jastrzębia i wielu innych miejscowości.
Zwycięzcą tegorocznego turnieju została
drużyna w składzie Marcin Kapuśniak / Stanisław Wawrzyńczyk. Na drugim miejscu uplasowała się para Tomasz Waligóra i Michał Sadowski. Trzecie i czwarte miejsce zajęli kolejno
Kamil Szwaj z Marcinem Gamzą i Kacper Led-

woń z Sebastianem Marczyńskim. Organizatorem mistrzostw było Stowarzyszenie „Wrzos”
działające przy ZSTiO w Skoczowie, a zadanie
było dofinansowane ze środków budżetu
gminy Skoczów oraz Starostwa Powiatowego
w Cieszynie w ramach konkursu dotacyjnego
na rok 2020.
Janusz Macura

Fot. z archiwum Stowarzyszenia „Wrzos”

SUKCESY SKOCZOWSKICH SIATKARZY
Klub Sportowy „Siatkarz Beskid” Skoczów już od wielu lat jest znaczącą siłą na mapie śląskiej, a nawet polskiej siatkówki. Prawie każdego roku
wychowankowie klubu zajmują czołowe miejsca w mistrzostwach wojewódzkich i mistrzostwach Polski. Również w tegorocznych rozgrywkach
skoczowscy siatkarze stawali już na podium.
Medalami mogą się już pochwalić nasze dwie reprezentantki, które
obecnie są uczennicami szkoły mistrzostwa sportowego PZPS w Spale.
Małgorzata Ciężkowska wywalczyła srebrny medal w kategorii juniorek
i brązowy w kategorii kadetek w mistrzostwach woj. mazowieckiego, natomiast Karolina Gandor zdobyła dwa brązowe medale: jeden w kategorii kadetek i drugi w kategorii juniorek w mistrzostwach województwa
opolskiego. Dzięki zajętym miejscom obie dziewczyny mają prawo gry
w półfinałach mistrzostw Polski.

Dzięki dobrej postawie w rozgrywkach klubowych nasi młodzi
siatkarze zostali powołani na obóz kadry śląska. W tym gronie znaleźli się: Jakub Gamalczyk, Łukasz Krajewski, Antek Mizia i Błażej
Piękny.
Klub Sportowy „ Siatkarz Beskid” Skoczów prowadzi całoroczny nabór
do sekcji siatkówki. Zapraszamy zarówno dziewczęta, jak i chłopców od
8 roku życia. Młodzi adepci trenują pod okiem Doroty Krajewskiej, Grzegorza Kukulskiego i Janusza Macury. Szkolenie siatkarskie dofinansowane jest ze środków budżetu gminy Skoczów w ramach konkursu dotacyjnego na rok 2020.
Janusz Macura

MISTRZOWIE SIATKÓWKI

Fot. z archiwum KS „Siatkarz Beskid”

„Siatkówka jest super” – pod takim hasłem rozgrywany był tegoroczny cykl turniejów w siatkówce
dla uczniów szkół podstawowych.
Pierwszy z trzech turniejów odbył
się 3 marca na sali gimnastycznej SP8 w Skoczowie. Uczestnicy
turnieju grali jeden na jednego
systemem każdy z każdym. Na
kolejnych dwóch turniejach, które
odbyły się w czerwcu, zawodnicy
grali już w drużynach dwuosobowych. W sumie we wszystkich turniejach uczestniczyło przeszło 50
młodych zawodników. Rozgrywki toczyły się w z podziałem na
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chłopców i dziewczęta w różnych
kategoriach wiekowych. W gronie zwycięzców znaleźli się: Natan
Walkiewicz, Jakub Gamalczyk, Łukasz Krajewski, Tatiana Pawińska
i Oliwia Gajda.
Cykl turniejów organizowany
był przez Klub Sportowy „Siatkarz
Beskid” Skoczów, a zadanie było
dofinansowane ze środków budżetu gminy Skoczów w ramach
konkursu dotacyjnego na rok
2020.
Janusz Macura
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SZLAKIEM ŚW. JANA SARKANDRA – CZ. 6
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.

KAPLICA ŚW. JANA SARKANDRA NA WZGÓRZU KAPLICÓWKA
Przed 1825 r. stała na wzgórzu kapliczka poświęcona Chrystusowi
Boleściwemu. Drugą, większą ufundował i poświęcił ks. Józef Michałek
w 1871 roku. Dedykował ją bł. Janowi Sarkandrowi, a na pokrycie kosztów utrzymania i renowacji ustanowił fundację. Biskup wrocławski Forster zezwolił na odprawienie w kaplicy cichych mszy św. trzy razy w roku.
W 1873 r. zakupiono dzwon „Sarkander”. Ks. Jan Ew. Mocko przywrócił
procesje na Kaplicówkę w ostatnią niedzielę maja. W 1923 r. wzniesiono
nową kaplicę, poświęconą w następnym roku w czasie odpustu sarkandrowskiego. W ołtarzu umieszczono obraz bł. Jana, znajdujący się obecnie
w Sarkandrówce. Kiedy papież Pius XI rozszerzył w 1932 r. kult bł. Jana na
całą Polskę, ks. Mocko postanowił wznieść nowe oratorium. Wg planów
arch. Wiedermanna wybudowała je firma Stritzki, a 27.V.1934 r. poświęcił
ks. infułat Wilhelm Kasperlik. Wnętrze zdobi stylowy ołtarz z figurą Męczennika wykonaną ze sztucznego marmuru przez firmę Kamień z Bielska. Kaplicę, uszkodzoną w 1945 r., odrestaurowano dzięki pomocy kupca
J. Sławiczka. Staraniem bpa Herberta Bednorza w 1985 r. przed kaplicą stanął krzyż papieski z Katowic-Muchowca. Dnia 22.V.1995 r. – w sąsiedztwie
kaplicy i krzyża – stanął ołtarz, przy którym papież Jan Paweł II odprawił nabożeństwo dziękczynne za kanonizację Jana Sarkandra. Obecnie stoi tam
obelisk upamiętniający papieską wizytę.
BPI
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 przez te lata Skoczowa.
Na fotografii z poprzedniego
miesiąca przedstawione zostały
Dni Skoczowa. Zdjęcie zostało wykonane od strony ulicy Cieszyńskiej.
Pytaliśmy o to, kto i z jakiej okazji zaprojektował i wykonał herby widoczne wówczas na ścianie kamienicy
pod numerem 3? Odpowiadamy:
Herby zostały zaprojektowane przez
Edwarda Biszorskiego, a wykonane
przez skoczowskiego mistrza malarskiego Karola Pilcha z okazji obchodów 700-lecia Skoczowa. Były to nie
tylko herby Skoczowa i jego sołectw,
ale też okolicznych miast, m.in. Cieszyna. Niestety, przetrwały zaledwie 30 lat. Przysłoniła je kamienica
narożna ukończona w 2000 roku,

a wzniesiona na miejscu zburzonej
w 1945 roku restauracji Gałgonka.
Prawidłowe odpowiedzi, do momentu złożenia lipcowego numeru
„Wieści Skoczowskich”, otrzymaliśmy od Barbary Krysty oraz Jana
Chwastka. 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. 7.30-15.30.
Zachęcamy do spróbowania
swoich sił w kolejnej odsłonie konkursu – tym razem z wakacyjnym
akcentem! Pytanie brzmi: gdzie
znajdowała się łąka przedstawiona
na zdjęciu obok i co obecnie znajduje się w tym miejscu? Odpowiedzi
prosimy przesłać na adres mailowy:
promocja@um.skoczow.pl w tytule
wiadomości wpisując treść: „Konkurs TMS lipiec”. Nagrodzimy trzy
pierwsze osoby, które podadzą prawidłowe odpowiedzi.
BPI/Diana Pieczonka-Giec
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6.07
7.07
8.07
9.07
10.07
11.07
12.07
13.07
14.07
15.07
16.07
17.07
18.07
19.07
20.07
21.07
22.07
23.07
24.07
25.07
26.07
27.07
28.07
29.07
30.07
31.07
1.08
2.08
3.08
4.08
5.08
6.08
7.08
8.08
9.08
10.08

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
Na Górnym Borze
Zdrowit
Dbam o Zdrowie
Isofarm
Centrum za Wisłą
Przy Pomniku
Familia Centrum
Na Górnym Borze
Apteka Niskich Cen

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
Niskich Cen:
ul. Fabryczna 9, tel. 607 903 999
Apteka MAX:
ul. Bielska 45a, tel. 33 432 14 83

WAŻNE TERMINY – PRZYPOMINAJKA
•
•
•
•

do 10 lipca – opłata za odbiór odpadów (za miesiące kwiecień, maj, czerwiec);
20 lipca – termin składania na piśmie uwag do MPZP sołectwa Międzyświeć;
od 1 lipca – składanie wniosków o przyznanie świadczenia Dobry Start 300+ w formie elektronicznej;
od 1 sierpnia – składanie wniosków o przyznanie świadczenia Dobry Start 300+ w formie papierowej
(w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoczowie, ul. Morcinka 18);
• do 15 września – podatek od nieruchomości (III rata).
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Centrum za Wisłą:
ul. Górecka 25, tel. 33 472 03 32
* * *
Najbliższa apteka całodobowa:
Farmarosa
ul. Bobrecka 27,
43-400 Cieszyn

