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LAPTOPY CZEKAJĄ NA UCZNIÓW
Kolejnych 75 laptopów, zakupionych za kwotę ponad 100 tys.
zł ze środków rządowych, trafi do skoczowskich szkół. Komputery
będą mogły służyć uczniom w przypadku realizowania nauki zdalnej, ale także ułatwią naukę podczas zajęć w szkole. Sprzęt został
zakupiony bez udziału środków własnych gminy Skoczów, a na cały
zakup gmina pozyskała środki z programu „Zdalna Szkoła +”.
– Po rozpoczęciu nauki zdalnej odbieraliśmy sygnały o tym, że nie
wszyscy uczniowie mają wystarczający dostęp do komputera. To normalne, że wspólnie z dyrektorami szkół musieliśmy zrobić wszystko, aby
postarać się zapewnić dostęp do urządzeń, które stały się podstawowym
narzędziem nauki. Dyrektorzy szkół stanęli na wysokości zadania udostępniając szkolny sprzęt. Takie możliwości wprowadziły nowe, antycovidowe rozwiązania prawne. To jednak i tak było za mało. Dlatego wystąpiliśmy o środki w ramach programu „Zdalna Szkoła”. Pierwsza edycja
programu pozwoliła nam na udostępnienie nowo zakupionych komputerów 45 dzieciom, które nie miały możliwości skorzystania z prywatnych
komputerów podczas nauki zdalnej. Komputery, za łączną kwotę pozyskanych 80 tys. zł, trafiły jak najszybciej do domów uczniów. Wszystko
przebiegało bez zakłóceń, więc spróbowaliśmy pozyskać środki także
w drugiej edycji programu i udało się. Pozyskaliśmy kolejne ponad
100 tys. zł. To bardzo duże wsparcie nie tylko dla gminy, ale przede
wszystkim dla uczniów, którym w tym trudnym czasie epidemii trzeba
maksymalnie ułatwiać naukę, choć prywatnie, także jako rodzic, mam
nadzieję, że od września wrócimy do nauki w normalnym trybie – podsumowuje zastępca burmistrza Skoczowa Andrzej Bubnicki.
Tekst i zdjęcie:

MZO

DOŻYNKI GMINNE W SKOCZOWIE ODWOŁANE
Drodzy Mieszkańcy gminy Skoczów, z przykrością informuję, że
13. Ekumeniczne Dożynki Gminne w Skoczowie nie odbędą się. Decyzję
podjąłem w uzgodnieniu z sołtysami oraz po wysłuchaniu przedstawicieli kół gospodyń wiejskich i szerokiej analizie warunków prawnych
i sanitarnych.
Początkowo rozpatrywaliśmy zrealizowanie dożynek w dostosowanej do obowiązujących obostrzeń formie spotkania dożynkowego
na tzw. Nowym Targowisku, połączonego z prezentacją sołectw i programem artystycznym, jednak mając na względzie wyraźny wzrost za-

chorowań na COVID-19 i zmieniające się w związku z tym obostrzenia,
a przede wszystkim odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie
mieszkańców podczas tej imprezy, decyzja nie mogła być inna.
Imprezy dożynkowe w pozostałych gminach powiatu cieszyńskiego
również zostały odwołane. Mam nadzieję, że w zdrowiu spotkamy się
wszyscy na dożynkach za rok.
Mirosław Sitko
Burmistrz Skoczowa

1

Fot. z archiwum UG w Hażlachu

INICJATYWA SOŁECKA – UMOWA JUŻ PODPISANA!
21 lipca w auli Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu
odbyła się uroczystość podpisania umów na pomoc finansową
w ramach marszałkowskiego
konkursu „Inicjatywa Sołecka”.
Wzięli w niej udział przedstawiciele 19 gmin Subregionu
Południowego
Województwa
Śląskiego, w tym również przedstawiciele gminy Skoczów – burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko
oraz sołtys Bładnic Jadwiga Kozok. Władze wojewódzkie reprezentowali członkini zarządu

województwa Beata Białowąs,
przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok
i radna wojewódzka Agnieszka
Biegun. W ramach konkursu
dotacyjnego sołectwo Bładnice otrzymało dofinansowanie
w wysokości 31 tys. zł na zakup
i montaż piłkochwytów. Zostaną
one umieszczone na kilkumetrowych słupach przy boisku
i placu zabaw obok bładnickiej
świetlicy wiejskiej.
BPI

NOWE URZĄDZENIA
NA PLACACH ZABAW
Czas wakacji to okres prac remontowych i porządkowych w placówkach oświatowych i wokół nich. W związku z tymi działaniami na placach
zabaw w gminie Skoczów pojawiły się już nowe urządzenia. Przy przedszkolu nr 1 w Skoczowie zamontowano nową zjeżdżalnię, panel manipulacyjny i cztery ławki. Przy przedszkolu w Pogórzu stanęła nowa huśtawka,
a przy szkole w Kiczycach huśtawka wagowa. Natomiast na placu zabaw
w Ochabach przy strażnicy OSP pojawił się zestaw wspinaczkowy. Łączny
koszt urządzeń wyniósł nieco ponad 34 tys. zł.
Nowe urządzenia to tylko niewielka część przedsięwzięć zrealizowanych poza inwestycjami w oświacie w 2020 r. Oprócz nich, ogółem wartość
prac budowlanych nie będących inwestycjami, realizowanych w 2020 r.
w skoczowskich szkołach i przedszkolach, przekracza 450 tys. zł.
Tekst i zdjęcia: BPI

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
Informujemy właścicieli gospodarstw rolnych, że w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny. Ustawa
z 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym
w 2020 r. reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego spisu rolnego oraz zakres, formę
i tryb prac związanych z przygotowaniem
i opracowaniem wyników spisu.
Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych:
• osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
• osób prawnych,
• jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
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Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:
• samospis na stronie internetowej GUS
(stat.gov.pl) i spisu rolnego (spisrolny.gov.pl),
• odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym
przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
• odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim
przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.
W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.: osoby kierującej gospodarstwem
rolnym, położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, osobowości prawnej, typu własności użytków rolnych,
produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych

Wieści Skoczowskie

gruntów, powierzchni zasiewów według upraw,
powierzchni nawadnianej, zużycia nawozów
mineralnych i organicznych, pogłowia zwierząt
gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych, rodzaju budynków gospodarskich,
a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne
użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.
Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa.
Przekazane informacje są agregowane, tak by
nie była możliwa identyfikacja poszczególnych
osób i gospodarstw rolnych. Ich analiza pozwoli
na zaplanowanie środków finansowych na inwestycje lokalne i ogólnokrajowe. Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl.
GUS

Z BURMISTRZEM O... WYBORACH W SKOCZOWIE
28 czerwca i 12 lipca 2020 roku – to
ostatecznie w tych dniach decydowano
o wyborze głowy państwa na kolejne
5 lat. Prezydentem został ponownie
Andrzej Duda z poparciem na poziomie
51,03%. Jak w wyborach głosowali skoczowianie i jak w skoczowskim urzędzie
wyglądały przygotowania do wyborów?
O tym rozmawiamy z burmistrzem
Mirosławem Sitko.
– Za nami wybory prezydenckie i dłuższy niż zwykle okres przygotowań do ich
przeprowadzenia...
– Tak, to prawda. Przygotowania do tegorocznych wyborów prezydenckich trwały bardzo długo. Zarządzenie wydane
5 lutego przez marszałka Sejmu RP, dotyczące ustalenia terminu wyborów prezydenckich na dzień 10 maja, nałożyło na nasz urząd konieczność realizowania kalendarza wyborczego. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, konieczne było
przyjmowanie zgłoszeń od komitetów wyborczych na członków obwodowych
komisji wyborczych. Utworzony został także i był na bieżąco aktualizowany spis
wyborców. Jak wiemy, z uwagi na pandemię Covid-19, wybory nie odbyły się
10 maja, jednak zadania, które zostały wcześniej nałożone na urząd, zostały
wykonane w ustawowym terminie. Wybory prezydenta RP, postanowieniem
marszałka Sejmu RP, zostały zarządzone ponownie na 28 czerwca. Tym razem
czas na realizację zadań wynikających z kalendarza wyborczego został skrócony do 3 tygodni. Konieczne było dokonanie weryfikacji zgłoszeń członków
obwodowych komisji wyborczych oraz aktualizacja spisu wyborców. Dodatkowym zadaniem było przygotowanie pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym dla naszych mieszkańców, którzy zostali objęci kwarantanną.
Przygotowaliśmy i dostarczyliśmy wyborcom 250 pakietów w pierwszej turze
i 260 pakietów w drugiej turze. Wydaliśmy 317 zaświadczeń o prawie do głosowania dla mieszkańców, którzy głosowali w innym miejscu w dniu wyborów.
Dokonaliśmy 969 skreśleń ze spisu na podstawie zawiadomień z innych gmin
oraz dopisaliśmy do spisu 208 wyborców. Dla 23 mieszkańców Skoczowa
ustanowiono pełnomocnika do głosowania w ich imieniu. Obwodowe Komisje
Wyborcze pracowały w pełnych składach oraz zostały wcześniej przeszkolone
w zachowaniu środków bezpieczeństwa z związku z Covid-19. Zarówno pierwsza, jak i druga tura wyborów przebiegła bez zakłóceń oraz bez żadnych incydentów. Chciałbym również podkreślić, że komisje wyborcze pracujące na
terenie gminy Skoczów były wiarygodne, ponieważ w każdej z nich pracowali
przedstawiciele różnych opcji politycznych. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować za wykonaną sprawnie dodatkową pracę zarówno odpowiedzialnym za organizację wyborów pracownikom urzędu miejskiego, jak
i wszystkim członkom obwodowych komisji wyborczych.
– Jak w wyborach głosowali skoczowianie?
– W pierwszej turze do urn poszło ponad 13 tysięcy mieszkańców, czyli
65,06% osób uprawnionych do głosowania. Oddano 13 140 ważnych głosów
i 29 nieważnych. Najwięcej głosów w naszej gminie – 41,84% – zebrał Andrzej
Duda, następnie Rafał Trzaskowski – 25,68% i kolejno: Szymon Hołownia –
19,77%, Krzysztof Bosak – 8.06%, Robert Biedroń – 2,19% i Władysław Kosi-

niak-Kamysz – 1,69%. Pozostałych pięciu kandydatów uzyskało wynik poniżej jednego punktu
procentowego. Dodam, że wysoką frekwencję,
czyli ponad 70%, odnotowaliśmy w komisjach
mieszczących się: w SP3 przy ul. Bielskiej, w szkole w Pierśćcu oraz w świetlicy OSP w Kowalach.
Niższą frekwencję, ale nie mniejszą niż 55%,
zanotowano w komisji mieszczącej się w budynku SP3 przy ul. Osiedlowej i w Przedszkolu nr 4
w Skoczowie. Pozostałe komisje zanotowały
wyniki od 60 do 70%. Natomiast w drugiej turze
w całej gminie Skoczów mieszkańcy oddali
w sumie 13 414 głosów ważnych: 6 750 głosów
na Andrzeja Dudę, a 6 664 głosów na Rafała
Trzaskowskiego. Głosów nieważnych było 116.
Frekwencja, w porównaniu do pierwszej tury, była nieco wyższa i wyniosła
67,34%. Wynik ponad 70% uprawnionych do głosowania mieszkańców odnotowano w komisjach mieszczących się w budynkach: SP8 w Skoczowie, SPK
w Skoczowie i SP3 przy ul. Bielskiej w Skoczowie, a także w szkole w Pierśćcu,
w przedszkolu w Wiślicy, w świetlicy OSP w Kowalach i w przedszkolu w Międzyświeciu. Najniższą frekwencję odnotowała komisja mieszcząca się w SP3
przy ul. Osiedlowej w Skoczowie – 57,54% oraz komisja w Przedszkolu nr 4
w Skoczowie – 59,55%.
– Wracając do czasu przedwyborczego – Skoczów w czasie kampanii odwiedził prezydent Andrzej Duda…
– Owszem. Andrzej Duda przyjechał do Skoczowa już z drugą wizytą.
W 2018 roku, wraz ze swoją małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, wziął udział
w Orszaku Trzech Króli. Natomiast 26 czerwca odwiedził Skoczów w podwójnej
roli: jako prezydent RP i jako kandydat na prezydenta w nowej kadencji. Na
skoczowskim Rynku, w wiecu, wystąpił jako kandydat ubiegający się o reelekcję, a później w ratuszu, w moim gabinecie, na żywo udzielił wywiadu Telewizji
Polskiej do programu „Gość Wiadomości”. Dla nas każdorazowo wizyta głowy
państwa jest zaszczytem. Nieważne czy jesteśmy za, czy przeciw – wizyta prezydenta Polski jest nobilitacją i promocją miasta. Świadczy o tym choćby fakt, że
wywiad z prezydentem w Skoczowie oglądało około 7,5 mln widzów, a wizyta
prezydenta była przecież relacjonowana również przez inne media. Chciałbym
dodać, że w związku z wizytą prezydenta na Rynku w Skoczowie nie ponieśliśmy
jako gmina żadnych dodatkowych nieplanowanych kosztów.
– Co w takim razie po wyborach?
– Przede wszystkim chciałbym podziękować skoczowianom za tak liczny
udział w wyborach – 65,06% w pierwszej turze i 67,34% w drugiej turze. To
naprawdę wysoka frekwencja. Pomimo tego, że w gminie głosowaliśmy na
różnych kandydatów, powinniśmy już odłożyć na bok wyniki wyborów. Chciałbym zaapelować do mieszkańców przede wszystkim o zachowanie wspólnoty
naszej małej ojczyzny. Zachęcam również do aktywnego włączania się w życie
publiczne – nie tylko ograniczania się do roszczeń i oczekiwań. Nie patrzmy na
innych przez pryzmat głosowania za daną opcją polityczną czy za danym kandydatem, ale działajmy wspólnie dla dobra Skoczowa.
– Dziękujemy za rozmowę.
BPI

CZTERDZIEŚCI LAT TEMU NARODZIŁA SIĘ SOLIDARNOŚĆ
14 sierpnia 1980 roku w Stoczni
Gdańskiej im. Lenina rozpoczął się
strajk, który przyczynił się do zmiany rzeczywistości PRL i całej środkowo-wschodniej Europy.
7 sierpnia Dyrekcja Stoczni
Gdańskiej podjęła decyzję o zwolnieniu z pracy Anny Walentynowicz, współpracującej z Wolnymi
Związkami Zawodowymi Wybrzeża. 14 sierpnia w stoczni rozpoczął
się strajk. Pierwsze postulaty strajkujących to: przywrócenie do pracy
Anny Walentynowicz i Lecha Wałęsy (zwolnionego w 1976 r.), wzniesienie pomnika ofiar Grudnia 1970
roku oraz podwyżka płac o 2000
zł. Po trzech dniach odniesiono
pierwsze zwycięstwo – dyrektor

stoczni wyraził zgodę na podwyżkę płac o 1500 zł, przyjęcie do pracy Wałęsy i Walentynowicz oraz
wprowadzenie dodatku drożyźnianego. W Stoczni ogłoszono zakończenie strajku, aby chwilę później ogłosić strajk solidarnościowy
i powstanie Międzyzakładowego
Komitetu Strajkowego, w którym
na początku znaleźli się przedstawiciele 20 zakładów pracy. Na
przewodniczącego MKS wybrano
Lecha Wałęsę. Zredagowano 21
postulatów. Najważniejszy był
pierwszy z nich: „Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców
wolnych związków zawodowych”.
Strajki zaczęły ogarniać kolejne
zakłady w Gdańsku oraz w innych

miastach na Wybrzeżu, a później
także w kolejnych rejonach kraju.
21 sierpnia do strajku przyłączyło
się 347 zakładów. Tydzień później
było ich już ponad 600. 31 sierpnia, gdy fala strajków rozlała się
po całej Polsce, a do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego
w Stoczni Gdańskiej przystąpiło
około 800 zakładów pracy, zostało
podpisane porozumienie. Władza
zgodziła się na powołanie nowych
samorządnych związków zawodowych, zaakceptowała też wszystkie
pozostałe postulaty.
Skrót artykułu Leszka Biernackiego.
Więcej na:
solidarnosc.org.pl/wszechnica
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Mija 40 lat od narodzin „Solidarności” w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku.
W związku z tą rocznicą w Skoczowie miało odbyć się spotkanie zorganizowane przez
Zarząd Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarność” we współpracy z gminą Skoczów. Jednak
z uwagi na pandemię COVID-19
zarząd podjął decyzję o przesunięciu obchodów w Skoczowie
na 10 listopada. Mamy nadzieję, że sytuacja związana z pandemią pozwoli na organizację
wydarzenia w zaplanowanym
terminie.
BPI
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KOMPOSTUJĄC, OSZCZĘDZASZ NA ŚMIECIACH
Dostępne są już deklaracje o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów dla mieszkańców domów
jednorodzinnych pozwalające na uzyskanie zniżki opłaty za odbiór śmieci. Przypomnijmy – podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej Skoczowa,
na wniosek burmistrza Skoczowa Mirosława Sitko, podjęto uchwałę w
sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli domów jednorodzinnych kompostujących
bioodpady. Po przeanalizowaniu ilości odpadów zielonych oraz kosztów,
ustalona została zniżka w wysokości 4 zł na osobę miesięcznie. Warunkiem jest jednak wypełnienie deklaracji, którą można pobrać ze strony:

klientindywidualny.odpady.skoczow.pl/formularze lub wypełnić w Urzędzie
Miejskim w Skoczowie (Rynek 1) w biurze podawczym na parterze oraz posiadanie kompostownika przydomowego. Po złożeniu deklaracji nie można
wystawiać już worków z bioodpadami przed posesję oraz nie można ich oddawać do PSZOK-u. Nie mogą one znaleźć się też w pojemniku na odpady
zmieszane. Co ważne, do bioodpadów, oprócz skoszonej trawy, zaliczają się
m.in. odpady warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty żywe, trociny i kora drzew, nieimpregnowane drewno
i resztki jedzenia.
BPI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

DOBRE WIADOMOŚCI
Z GDDKiA W KATOWICACH

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 25 ust. 1,
art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)
Burmistrz Miasta Skoczowa
ogłasza, że przeznacza do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1097,
obręb 2 w Skoczowie, o powierzchni 0,2979 ha, zapisaną w KW nr
BB1C/00087231/9 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego w Cieszynie. W miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Skoczowa obręb 3, przy rzece Wisła,
zatwierdzonym uchwałą nr XXI/246/2016 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia
23 sierpnia 2016 r., nieruchomość jest objęta jednostką 1U - zabudowa
usługowa. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej gminnej –
ul. Sportowej, ma kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 70 m
na 40 m. Przez działkę przebiegają liczne sieci podziemnego uzbrojenia
terenu - energetyczna wysokiego napięcia, wodociągowa, ciepłownicza,
telekomunikacyjna.
Cena nieruchomości została ustalona na kwotę 280 000,00 zł (słownie:
dwieście osiemdziesiąt tysięcy zł 00/100), w tym 23% podatku VAT.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia
wykazu.
UM

Jak informuje Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach,
trwa procedura zmierzająca do
ogłoszenia przetargu na remont
estakady w Skoczowie. Katowicki oddział GDDKiA posiada
niezbędną dokumentację projektową na wykonanie kompleksowego remontu estakady oraz

niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na jego rozpoczęcie.
Zgodnie z zapowiedziami
GDDKiA, jeżeli przetarg pozwoli
na wyłonienie wykonawcy, prace rozpoczną się w październiku
2020 r.
Tekst i zdjęcie: BPI

WYŁONIONO PROJEKTANTA SALI SPORTOWEJ W KICZYCACH
Został już wyłoniony projektant
sali do zajęć sportowych przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego
w Kiczycach. Projekt będzie obejmował w szczególności budowę
sali gimnastycznej o wymiarach
24x12m z wyznaczonymi polami
do gry w koszykówkę, siatkówkę,
piłkę nożną oraz przynależnymi

pomieszczeniami gospodarczymi,
a także budowę zewnętrznego
boiska wielofunkcyjnego z oświetleniem.
– Ta potrzeba istnieje od dziesięcioleci. Mam nadzieję w końcu ją zrealizować. Z budową sali w Kiczycach
związana jest konieczność odpowiedniego zaprojektowania całości

terenu wokół projektowanej sali, jak
i szkoły, dlatego jeszcze w 2018 roku
zamówiliśmy wykonanie kompleksowej koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu i optymalnego
usytuowania sali. Teraz konsekwentnie realizujemy kolejny krok, czyli
projekt techniczny. Kolejne kroki
to pozyskanie maksymalnej ilości

środków zewnętrznych i... budowa.
To wszystko oczywiście są działania
długotrwałe, ale wreszcie teraz one
się toczą. Będziemy robić wszystko,
aby sala powstała jak najszybciej
– informuje burmistrz Skoczowa
Mirosław Sitko.
BPI

NOWA SALA SPORTOWA PRZY „ÓSEMCE” – TRWAJĄ PRACE PROJEKTOWE
Rozpoczęły się prace nad zaprojektowaniem nowej sali sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 8 w Skoczowie. „Ósemka”
od lat boryka się z problemem zbyt małej
ilości sal sportowych. Brakuje ich na zajęcia
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lekcyjne dla uczniów, ale i na zajęcia popołudniowe, w których uczestniczą głównie
dzieci i młodzież. Co prawda, zaprojektowanie obiektu, a później uzyskanie pozwolenia na budowę to długi proces, jednak

Wieści Skoczowskie

stworzenie takiej dokumentacji pozwala
określić koszty inwestycji oraz ubiegać się
o dofinansowanie na jej realizację.
BPI

GMINNY LAS – NASZE WSPÓLNE DOBRODZIEJSTWO
Las jest miejscem, w którym każdy z nas znajdzie coś dobrego.
Najczęściej szukamy w nim jednak ciszy i spokoju. Skoczowianie
też mają swoje „zielone” miejsca, do których mogą wybrać się na
spacer i odpocząć nieco od codziennego zgiełku. Mało kto jednak
wie, że w Skoczowie znajdują się dwa duże kompleksy leśne, którymi nie gospodarują Lasy Państwowe, ale gmina Skoczów. O tym,
jakie są skoczowskie lasy, czy to dobrze, że zarządza nimi gmina
oraz o tym, jak prowadzona jest gospodarka leśna, rozmawiamy
z Ryszardem Domianem – podinspektorem ds. gospodarki leśnej
Urzędu Miejskiego w Skoczowie, który zarządza lasami miejskimi
już od 2005 roku, pasjonatem swojej pracy, zawodowym leśnikiem
(w którego rodzinie zawód ten realizowany jest już od trzech pokoleń) i pasjonatem pszczelarstwa.
– Z wykształcenia jest Pan leśnikiem, ale ze wstępnej rozmowy
przed wywiadem zdążyłam się jednak zorientować, że należy Pan
do szczęśliwców, dla których praca jest jednocześnie pasją…
– Tak, zdecydowanie las i opieka nad nim jest moją pasją, którą w rodzinie
realizujemy od pokoleń. Leśną pasję przejąłem po dziadku, który był robotnikiem leśnym, ale również po ojcu – gajowym. Ukończyłem Technikum Leśne
w Białowieży 37 lat temu i od tego czasu nieprzerwanie pracuję opiekując się
lasami – w Skoczowie już od 15 lat.
– Jakim areałem gospodaruje Pan dla gminy Skoczów?
– Gmina Skoczów dzierżawi 132,94 ha lasu Skarbu Państwa – to tereny
kompleksu leśnego Dolny Bór i Górny Bór. Oznacza to, że gmina sama może
gospodarować tymi terenami. Natomiast własność gminy stanowi tzw. Łęg
o powierzchni 2,91 ha. Łącznie, w imieniu gminy, zajmuję się lasami o powierzchni 135 ha. Tą pozostałą częścią – 675 ha – zajmuje się Nadleśnictwo
Ustroń. Jeżeli chodzi o lesistość na terenie gminy, wynosi ona obecnie 24,6%.
To znaczy, że blisko 1/4 powierzchni gminy Skoczów zajmują lasy. Największy
udział powierzchniowy mają drzewostany z sosną – 38%, następnie dąb –
20% oraz olcha – 16 %. Średni wiek drzewostanu w Skoczowie wynosi 75 lat.
– Czy nie lepiej, aby lasami zarządzało nadleśnictwo?
– W Polsce wystepują różne własności lasów – 82% to tereny zarządzane
przez Lasy Państwowe, pozostałe 18% zajmują lasy o innej własności – na
przykład Leśne Spółki Szałaśnicze oraz lasy stanowiące własność prywatną
czy gminną. Jak już wiemy, gmina Skoczów sama zarządza częścią lasów
i akurat jest to przykład dobrego prowadzenia gospodarki leśnej. Dużym plusem jest to, że gmina, znając bogactwo swoich terenów leśnych, sama może
nimi gospodarować. Wkład prac i zaangażowanie pokazują, że las nie jest
pozostawiony sam sobie. Celem, który nam przyświeca, jest przede wszystkim
ciągły rozwój tego cennego i dobrego drzewostanu, jakim skoczowskie lasy
mogą się poszczycić. Dlatego, co bardzo cenne, na zarządzanych przez nas
terenach leśnych nie prowadzi się komercyjnej wycinki drzew oraz nie spełnia
się w pełni norm rębności wynikających z Planu Urządzenia Lasu wykonanego przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z Krakowa na lata 20182027 r. Plan ten zakłada pozyskanie drewna na poziomie 560 m3 rocznie,
jednak w naszych lasach roczne pozyskanie drewna wynosi ok. 300 m3. Chcę
przy tym podkreślić, że całość pozyskania to wyłącznie cięcia sanitarne oraz
drzewa, które stanowią zagrożenie dla ruchu samochodowego i pobliskich
posesji. Widać to również po danych zapasu drzewnego: w 2008 r. zapas
drzewny wyniósł 22 456 m3, a obecny zapas drzewny to 28 194 m3. Porównując te dane, obserwujemy wzrost zasobów drzewnych o 5 738 m3 w skali
12 lat. Dlatego myślę, że brak wycinki komercyjnej i bezwzględnej konieczności wywiązywania się z narzuconych norm rębności to nasza przewaga, na
którą nie mielibyśmy wpływu gdybyśmy nie zarządzali lasami.
– Jaki jest stan skoczowskich lasów i jaki jest wpływ gospodarki
leśnej na ten stan?
– Jestem naprawdę zadowolony ze stanu zdrowotnego i sanitarnego
drzew. Są one zróżnicowane gatunkowo i wiekowo, dlatego wykazują odporność na szkodliwe działanie na różne czynniki. A warto w tym miejscu
wspomnieć, że jest wiele czynników, które mogą negatywnie wpływać na
drzewostan: zanieczyszczenie powietrza, susze, silny wiatr, mrozy. Osłabione
drzewa łatwo mogą stać się podatne na choroby grzybowe, a następnie na
szkodniki wtórne niszczące pnie, powodujące ostatecznie zamieranie drzew
i drzewostanów. Dodatkowe zagrożenie dla lasu stwarzają zakłady przemysłowe i przedsiębiorstwa energetyki cieplnej zlokalizowane w aglomeracjach
miejskich Górnego Śląska, Bielska-Białej i Trzyńca. Pomimo tego skoczowskie
drzewa radzą sobie bardzo dobrze. W zakresie pielęgnacji podejmowanych
jest wiele działań, począwszy od czyszczeń wczesnych, poprzez czyszczenia
późne, po trzebieże wczesne i pielęgnacje upraw. Duży nakład prac jest również skierowany na utrzymanie nowo założonych upraw – zabezpieczanie
poprzez palikowanie, smarowanie drzewek odpowiednim środkiem, jak
i grodzenie upraw siatką, które chronią je przed zwierzyną leśną. Prowadzone
są też inne prace. Co roku udaje się odnowić ok. 1 km rowów leśnych oraz

utwardzić kilkaset metrów dróg leśnych. W ubiegłym roku wykonano 12 nowych przepustów rurowych. Z całą pewnością mogę powiedzieć, że gospodarka leśna gminy prowadzona jest we właściwym kierunku dla dobra przyrody.
– W jakim zakresie prowadzone są nasadzenia?
– Rocznie w skoczowskich lasach nasadzamy około 8 tysięcy nowych
drzewek, które powierzchniowo zajmują około 1 ha. Na uzupełnienia i poprawki przeznaczamy od 2 do 3 tysięcy drzewek. Jako ciekawostkę powiem, że
w corocznych wiosennych nasadzeniach pomagają nam również uczniowie
skoczowskich szkół. Najpiew przygotowuję im teren pod nasadzenia, sadzonki i narzędzia oraz opowiadam o tym, jak prawidłowo sadzić. Później oprowadzam uczniów po naszych szkółach. Dzięki temu dzieci mogą nieco lepiej
poznać nasz drzewostan. Ten bardzo przyjemny element moich obowiązków
traktuję jako istotną misję w zakresie budowania świadomości w zakresie
ochrony przyrody przez młodzież.
– Zarządzanie lasem to też walka z różnymi przeciwnościami.
Czy skoczowskie lasy przeżywały też trudniejsze chwile?
– Niestety, zdarzają się i takie sytuacje. Przykładem może być lipiec
2017 roku, kiedy po nawałnicy i gradobiciu uszkodzony został drzewostan
na Górnym Borze o powierzchni 2 ha. Doszczętnie zostały zniszczone ponad
150-letnie dęby. Na szczęście na naprawę tych szkód udało się pozyskać dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 42 689,70 zł.
Dzięki tym środkom udało nam się uporządkować powierzchnię i nasadzić
aż 14 tys. nowych drzewek – dębów, sosen, jodeł i buków. Akcja zakończyła
się ostatecznie dużym sukcesem. Obecnie w naszych lasach obserwujemy regresję świerka, który jest uszkadzany przez owady. W celu ratowania świerka
prowadzimy działania zmierzające do zwalczania kornika drukarza poprzez
wykładanie pułapek klasycznych i feromonowych. Przy okazji chciałbym
przypomnieć o jeszcze jednym pozytywnym wydarzeniu – akcji sadzenia 100
drzewek na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, które odbyło się
w październiku 2018 roku. Wydarzenie zorganizowało OSP Skoczów, zbierając strażaków ochotników z całej gminy. Ówczesne lato okazało się zbyt gorące dla drzewek posadzonych wczesną wiosną, dlatego akcja miała podwójny
wymiar – historyczny i przyrodniczy. Przygotowałem dla strażaków drzewka
oraz miejsce do nasadzeń i przeprowadziłem też krótkie szkolenie, podczas
którego przekazałem najważniejsze wskazówki. Dzięki pomocy strażaków
uschnięte rośliny zostały zastąpione młodymi świerkami i sosnami.
– Co daje prowadzenie szkółki leśnej?
– Szkółka leśna jest dla gminy niezwykle cenna. Poświęcamy jej sporo
czasu i pracy. Jej łączna powierzchnia to 0,32 ha. Mieści się w dwóch lokalizacjach – na Dolnym Borze i w Kiczycach. Rocznie w szkółce hoduje się ok.
10 tys. drzewek. Jednak w ubiegłym roku było ich aż 12 tysięcy – w tym sosny, świerki i buki. Wyhodowane drzewka wykorzystywane są do odnowienia skoczowskich kompleksów leśnych. Są sadzone także na terenie sołectw
gminy Skoczów. Ponadto wyhodowanie starszych drzewek przekłada się na
zmniejszenie nakładu pracy na pielęgnację gleby w pierwszych latach nowo
założonych upraw.
– Czy w lesie miejskim znajdują się jakieś wyjątkowe okazy,
o których chciałby Pan na koniec opowiedzieć?
– Na pewno warte uwagi są 170-letnie – a może i nawet starsze – dęby
rosnące przy odlewni Teksid na Górnym Borze. Pomimo tego, że rosną w tak
bliskiej odległości od zakładu przemysłowego, radzą sobie bardzo dobrze. To
jeden z powodów, dla którego nie wycinamy ich i nie zastępujemy nowymi
drzewkami. Chcę, żeby pozostały tam dla kolejnych pokoleń ludzi i dla ptactwa, które chętnie w nich gniazduje.
– Dziękujemy za rozmowę.
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LOKALNE DZIAŁANIA PAPIEROWE WNIOSKI
OD 1 SIERPNIA
Z DOTACJAMI
15 lipca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie zostały
wręczone umowy tegorocznym grantobiorcom programu „Działaj
Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek „Działaj Lokalnie” – Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej. Dotację otrzymały dwa stowarzyszenia działające na terenie gminy Skoczów: Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych oraz Stowarzyszenie Przyjaciół
Pogórza. W bieżącym roku priorytetem były działania zmniejszające
negatywne skutki epidemii oraz dobro wspólne lokalnej społeczności.
Gmina Skoczów również zdecydowała się wziąć udział w tym
przedsięwzięciu, finansując szkolenie z zakresu pisania wniosku
oraz obsługi generatora wniosków dla organizacji pozarządowych
działających na rzecz mieszkańców naszej gminy. Dzięki szkoleniu
stowarzyszeniom łatwiej było ubiegać się o środki. Pula na dotacje
w 2020 roku wyniosła 55 100 zł. Maksymalna kwota dotacji, jaką
można było otrzymać na projekt, to 6000 zł. Dzięki udziałowi gminy
Skoczów nasza lokalna społeczność otrzymała łącznie 8500 zł, w tym
Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych – 4000 zł, a Stowarzyszenie
Przyjaciół Pogórza – 4500 zł.
Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych otrzymało dofinansowanie na projekt „Wirus nie lubi migania”. Projekt polega na przeprowadzeniu cyklu warsztatów – będą one dotyczyć zagrożeń dla zdrowia powodowanych przez wirusy i bakterie oraz zasad zachowania
bezpieczeństwa w czasie epidemii. Celem warsztatów jest również
nagranie filmu z tłumaczeniem na język migowy, nauka nagrywania
filmów z tłumaczeniem na język migowy oraz udostępnianie filmu w
serwisie YouTube. Ponadto warsztaty mają zintegrować środowisko
głuchych, przyczynić się do wzrostu zaangażowania osób słyszących
w udzielanie pomocy osobom głuchym w codziennych kontaktach
i propagowania aktywności społecznej, zawodowej oraz rodzinnej
osób starszych. Projekt obejmie również warsztaty rękodzielnicze
oraz organizację spotkania integracyjnego w okresie Świąt Bożego
Narodzenia.
Z kolei Stowarzyszenie Przyjaciół Pogórza dzięki dotacji może
kontynuować działania w ramach projektu „Pogórze uczy w plenerze”, który zakłada rozbudowę już istniejącej ścieżki przyrodniczej
o kolejną tablicę informacyjną oraz inne działania. W ramach projektu
uwzględniono stworzenie gry terenowej, w której uczestniczyć będzie
młodzież szkolna z Pogórza oraz z całej gminy Skoczów i ościennych
gmin. Ponadto projekt obejmie organizację warsztatów z udziałem
psychologa, dotyczących radzenia sobie ze stresem w okresie epidemii. Skierowane one zostaną dla mieszkańców, zarówno dla dzieci
i młodzieży, jak też dorosłych i osób starszych. Ostatnim elementem
projektu jest konkurs wiedzy o przyrodzie, który zostanie przeprowadzony wśród przedszkolaków.
Program „Działaj lokalnie” funkcjonuje od 2007 roku. W tym czasie
do gminy Skoczów trafiło już łącznie 77 659 zł na realizację 19 projektów na rzecz lokalnej społeczności.

OPS

LAUR SREBRNEJ CIESZYNIANKI
– TERMIN ZGŁOSZEŃ MIJA
15 WRZEŚNIA!

kandra, którą poprowadził diecezjalny duszpasterz grup AA ks. Józef
Walusiak. Pozostała część spotkania
miała charakter mitingu speakerskiego prowadzonego przez Honorowego Prezesa Klubu Abstynentów Andrzeja Poloczka. Pojawił się
również element muzyczny – wspólne śpiewanie utworów a cappella.
BPI

BPI

PIKNIK ANONIMOWYCH
ALKOHOLIKÓW W SKOCZOWIE
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nr 11 – wejście boczne do OPS
– świadczenie 300+; w zespole
świadczeń rodzinnych – lokal
usługowy ul. Morcinka 18/8
(obok kwiaciarni) – wnioski na
świadczenia rodzinne, 300+,
fundusz alimentacyjny.
Papierowe wnioski dotyczące przyznania świadczenia
Dobry Start 300+ można również pobrać w Biurze Promocji
Informacji i Turystyki Urzędu
Miejskiego w Skoczowie – Galeryjka Miejska ARTadres – kamienica Rynek 18, od poniedziałku do piątku, w godzinach
pracy biura (od 7.30 do 15.30).
W ARTadresie jest również dostępny załącznik do deklaracji
o przyznanie świadczenia Dobry Start 300+ w przypadku
zgłoszenia więcej niż 5 dzieci.

Przypominamy, że 15 września mija termin zgłaszania kandydatów do wyróżnienia Laurem Srebrnej Cieszynianki w roku 2020.
Prawo do zgłaszania kandydatów do konkursu przysługuje wszystkim działającym na terenie gminy stowarzyszeniom, organizacjom
i instytucjom, komisjom stałym rady miejskiej, radom sołeckim
i osiedlowym, partiom politycznym, związkom zawodowym i 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).
Uchwała oraz formularz zgłoszenia kandydata dostępny jest na
stronie www.skoczow.pl. Druki w formie papierowej dostępne są
Biurze Promocji, Informacji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Skoczowie Rynek 18 oraz w Biurze Rady w ratuszu pok. nr 6. Wypełnione formularze należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Skoczowie (w godzinach jego urzędowania).

BPI/WFE

2 sierpnia na wzgórzu Kaplicówka w Skoczowie odbyło się
spotkanie członków i sympatyków
Apostolstwa Trzeźwej Rodziny przy
Parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła
w Skoczowie. Na zaproszenie gospodarzy piknik odwiedził również
burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko
wraz z małżonką.
Spotkanie rozpoczęło się od
mszy św. w Kaplicy św. Jana Sar-

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie informuje, że
wnioski na świadczenie 300+,
świadczenia rodzinne, fundusz
alimentacyjny można składać
w wersji papierowej od 1 sierpnia 2020 r. Druki wniosków można pobrać w OPS-ie w Skoczowie
– wejście boczne do OPS. Wypełnione wnioski można wrzucać
do urny lub złożyć u pracownika
po wcześniejszym umówieniu
się telefonicznym.
Wnioski będą przyjmowane
w godzinach pracy ośrodka: poniedziałek, wtorek i czwartek –
7.00-14.30, środa – 7.00-15.30,
piątek – 7.00-13.30 (w dniu 14
sierpnia do 12.30). Wnioski
będą przyjmowane: w punkcie
pierwszego kontaktu – biuro
nr 1 – wnioski na świadczenia rodzinne, 300+, fundusz alimentacyjny; w biurze
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KOLEJNI NAGRODZENI!

„Wakacje w sieci kultury” to tytuł
cyklu, który nie pozwala się nudzić.
W jego ramach prezentujemy archiwalne zdjęcia z wydarzeń organizowanych przez MCK, fotografie
skoczowskiej starówki w zestawieniu z malarską wizją portretujących
dane miejsca artystów. Zachęcamy
też do pooglądania archiwalnych
materiałów filmowych autorstwa
Krzysztofa Nowaczka, które pozwolą raz jeszcze przeżyć kulturalne przedsięwzięcia odbywające
się kilka lat temu pod Kaplicówką.
Przypominamy również filmy –
prawdziwe dziecięce dzieła animacji, które powstały na zajęciach
twórczych w MCK „Integrator”, prowadzonych przez instruktor Sylwię
Dwornicką w ostatnich latach.
Nie brakuje także konkursów!
Co tydzień, zawsze w czwartki,
zadajemy fanom naszego fanpa-

ge’u (https://www.facebook.com/
integratorskoczow) pytanie o lokalizację kadru, który uchwyciliśmy
w centrum Skoczowa. Pytania wcale nie są łatwe, a więc zgodnie z myślą przewodnią wakacyjnej zabawy
fotograficznej „Skoczów zaskakuje”
po prostu potrafią niejednego…
zaskoczyć. Wśród tych, którzy jednak zaskoczyć się dali i najszybciej
rozwiązali zagadkę, znalazło się
do tej pory trzech szczęśliwców:
Katarzyna Kazmierczak, Karolina
Zabiegała i Tomasz Skiba. Niektórym udało się już odebrać nagrody
(np. Katarzynie Kazmierczak – na
zdj.). Tymczasem za wszystkich
próbujących swych sił w naszym
konkursie trzymamy mocno kciuki
i czekamy na Wasze pomysły przy
kolejnych odsłonach konkursu.
Tekst i zdjecie: MCK „Integrator”

CZARNO-BIAŁA PERFEKCJA
Do 28 sierpnia w Galerii ARTadres na skoczowskim Rynku prezentowane są zdjęcia autorstwa Małgorzaty Fober pod wspólnym tytułem „ForMy”.
Ekspozycja ma na celu zwrócenie uwagi na niezwykle wyważony mariaż
fotografii reklamowej i artystycznej. Eksponowane zdjęcia pełne są magnetycznego uroku, wydobytego przy pomocy czerni i bieli. Wiele z nich
stanowią oryginalne portrety. Wzrok przykuwa także wkomponowana
w kadry biżuteria.
O tych i pozostałych niuansach zawartych w wizualnych kompozycjach Małgorzata Fober opowiedziała podczas wirtualnego wernisażu,
który zaprezentowano na kanale YouTube oraz profilu facebookowym
MCK „Integrator” 18 lipca. Zachęcamy do obejrzenia tego krótkiego materiału filmowego, który pozwala na lepsze poznanie autorki i jej pasji, jak
również polecamy gorąco odwiedzenie Galerii ARTadres i stanięcie twarzą
w twarz z artystycznymi interpretacjami rzeczywistości, których dokonuje
Małgorzata Fober przy pomocy aparatu fotograficznego.
Wernisaż wystawy „ForMy” dostępny jest pod adresami:
• https://www.youtube.com/watch?v=88PLStsBK6E
• https://www.facebook.com/integratorskoczow
Kilka słów o artystce:
Małgorzata Fober – urodzona w 1985 roku w Cieszynie. Ukończyła
Szkołę Sztuk Pięknych w Zakopanem (2005) i Wydział Rzeźby i Działań
Przestrzennych na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (2012). W latach 2006–2012 studiowała na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu
na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych, początkowo w pracowni

prof. Wiesława Koronowskiego, a następnie u prof. Kazimierza Raby. Równolegle, w ramach zajęć do wyboru, studiowała reklamę wizualną i fotografię. W 2012 roku ukończyła studia, realizując rzeźbę dyplomową pod
kierunkiem prof. Kazimierza Raby zatytułowaną „Kazanie do ludzi”, która
była prezentowana na wystawie „Najlepszych dyplomów wyższych szkół
artystycznych” w galerii „Arsenał” ASP Gdańsk’ 2012”.
W 2016 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Artystycznym
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Artystka zajmuje się obecnie m.in.
fotografią modową, reklamową i artystyczną. Była nagradzana zarówno
w krajowych, jak i międzynarodowych konkursach fotograficznych.

Sierpień 2020

Tekst i zdjecie: MCK „Integrator”
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BURZA, MAROKO I... KOMEDIA
Druga edycja kina plenerowego (24.07) wystartowała wraz z nowym
pomysłem kulinarnym! Wyszliśmy poza granice dotychczasowej formuły i zagospodarowaliśmy malowniczą wyspę na stawach w parku na
Górnym Borze. Mieszkańcy byli zachwyceni nowym pomysłem! Wyspa,
nabierając marokańskiego klimatu, przyciągnęła wielu zainteresowanych. Na miejscu można było poznać tajniki kuchni saharyjskiej i posłuchać afrykańskich, bluesowo-rockowych brzmień w wykonaniu rdzennego mieszkańca Maroka – Mustaphy el Boudani.
Natomiast podczas późniejszej projekcji na dużym ekranie najmłodsi widzowie tradycyjnie zobaczyli bajki ze Studia Filmów Rysunkowych
w Bielsku-Białej, a dorośli obejrzeli pełen emocji komediodramat „Jutro
będziemy szczęśliwi”. Przed filmem pokazano także prezentację obrazującą działalność MCK „Integrator” podczas stanu epidemicznego. Warto
odnotować, że ekipa organizacyjna kina plenerowego nie dała za wygraną i finalnie pokonała przeciwności pogodowe, które nie zapowiadały
powodzenia przedsięwzięciu.
Już teraz zapraszamy na trzecią odsłonę Kina Plenerowego w parku
na Górnym Borze – 28 sierpnia. Na kulinarnej wyspie pojawią się tym
razem smaki ormiańsko-gruzińskie, a na ekranie kultowe bajki polskie
i komedia zatytułowana „Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął”.
Tekst i zdjęcie: MCK „Integrator”

PIERWSZY PCHLI TARG ZA NAMI
Blisko pięćdziesięciu wystawców pojawiło się na płycie Rynku
1 sierpnia oferując niespotykany,
unikatowy „asortyment z duszą”
w ramach pierwszego w tym roku
Pchlego Targu. Wśród oryginalnych
przedmiotów znalazły się stylowe
meble, porcelana, książki, płyty winylowe, monety, zabawki i wiele
innych ciekawych propozycji. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom wydarzenia za stosowanie

się do regulaminu przedsięwzięcia,
w który zostały wpisane zasady
uwzględniające rygor sanitarny.
Jednocześnie zapraszamy na kolejne edycje Pchlego Targu, które odbędą się 5 września i 3 października. Liczymy, że tak, jak początkiem
sierpnia, w kolejne dwie pierwsze
soboty następnych miesięcy pogoda nam dopisze.
Tekst i zdjęcie: MCK „Integrator

Sierpień 2020

9

KIDS GAMES PO RAZ TRZECI

Za nami już trzecia edycja Igrzysk Dziecięcych „Kids Games”, które
ponownie odbyły się w Skoczowie. Jest to inicjatywa dla dzieci skoncentrowana na sporcie i oparta na Biblii. Uczestnicy mają nie tylko możliwość wspólnej zabawy, uczestniczenia w rozgrywkach sportowych,
ale również mogą pogłębiać i rozwijać swoje wartości chrześcijańskie.
Przedsięwzięcie jest współorganizowane przez: Stowarzyszenie „Cztery
Pory Życia”, a także Parafię Ewangelicko-Augsburską w Skoczowie, Parafię Matki Bożej Różańcowej z Górnego Boru w Skoczowie, Misję „Centrum Służby Życia” w Skoczowie i Kościół Zielonoświątkowy „Wspólnota
Ewangelii” w Skoczowie.
W tym roku igrzyska miały nieco inny przebieg ze względu na trwającą
pandemię koronawirusa oraz wprowadzone na terenie całego kraju obostrzenia. Organizatorzy musieli spełnić wiele wymogów, ale ostatecznie
udało się – igrzyska mogły się odbyć!
3. edycja Igrzysk Dziecięcych „Kids Games” trwała od 13 do 17 lipca.
Wyjątkowe w tej edycji były ceremonie otwarcia i zamknięcia igrzysk, które odbyły się wirtualnie (można je obejrzeć na kanale KidsGamesSkoczów
w serwisie YouTube). Zajęcia odbywały się jednak normalnie – w Szkole
Podstawowej nr 8 w Skoczowie i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Pogórzu. Łącznie w spotkaniach wzięło udział około 130 dzieci i ponad
60 wolontariuszy.
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Podczas tych pięciu dni uczestnicy szkolili się w grze w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, poprawiali swoje lekkoatletyczne i pływackie umiejętności lub po prostu spędzali czas aktywnie, biorąc udział w różnorodnych
grach i zabawach. Były również grupy ukierunkowane bardziej artystycznie, czyli grupy plastyczne i taneczne. Pojawił się także skauting. Wzorem
lat ubiegłych, rozwojowi umiejętności i zainteresowań towarzyszyła nauka
cennych, biblijnych wartości. W tym roku dzieci poznały szczególnie historię Józefa – najdłuższą biblijną historię zgubionego, a później odnalezionego braterstwa.
To kolejny rok świetnej organizacji igrzysk przez Stowarzyszenie „Cztery
Pory Życia”, a także Parafię Ewangelicko-Augsburską w Skoczowie, Parafię
Matki Bożej Różańcowej z Górnego Boru w Skoczowie, Misję „Centrum
Służby Życia” w Skoczowie i Kościół Zielonoświątkowy „Wspólnota Ewangelii” w Skoczowie. Tę inicjatywę, niezmiennie, wspiera również gmina Skoczów, m.in. poprzez dofinansowanie oraz pomoc organizacyjną.
Organizatorzy dziękują serdecznie gminie Skoczów za pomoc i dofinansowanie, a także Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie, Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Pogórzu, klubowi LKS Pogórze oraz
Skoczowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji za gościnność.
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Tekst i zdjecia: BPI
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NAGRODY DLA SPORTOWCÓW
W gminie Skoczów nie brakuje utalentowanych sportowców
oraz trenerów. Na swoje sukcesy pracują latami, poświęcając wolny czas na samodoskonalenie i udział w zawodach na różnych
szczeblach. Rywalizacja sportowa uczy hartu ducha, pokazuje, jak
ważna jest systematyczna praca dla osiągnięcia celu, a jednocześnie jest sposobem na życie.
Co roku Urząd Miejski w Skoczowie organizuje uroczystą „Galę
Sportu”, podczas której nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe
wręczane są najlepszym reprezentantom gminy Skoczów. W tym
roku, z uwagi na obostrzenia sanitarne, gala nie odbyła się. Nie
oznacza to jednak braku nagród i wyróżnień!
Nagrody i wyróżnienie indywidualne w poszczególnych dyscyplinach we współzawodnictwie sportowym za rok 2019 otrzymali: kendo: Maria Bober; lekka atletyka: Mirosław Madzia, Eugenia
Szafarczyk, Julia Chromik, Kamil Wilczyński, Joanna Sikora, Mikołaj
Pisz, Sebastian Libura, Jakub Libura, Szymon Ogiegło, Anna Szostka, Marcin Kędzior, Piotr Matuszny; narciarstwo klasyczne: Marcelina Wojtyła, Józef Wojtyła; judo: Monika Sawczuk, Aleksander Kurdun, Ewa Tęcza, Kamil Baron, Adam Skoczylas; pływanie: Patryk
Nowak, Wiktoria Skarwecka, Małgorzata Gorgosz, Łukasz Gorgosz;
piłka nożna: Daniel Pater; szachy: Karolina Myrmus, Bartosz Goszyk, Maja Nieckarz, Mateusz Myrmus; nartorolki: Wojciech Wojtyła; tenis stołowy: Henryk Pietrzak; siatkówka plażowa: Natalia
Krzempek.
Nagrody dla zawodników gier zespołowych za osiągniecia
w roku 2019 otrzymali: drużyna młodziczek w siatkówce plażowej KS „Siatkarz-Beskid” (Karolina Gandor i Małgorzata Ciężkowska); drużyna młodziczek w piłce nożnej KKS „Wisła” w Skoczowie w czternastoosobowym składzie: Magdalena Grycz, Zuzanna
Guzdek, Weronika Homel, Aleksandra Karkoszka, Laura Koenig,
Kornelia Małyjurek, Natalia Oleś, Anna Ponikiewska, Nikola Skurzok, Adrianna Sojka, Karolina Stanna, Małgorzata Szuścik, Weronika Sztuchlik, Estera Wanat; drużyna mini siatkówki chłopców
KS „Siatkarz-Beskid” w pięcioosobowym składzie: Maciej Czerny,
Łukasz Krajewski, Adrian Czapla, Jakub Łaciak, Mateusz Hladky;
drużyna tenisa stołowego LKS Pogórze w ośmioosobowym składzie: Sebastian Szostok, Jarosław Majocha, Zdzisław Śliwka, Michał
Mrowca, Piotr Paszek, Wojciech Duda, Jacek Koziołek, Piotr Tomzik;
drużyna seniorów KP „Beskid” Skoczów w piętnastoosobowym
składzie: Roman Nalepa, Szymon Bezeg, Konrad Krucek, Jakub
Chmiel, Michał Szczyrba, Kamil Janik, Marcin Jaworzyn, Mieczysław
Sikora, Kamil Kotrys, Cezary Ferfecki, Wojciech Padło, Krzysztof

Surawski, Konrad Chrapek, Adrian Borkała, Łukasz Zaremski; drużyna juniorów KP „Beskid” Skoczów w osiemnastoosobowym składzie: Filip Chmiel, Jakub Błahut, Wojciech Czaja, Mateusz Szymala,
Łukasz Lizak, Ignacy Banaszek, Michał Padło, Adam Czyż, Patryk
Oleksy, Jakub Jędryka, Mikołaj Waleczek, Adrian Borkała, Kacper
Gredka, Konrad Krucek, Szymon Dudela, Adam Labzik, Filip Piszczek, Daniel Łagan.
Nagrody dla trenerów przyznano: Magdalenie Kubali i Zdzisławowi Kołodziejczykowi (lekka atletyka); Soni Gustowskiej (piłka
nożna kobiet); Przemysławowi Kolondrze (judo); Januszowi Macurze i Grzegorzowi Kukulskiemu (siatkówka); Patrykowi Pindlowi
(piłka nożna) oraz Maciejowi Mroziakowi (szachy).
BPI/WFE

Bardzo dziękuję skoczowskim sportowcom za wspaniałe, godne reprezentowanie gminy Skoczów. Przyznawanie
nagród i wyróżnień za wyniki sportowe
jest dla mnie tym bardziej ważne, że
osiągane przez sportowców sukcesy to
efekt nie tylko pasji, którą realizują, ale
także wieloletniej ciężkiej pracy, a często
też i różnych wyrzeczeń. Co roku z trudem
udaje się pomieścić nagradzanych sportowców i zgromadzoną publiczność w Teatrze Elektrycznym.
W tym roku, z uwagi na obostrzenia sanitarne, zorganizowanie w odpowiedni sposób tej uroczystości jest wręcz niemożliwe,
ale możemy przynajmniej uhonorować te osiągnięcia przyznając
nagrody i wyróżnienia. Z wielką przyjemnością podpisałem listy
gratulacyjne dla aż 32 sportowców nagradzanych indywidualnie, 8 trenerów oraz 6 drużyn reprezentujących gminę Skoczów.
W imieniu własnym, Gminnej Rady Sportu oraz Radnych Gminy
Skoczów serdecznie gratuluję wszystkim zawodnikom, jak i ich
trenerom, życzę zdrowia oraz kolejnych sukcesów w nadchodzących latach.
Mirosław Sitko
Burmistrz Skoczowa

KP „BESKID” SKOCZÓW I LKS POGÓRZE W LIDZE OKRĘGOWEJ

Ruszyły piłkarskie rozgrywki! W ostatni weekend lipca rozegrano pierwsze mecze ligi okręgowej sezonu 2020/2021.
W sobotę 25 lipca KP „Beskid” Skoczów na meczu wyjazdowym pokonał
RKS Cukrownika Chybie 6:1 – skoczowski klub uznawany jest za faworyta
„okręgówki”, a trenerem piłkarzy jest Marcin Michalik. Natomiast w niedzielę
26 lipca ligowy beniaminek LKS Pogórze podejmował u siebie LKS Goleszów.
Bardzo wyrównany mecz zakończył się remisem 1:1. Dla LKS-u Pogórze był
to pierwszy, historyczny mecz na szczeblu ligi okręgowej – jeszcze raz ser-
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decznie gratulujemy awansu! Przed rozpoczęciem spotkania piłkarze odebrali zaległy dyplom oraz puchar za zajęcie 1. miejsca w klasie A podokręgu
Skoczów za sezon 2019/2020, co dało klubowi ten upragniony awans. Od
września 2018 roku trenerem LKS-u Pogórze jest Marcin Sitko.
W 2. rundzie ligi okręgowej KP „Beskid” Skoczów zmierzył się z drużyną
LKS 99 Pruchna i zwyciężył, ciesząc się wynikiem 12:0. Nieco gorzej poszło
klubowi z Pogórza, który przegrał z WSS Wisła 0:2. Niestety, drużyna z Pogórza uległa również w 3. kolejce RKS Cukrownikowi Chybie – 3:6. Teraz czas
na wyciągnięcie wniosków i zebranie sił na kolejne spotkania. Powodzenia!
Terminarz spotkań dla obu klubów z gminy Skoczów wygląda następująco:
• 15.08 – KP „Beskid” Skoczów vs KKS Spójnia Zebrzydowice,
• 16.08 – LKS Pogórze vs LKS 99 Pruchna,
• 22.08 – LKS Tempo Puńców vs LKS Pogórze,
• 22.08 – LKS Błyskawica Drogomyśl vs KP „Beskid” Skoczów,
• 29.08 – LKS Goleszów vs KP „Beskid” Skoczów,
• 30.08 – LKS Pogórze vs KKS Spójnia Zebrzydowice,
• 5.09 – LKS Błyskawica Drogomyśl vs LKS Pogórze,
• 5.09 – KP „Beskid” Skoczów vs LKS Wisła Strumień,
• 13.09 – LKS Pogórze vs KP „Beskid” Skoczów.
W lipcu miało miejsce losowanie II rundy Pucharu Polski na szczeblu podokręgu Skoczów – 19 sierpnia 2020 r. KS „Beskid” Skoczów podejmował
będzie WSS Wisła. Zapraszamy do kibicowania!
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ZAWODY O PUCHAR BURMISTRZA
1 sierpnia na łowisku w Pogórzu odbyły zawody wędkarskie
o Puchar Burmistrza Skoczowa. Impreza jest organizowana cyklicznie
od wielu lat i zawsze gromadzi pokaźną liczbę uczestników – w tym
roku było ich 42. Zawody zorganizowane przez Koło Beskid Pogórze
oficjalnie otworzył zastępca burmistrza Skoczowa Andrzej Bubnicki.
Po wylosowaniu stanowisk wędkarze udali się na stanowiska
i rozpoczęli nęcenie. Syrena rozpoczynająca czas przeznaczony
na połów rozległa się w południe. Po czterech godzinach połowy
zostały zważone, a o zwycięstwie zadecydowała waga wszystkich
złowionych ryb przez zawodnika. Po zważeniu wszystkie ryby wypuszczono do stawu. Nagrody zostały przyznane w dwóch kategoriach, natomiast klasyfikacja wygląda następująco:
KATEGORIA GRUNTOWA:
1. miejsce, zdobywca Pucharu Burmistrza Skoczowa – Łukasz
Górny (Beskid Pogórze), waga ryb: 8,955 kg;
2. miejsce – Michał Kobos (Beskid Pogórze), waga ryb: 7,0707 kg;
3. miejsce – Kamil Ulatowski (Beskid Pogórze), waga ryb 5,330 kg.

KATEGORIA SPŁAWIKOWA:
1. miejsce, zdobywca Pucharu Burmistrza Skoczowa Rafał Moskała (Beskid Pogórze), waga ryb: 7,585 kg;
2. miejsce Zbigniew Pietrzykowski (Beskid Pogórze), waga ryb: 4,635 kg;
3. miejsce Janusz Dzięgło ((Beskid Pogórze), waga ryb: 4,140 kg.
Sędzią głównym sobotnich zawodów był Janusz Maśka. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do
rywalizacji za rok. Organizatorom dziękujemy za miłą atmosferę,
która niezmiennie, od wielu lat, towarzyszy zawodom.
Łowisko w Pogórzu zarządzane jest przez PZW okręg Bielsko-Biała. Prezesem Koła Beskid Pogórze jest Tadeusz Glos. W pogórskich
stawach pływają sumy, karpie, karasie, jesiotry, leszcze, liny, klenie,
okonie, amury, bolenie, sandacze i szczupaki. Łowić w Pogórzu mogą
członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego posiadający opłaconą
składkę członkowską, składkę okręgową na zagospodarowanie wód
oraz wykupione zezwolenie całoroczne lub jednodniowe na dany rok.
Tekst i zdjecia: 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.
UM
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MIEJSCA PAMIĘCI GMINY SKOCZÓW – CZ. 1
Miejsca pamięci są istotną częścią wiedzy historycznej lokalnej społeczności. Dowodem na to
są na pewno miejsca pamięci znajdujące się na terenie gminy Skoczów. Przypominają one nie
tylko o istotnych wydarzeniach, jakie miały miejsce na tym terenie, ale również przybliżają sylwetki
osób, które z różnych powodów zasłużyły na upamiętnienie. Gmina Skoczów pielęgnuje wiedzę
i świadomość historii, dbając o tutejsze miejsca pamięci. Zapraszamy Państwa do lektury nowego
cyklu publikacji, jaki właśnie rozpoczynamy na łamach „Wieści Skoczowskich”, w którym będziemy przypominać o miejscach pamięci na terenie gminy i przybliżać ich historię.
Las na Górnym Borze, mimo że mały, skrywa
w sobie ogrom historii. Miały tam miejsce również
wydarzenia tragiczne. To w tym lesie na patrol żandarmerii natknęli się skoczowscy partyzanci – niestety, tracąc życie… Poniżej zamieszczamy informację
przygotowaną przez Halinę Szotek na temat losów
poległego wówczas Andrzeja Raszki.
Andrzej Raszka – Jędrek, ps. Strzała, urodził się
29 I 1923 r. w Rudawie k. Krakowa. Był synem lekarza kolejowego Pawła Raszki, który pod koniec
lat dwudziestych XX w. zamieszkał w Skoczowie
na Podkępiu. Był uczniem Szkoły Powszechnej
nr 1 w Skoczowie i harcerzem I Drużyny Harcerzy
im. Pawła Stalmacha założonej przez druha Pawła
Tenderę.
Ojciec został aresztowany w ramach akcji AB
i zginął w obozie koncentracyjnym
w Mauthausen-Gusen. Matka była
więźniarką obozu koncentracyjnego
w Ravensbrück. Druh Andrzej Raszka,
pod ps. Strzała, zorganizował grupę
podporządkowaną AK, która na Śląsku
działała pod nazwą Orzeł Biały. Ukrywali się przed Niemcami, uchylając się
od przymusowego wcielenia do Wehrmachtu. Uzbrojenie oddziału składało
się z broni zdobytej w różny sposób,
m.in. z magazynu w fabryce kapeluszy
w Skoczowie. Były to pistolety, karabiny, a nawet strzelby myśliwskie.
Oddział działał na terenie Skoczowa i okolicy, organizacyjnie należał
do większego oddziału z Czechowic-Dziedzic, gdzie Strzała często
wyjeżdżał, aby brać udział w akcjach.
Organizowali wysadzanie torów kolejowych, jak np. w Podlesiu pod cysternami z paliwem, likwidowali agentów Gestapo i organizowali
pomoc dla więźniów obozu w Oświęcimiu.
W Skoczowie oddział Raszki ukrywał się w różnych miejscach. Najbardziej znane i potwierdzone
są pomieszczenia po miejscowym więzieniu i strych
skoczowskiego kina. W okresie wiosenno-letnim
znajdował schronienie w okolicznych lasach. Organizował akcje dywersyjne i sabotażowe, a w okolicach
starego cmentarza przy ul. Cieszyńskiej powbijał
gwoździe i metalowe bolce między kostki bruku,
powodując podziurawienie opon samochodów
wojskowych, które konwojem jechały w kierunku
Bielska. Inna akcja odbyła się w Ogrodzonej, gdzie
członkowie oddziału przybyli na miejscowy posterunek żandarmerii pod pretekstem oddania znalezionych dokumentów. Sterroryzowali niemieckiego
żołnierza, a z posterunku zabrali broń oraz skrzynkę
z ręcznymi granatami i amunicją. Przeglądając dokumenty znajdujące się na posterunku, natknęli się
na listę osób określonych jako „niebezpiecznych dla
Rzeszy”. Dzięki temu można było uprzedzić mieszkańców o grożącym im niebezpieczeństwie. Wycofując się, zerwali przewody telefoniczne, by żołnierz
nie mógł wezwać pomocy i zawiadomić o napadzie.
Do najbardziej głośnych należał zamach na komendanta policji Schwarzenburga oraz na dom
niemieckiego działacza Romanka, gdzie partyzanci
zastali czołowych przedstawicieli miejscowej mniejszości niemieckiej.
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25 XI 1944 r. Jędrek Raszka, wraz ze swoim kuzynem Stanisławem Niemcem, wracali pociągiem
z Bielska od łączniczki „Olgi”. W Skoczowie wysiedli
od tyłu, aby okrężną drogą przez las na Górnym Borze dotrzeć na Kaplicówkę, a potem do kryjówki nad
kinem. Idąc wzdłuż torów, natknęli się na patrol żandarmerii, który wyszedł z pobliskiej leśniczówki. Żołnierze zażądali dokumentów, doszło do strzelaniny.
Stanisław Niemiec zginął na miejscu. Jędrek Raszka,
trafiony w udo, uciekał w głąb lasu. Policja kolejowa
zorganizowała obławę, a Strzała, nie mając szans
na ratunek, zastrzelił się ostatnim nabojem. Nie ma
naocznych świadków tego wydarzenia, jednak właśnie taka wersja przetrwała w pamięci ówczesnych
mieszkańców Skoczowa. Zwłoki obu partyzantów
pogrzebano na cmentarzu żydowskim w Skoczowie,
a po zakończeniu wojny ekshumowano je na cmen-
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9.08 Na Górnym Borze
10.08 Niskich Cen
11.08 Apteka MAX
12.08 Twoja Apteka
13.08 Na Górnym Borze
14.08 Zdrowit
15.08 Dbam o Zdrowie
16.08 Isofarm
17.08 Centrum za Wisłą
18.08 Przy Pomniku
19.08 Familia Centrum
20.08 Na Górnym Borze
21.08 Niskich Cen
22.08 Apteka MAX
23.08 Twoja Apteka
24.08 Na Górnym Borze
25.08 Zdrowit
26.08 Dbam o Zdrowie
27.08 Isofarm
28.08 Centrum za Wisłą
29.08 Przy Pomniku
30.08 Familia Centrum
31.08 Na Górnym Borze
1.09 Niskich Cen
2.09 Apteka MAX
3.09 Twoja Apteka
4.09 Na Górnym Borze
5.09 Zdrowit
6.09 Dbam o Zdrowie
7.09 Isofarm
8.09 Centrum za Wisłą
9.09 Przy Pomniku
10.09 Familia Centrum
11.09 Na Górnym Borze

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
tarz komunalny w Cieszynie. Krótko po ich śmierci
oddział się rozpadł.
W miejscu, gdzie zginęli, miejscowy ZBoWiD ufundował pomnik, który został odsłonięty 30 X 1963 r.
Został wykonany z istebniańskiego piaskowca. Na
granitowej płycie obelisku umieszczono napis: „Tu
w dniu 25 listopada 1944 r. polegli w walce z hitlerowską policją partyzanci Andrzej Raszka lat 21 – Stanisław
Niemiec lat 31”.
Aby historię Andrzeja Raszki ocalić od zapomnienia, pomnik w 2018 roku został odnowiony.
Patronat administracyjny nad pomnikiem sprawuje Urząd Miejski w Skoczowie, zaś patronat
społeczny – ZHP Komenda Hufca Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie. Warto pamiętać, że w Skoczowie
znajduje się dom rodzinny Andrzeja Raszki przy
ul. Podkępie oraz ulica Andrzeja Raszki – boczna
od ul. Kiczyckiej.
Z harcerstwem związane są także:
• obelisk z tablicą pamiątkową przy ul. Harcerskiej
na Górnym Borze, odsłonięty z okazji 50. rocznicy
założenia pierwszej drużyny harcerskiej w Skoczowie w 1982 r.,
• skwer im. Pawła Tendery, założyciela harcerstwa
w Skoczowie w 1932 r. (uroczystość nadania imienia odbyła się 24 X 1997 r.).
H. Szotek/BPI
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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
Centrum za Wisłą:
ul. Górecka 25, tel. 33 472 03 32
* * *
Najbliższa apteka całodobowa:
Farmarosa
ul. Bobrecka 27, 43-400 Cieszyn

SZLAKIEM ŚW. JANA SARKANDRA – CZ. 7
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.

OŁTARZ KU CZCI ŚW. JANA SARKANDRA
W 1906 r. w barokowym ołtarzu po prawej stronie prezbiterium kościoła pw. św. ap. Piotra i Pawła w Skoczowie umieszczono dużą statuę św. Jana Sarkandra wykonaną według wzoru znad jego grobu
w Ołomuńcu. Pierwotny obraz ołtarzowy, przedstawiający św. Antoniego z Padwy, aktualnie znajduje się
na chórze. Po bokach ołtarza stoją figury św. Franciszka z Asyżu (po lewej) i św. Piotra z Alkantary (po prawej). Na mensie ołtarzowej stoi relikwiarz św. Jana Sarkandra zawierający fragmenty jego kości.
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 naszego cyklu „Skoczów, którego już nie ma” przedstawione została pewna łąka.
Pytaliśmy o to, gdzie znajdowała
się ta łąka i co obecnie znajduje
się w tym miejscu? Odpowiadamy: Jeszcze w połowie lat 60. XX
wieku sianokosy odbywały się
w ścisłym centrum Skoczowa. Zdjęcie zostało wykonane oczywiście na ul. Łęgowej – widok w stronę
ul. Mickiewicza. Na widocznym
zieleńcu pod koniec lat 60. powstał nowoczesny pawilon gastronomiczny Beskidzkich Zakła-

SZUKAMY STARYCH ZDJĘĆ SOŁECTW!
W 2018 roku ukazał się album „Skoczów – dawniej i dziś” ze zdjęciami
autorstwa Leona Pary przedstawiającymi miasto głównie w latach 50., 60.
i 70. XX wieku, wydany przez Urząd Miejski w Skoczowie. Obok dawnych
zdjęć znajdowały się współczesne fotografie wykonane przez Rafała Raszkę w tych samych lokalizacjach, pokazujące jak zmieniła się konkretna
przestrzeń miasta. Teraz, na wzór tamtego albumu, przygotowywany jest
kolejny – tym razem poświęcony sołectwom gminy Skoczów. Gromadze-

dów Gastronomicznych, który
przez długie lata nosił nazwę Restauracja Nowa.
Pierwsze trzy prawidłowe
odpowiedzi nadeszły do nas
od: Józefy Kowalskiej, Ryszarda
Matlaka i Marii Brody. 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, Informacji i Turystyki, 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. Pytanie brzmi:
co to za budynek i gdzie się
znajdował? Odpowiedzi prosimy przesłać na adres mailowy:
promocja@um.skoczow.pl, w tytule wiadomości wpisując treść:
„Konkurs TMS sierpień”. Nagrodzimy trzy pierwsze osoby, które
podadzą prawidłowe odpowiedzi.
BPI/Diana Pieczonka-Giec

nie materiałów zdjęciowych trwa, a włączyć się w to mogą również mieszkańcy! Jeżeli posiadają Państwo w swoich prywatnych zbiorach stare
fotografie przedstawiające konkretne miejsca na terenie sołectw gminy
Skoczów, będziemy wdzięczni za możliwość udostępnienia fotografii oraz
wzbogacenie materiałów potrzebnych do wydania albumu. Zdjęcia można dostarczać osobiście do Biura Promocji, Informacji i Turystyki Urzędu
Miejskiego w Skoczowie (Rynek 18) lub zeskanować, opisać miejsce zdjęcia i przesłać na adres: promocja@um.skoczow.pl.
BPI
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#letniskoczów – KONKURS FOTOGRAFICZNY
Słońce, woda, beztroska – z tym
kojarzy nam się lato. A Wam? Tym
miłym akcentem zapraszamy do
wzięcia udziału w naszym konkursie
– Lato w Skoczowie #letniskoczów.
By wziąć w nim udział, wystarczy
zrobić zdjęcie, na którym widać, jak
spędzacie lato w Skoczowie – sami,
z przyjaciółmi, drugą połówką lub
z rodziną. Liczy się kreatywność i pomysłowość!
Konkurs zostanie ogłoszony
na oficjalnym fanpage’u gminy
„Gmina Skoczów – Skocz do Skoczowa”. Zdjęcie należy zamieścić
pod specjalnym postem konkursowym do 31 sierpnia 2020 roku, do
godz. 8.30. W konkursie przewidziane są dwie główne nagrody równorzędne. Jednego zwycięzcę wybiorą
użytkownicy Facebooka (wygra zdjęcie z największą liczbą reakcji – serduszek, łapek w górę czy buziek),
a drugiego zwycięzcę wybierze jury,
które przyzna również wyróżnienia.
Dla zwycięzców i wyróżnionych
przygotowane zostaną zestawy gadżetów. Regulamin konkursu będzie
dostępny w Biurze Promocji, Informacji i Turystyki w Skoczowie, Rynek 18,
a także na stronie internetowej gminy:
www.skoczow.pl.

• 7-9.08 godz. 17.00 – „Czworo dzieci i coś” –
dubbing, reż. A. De Emmony, familijny, fantasy, Wielka Brytania, 2000, 110 min.
• 7-9.08 godz. 19.30 – „#tuiteraz” – napisy, reż.
E. Lartigau, komedia, Belgia/Francja, 2000,
97 min.
• 10-13.08 godz. 17.00 – „Gang zwierzaków” –
dubbing, reż. R. Klooss, animacja, komedia,
Chiny/Niemcy/Wielka Brytania, 2019, 89 min.
• 10-13.09 godz. 19.00 – „Sala samobójców.
Hejter”, reż. J. Komasa, thriller, Polska, 2000,
130 min.
• 14-20.08 godz. 17.00 – „Wiking i magiczny
miecz” – dubbing, reż. É. Cazes, animacja,
Belgia/Francja/Niemcy, 2019, 77 min.
• 14-16.08 godz. 19.00 – „Zdrajca” – napisy, reż.
M. Bellocchio, biograficzny, dramat, Brazylia/
Niemcy/Francja/Włochy, 2019, 152 min.
• 17-20.08 godz. 19.00 – „Zawód kobieciarz”
– napisy, reż. O. Baroux, komedia, Francja,
2019, 94 min.
• 21-27, 29, 30.08 godz. 17.00 – „Scooby Doo! –
dubbing, reż. T. Cervone, animacja, komedia,
przygodowy, USA, 2000, 94 min.
• 21-27, 29, 30.08 godz. 19.15 – „Nieobliczalny” – napisy, reż. D. Borte, thriller, 2020,
91 min.

BPI

WAŻNE TERMINY – PRZYPOMINAJKA
• od 1 sierpnia – składanie w formie pisemnej wniosków o przyznanie świadczenia Dobry
Start 300+ (w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoczowie, ul. Morcinka 18),
• od 3 sierpnia – zapisy na zajęcia dodatkowe organizowane przez MCK „Integrator” (szczegóły na plakacie na str. 8),
• do 15 września – opłata za podatek od nieruchomości (III rata),
• do 15 września – termin zgłaszania kandydatów do wyróżnienia Laurem Srebrnej Cieszynianki w roku 2020 – wnioski do pobrania na stronie www.skoczow.pl lub w Biurze Promocji, Informacji i Turystyki, Skoczów, Rynek 18 (informacje można uzyskać pod nr tel.: 33 828
01 37),
• do 30 września – termin składania pisemnych wniosków do projektu budżetu gminy
Skoczów na rok 2021.
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KINO „TEATR ELEKTRYCZNY”
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28.08 – Kino plenerowe na Górnym Borze:;
• godz. 19.00 – Ormiańsko-Gruzińska Wyspa
Niespodzianek – pokaz kuchni ormiańskiej
i gruzińskiej w wykonaniu Sajata i Arama
Jesajanów oraz Anzheli Movsisayan z bistro
Lavash w Cieszynie (prezentacja wykonania:
Khinkali, Tolmy, Ormiańskiego Kebaba, Lavasha i Pachlawy – po pokazie możliwość zakupienia tradycyjnych potraw;
• godz. 20.00 – Bajki ze Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej;
• godz. 21.00 – „Stulatek, który wyskoczył przez
okno i zniknął” – reż. F. Herngren, przygodowy, czarna komedia, Hiszpania/Rosja/Szwecja/Wielka Brytania, 2013, 114 min.
Harmonogram sporządzony 22.07.2020 r.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian
w harmonogramie imprez.
Teatr Elektryczny w Skoczowie
ul. Mickiewicza 3, 43-430 Skoczów
tel. 33 853 32 31,
e-mail: teatrelektryczny@gmail.com

