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ROZPOCZĄŁ SIĘ NOWY ROK SZKOLNY
1 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2020/2021. Pierwszy
raz w nieco innej rzeczywistości – z obostrzeniami: maseczkami,
mierzeniem temperatury i dezynfekcją dłoni. Te zasady staną się
teraz codziennością uczniów – wszystko po to, by nauka była bezpieczna zarówno dla dzieci i młodzieży, jak też nauczycieli.
Każdy rocznik spotkał się ze swoimi rówieśnikami i wychowawcami osobno. W tym roku burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko
towarzyszył uczniom podczas krótkiego otwarcia roku szkolnego
w Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie, zastępca burmistrza
Andrzej Bubnicki wziął udział w rozpoczęciu nowego roku szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogórzu, a w krótkiej
akademii zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 3 w Skoczowie uczestniczyła dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty Joanna
Radwan-Kmiecik.
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KOLEJNE 6,5 MLN ZŁ NA DROGI W SKOCZOWIE
Dobiegła końca przebudowa ul. Szkolnej
i Polnej w Skoczowie. Ostatnim etapem robót
budowlanych było przebudowanie skrzyżowania ulic Polnej, Szkolnej i Menniczej oraz położenie nawierzchni na ulicy Menniczej (przy
parkingu). Co prawda, z uwagi na trudności
i opóźnienia w dostawach materiałów budowlanych z powodu trwającego w kraju stanu epidemii termin zakończenia robót został wydłużony
do końca sierpnia, ale od września mieszkańcy
Skoczowa mogą bez przeszkód korzystać z wyremontowanych ulic w centrum miasta.
Prace przy przebudowie ulic Polnej i Szkolnej zakrojone były na szeroką skalę. Przypominany, że w ramach przeprowadzonych robót
wykonano sieć wodociągową i kanalizację deszczową oraz przebudowano sieć energetyczną,
a przede wszystkim konstrukcję drogi i chodników. Droga otrzymała nawierzchnię z kostki
granitowej. Koszt remontu z umową wyniósł
1 849 000,00 zł. Na to zadanie udało się pozyskać
dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg
Samorządowych. Dotacja pokryła 55% kosztów
kwalifikowanych inwestycji, czyli ponad 1 mln zł.

Zakończyła się również przebudowa ul. Zofii
Kossak-Szatkowskiej. Do końca sierpnia trwały
jeszcze prace porządkowe. Procedura odbioru
ma zakończyć się 18 września. Ulica na zboczu
Kaplicówki doczekała się kompletnej przebudowy. W ramach przeprowadzonych robót wykonano kanalizację deszczową odwadniającą
remontowaną drogę, wymieniono fragmenty
sieci wodociągowej oraz kompleksowo zmodernizowano konstrukcję drogi wraz z podbudową
i nawierzchnią asfaltową. Koszt inwestycji wyniósł 4 626 732,48 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło ponad
2,5 mln zł. W ramach inwestycji wykonano również próg zwalniający, oświetlenie przy przejściu
dla pieszych oraz urządzenie sygnalizujące prędkość z zasilaniem solarnym.
Niebawem rozpoczną się także prace związane z przebudową ul. Żebroka w Skoczowie. Ich
koszt to niespełna 1,5 mln zł. Dofinansowanie
z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi prawie 800 tyś. zł.
– Wymaga podkreślenia, że te potrzebne i kompleksowo wykonane przebudowy dróg to prace

o bardzo dużym zakresie, praktycznie obejmujące
taki sam zakres, jak budowa nowej drogi z nowymi
instalacjami, które kosztują więcej, ale pozwalają
na bezproblemowe funkcjonowanie dróg i instalacji przez wiele lat. Zrealizowanie ich nie byłyby
możliwe gdyby nie rządowy program pod nazwą
Fundusz Dróg Samorządowych, z którego uzyskaliśmy na opisane wyżej zadania łącznie ponad
4 mln zł. Przygotowujemy się już do realizacji następnych prac tego rodzaju, które chcemy przeprowadzić z dofinansowaniem ze środków Funduszu.
Aktualnie projektowane są inwestycje tego rodzaju
w obrębie ulic: Podkępie, Łęgowej, Parkowej i Powstańców Śląskich. Jesteśmy także w trakcie procedury przetargowej na projekt techniczny kompleksowej przebudowy ul. Wiślańskiej na odcinku od
stacji benzynowej Crab do wysokości węzła łączącego drogi DK 81 i S52 w Harbutowicach, gdzie w ramach przebudowy zaprojektować trzeba nie tylko
nowe instalacje, ale również chodnik. Przebudowę
ul. Wiślańskiej celowo rozpoczynamy od tej właśnie
strony, ponieważ kolejne odcinki w stronę centrum
Skoczowa mogą byc przebudowywane w związku
z budową estakady, o którą cały czas walczymy –
mówi burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko.
Tekst i zdjęcia: WIR/BPI

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA...
Szanowni Państwo, sierpniowa sesja rozpoczęła
się od wysłuchania informacji o stanie bezpieczeństwa
na terenie gminy Skoczów, którą przedstawili Komendant Komisariatu Policji w Skoczowie kom. Wojciech
Sikora oraz Komendant Straży Miejskiej w Skoczowie
Marian Machalica. Komisarz Wojciech Sikora podkreślił, że na terenie naszej gminy spada liczba popełnianych przestępstw przy jednoczesnym wzroście wykrywalności sprawców. Z drugiej strony niepokoi stały
wzrost liczby nietrzeźwych kierujących pojazdami.
Region Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” zwrócił
się do burmistrza oraz Rady Miejskiej z wnioskiem
o wyrażenie zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającą 40. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”.
Wszystkie koszty związane z wykonaniem pomnika
pokryte zostaną przez wnioskodawcę, czyli Region
Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”. Radni jednogłośnie wyrazili zgodę i pomnik zostanie wzniesiony
obok ronda Ofiar Stanu Wojennego.
Najważniejszym punktem sierpniowej sesji było
podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Międzyświeć, co po wielu latach czekania umożliwi mieszkańcom realizację planów budowy nowych domów.
Przyjęta została uchwała wyrażająca zgodę na nabycie nieruchomości w Pierśćcu z przeznaczeniem pod
rozbudowę istniejącego cmentarza komunalnego,
który zaczyna zmagać się z problemem braku wolnych miejsc pochówku. W porządku obrad znalazła
się również uchwała w sprawie nowego regulaminu
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utrzymania porządku i czystości na terenie gminy
Skoczów. Najważniejszą zmianą jest możliwość przekazania na PSZOK odpadów powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji, w szczególności
igieł i strzykawek. Drugą bardzo istotną modyfikacją
jest wprowadzenie wagowego limitu odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w danym
roku kalendarzowym odbierane będzie maksymalnie 500 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych
(wcześniej był to 1 m3).
W kolejnych punktach radni przyjęli zmiany w budżecie gminy, które w przypadku inwestycji dotyczyły:
• wprowadzenia do budżetu gminy wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5 060 282 zł;
• zwiększenia środków na termomodernizację budynku szkolnego przy ul. Bielskiej 34 o kwotę 598
tys. zł;
• zwiększenia dotacji dla SOSiR-u z przeznaczeniem
na termomodernizację budynku krytej pływalni
„Delfin” (143 tys. zł);
• wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego
związanego z przygotowaniem projektu na przebudowę ulicy Wiślańskiej (100 tys. zł);
• zakupu i wykonania piłkochwytów boiska przy
świetlicy wiejskiej w sołectwie Bładnice za kwotę
47 540 zł, z czego 31 000 zł pozyskano w ramach
konkursu „Inicjatywa Sołecka”, a pozostała część

Wieści Skoczowskie

wydatków pochodzi z funduszu sołeckiego oraz
wpłat własnych.
W ramach zmian przyjętych w budżecie zrezygnowano z kredytu w wysokości 3 000 000 zł.
Przyjęta została uchwała wyznaczająca termin
przeprowadzenia wyborów sołtysa oraz Rady Sołeckiej sołectwa Międzyświeć na dzień 14 września 2020
roku (godz. 16.45). Zebranie odbędzie się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych
w Międzyświeciu.
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
23 września o godz. 15.00.
Rajmund Dedio
Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa

TO BĘDZIE ROK PEŁEN WYZWAŃ...
O wyzwaniach skoczowskiej oświaty na nowy rok szkolny rozmawiamy z zastępcą burmistrza Skoczowa Andrzejem Bubnickim.
– Panie burmistrzu, w trudnej dla wszystkich rzeczywistości rozpoczęliśmy nowy rok szkolny… To będzie trudny rok?
– Z pewnością inny. Już ponad 2500 lat temu Heraklit z Efezu powiedział
słusznie, że „jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana” – i to zdanie towarzyszy mi
każdego roku, bo zawsze czekają nas nowe, inne wyzwania. Tak samo jest w tym
roku. Otacza nas po prostu nowa rzeczywistość, w której wszyscy musimy robić
jak najlepiej to, co do nas należy. Co mogliśmy zrobić wspólnie z dyrektorami
szkół i przedszkoli, to w miarę możliwości do tej zmiany się przygotować. Tak też
zrobiliśmy. Czas wakacji poświęcony był m.in. analizie nauczania w czasie nauki
zdalnej, jak i przygotowaniu się do nauki w reżimie obostrzeń w nowym roku
szkolnym. W każdej sytuacji trzeba też umieć szukać możliwości przekucia na
dobro tego, co jest dla nas trudnością. I tak muszę podkreślić, że zgodnie z moim
oczekiwaniem placówki szkolne i przedszkolne bardzo pracowicie wykorzystały
czas braku nauki stacjonarnej na remonty, naprawy, konserwacje, a także dopracowanie spraw formalnych, na które zawsze brakuje czasu. Dużym wyzwaniem były procedury związane z pandemią. Placówki oświatowe z jednej strony
musiały wypełniać srogie wymogi narzucane przepisami i wytycznymi Sanepidu, a z drugiej strony muszą zapewniać tyle normalności, abyśmy my, rodzice,
przy okazji nie zwariowali lub nie ponosili kroci kosztów. To trudny kompromis.
Tu także dyrektorzy stanęli na wysokości zadania mając na względzie przede
wszystkim dobro dzieci i rodziców. Muszę też podkreślić świetną współpracę
dyrektorów, którzy wspólnie, przy naszym wsparciu, wypracowywali wszystkie
rozwiązania. Dlatego też w Skoczowie nie ma różnic między różnymi szkołami
czy przedszkolami. Wszystkie regulaminy dotyczące funkcjonowania w czasie
pandemii są ujednolicone i wszędzie, w miarę jak tylko jest to racjonalne, panują
takie same obostrzenia.
– Czy jest Pan zwolennikiem obostrzeń w placówkach oświatowych?
– We wszystkim potrzebna jest równowaga i normalność. Tu trudność polega
na tym, że cała sytuacja nie jest normalna. Ponieważ w związku z pandemią jednak zmarło już bardzo wielu ludzi, a każde życie jest bezcenne, nawet jeżeli spodziewamy się, że jako zdrowy organizm możemy przejść chorobę lekko, każdy
z nas powinien myśleć o odpowiedzialności za drugiego człowieka, którego może
zakazić. Tu zachodzi podstawowe pytanie, które zadaje sobie wielu rodziców – ja
także – czy powinniśmy nosić maseczki w szkołach? Tak, póki co we wszystkich
skoczowskich szkołach uczniowie noszą maseczki w przestrzeniach wspólnych.
Oczywiście jest to dla wszystkich duży dyskomfort, ale takie są zalecenia, a my
chcemy przeciwdziałać zakażeniom. Trzeba pamiętać, że dzięki odpowiedzialnej postawie przede wszystkim rodziców, ale i dzieci przestrzegających reżimu
sanitarnego, wszystkie placówki oświatowe w Skoczowie przechodzą pierwsze
tygodnie roku szkolnego bez nauki zdalnej, bez przypadków zakażeń i co najważniejsze – w tym bez przypadków śmiertelnych. Musimy wszyscy pamiętać
o tym, że uczniowie mogą zakażać się wzajemnie i wśród osób przebywających
na terenie szkoły też mogą znajdować się np. osoby z przewlekłą obturacyjną
chorobą płuc, astmą oskrzelową czy silnymi alergiami lub chorobami układu
krążenia, z których nie zdają sobie sprawy i nie wiedzą, że są w grupie ryzyka
ciężkiego przebiegu choroby lub ciężkich powikłań. Osoby zakażone mogą też
zakażać osoby starsze, w tym nauczycieli. To wszystko trzeba wziąć pod uwagę.
Z drugiej strony nie ma nic gorszego jak zanieczyszczona maseczka. Maseczki
musimy prać codziennie. Inaczej same w sobie będą one nieświeżo pachnącym
źródłem bakterii oraz grzybów i również nie będą zdrowe. Chcę podkreślić, że
monitorujemy sytuację i traktujemy maseczki jako ostateczność. Póki co, musimy je stosować, ale jak tylko sytuacja na to pozwoli, będziemy dążyć do tego, aby
uczniowie nie musieli ich używać i aby obowiązek ten dotyczył tylko osób trzecich
przebywających na terenie placówek oświatowych – tak jak to jest aktualnie w
przedszkolach.
– A jeżeli jednak przyjdzie nam żyć w rzeczywistości nauki zdalnej?
– Cóż, wspólnie z dyrektorami dokładnie przeanalizowaliśmy naukę zdalną
w pierwszym semestrze. Wszyscy działali tak, jak najlepiej potrafili i egzaminy
ósmoklasistów pokazują, że egzamin z nauczania zdalnego zdecydowana większość z nauczycieli zdała bardzo dobrze. Oczywiście są pewne sprawy wymagające doszlifowania, ale to wyjątki, które były przez nas omawiane i traktuję
je raczej jako tzw. choroby wieku dziecięcego każdej zmiany – takie, które da
się wyeliminować w miarę wypracowywania optymalnego modelu kontaktu
i współpracy z rodzicem i uczniem. Jako organ prowadzący jesteśmy też przygotowani do nauki zdalnej sprzętowo. Problemem nauki zdalnej był brak dostępu
do komputera, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych. Dlatego ze środków rządowych pozyskaliśmy w sumie aż 120 komputerów przenośnych typu laptop,
które możemy udostępnić potrzebującym uczniom, tak jak uczyniliśmy to już
przed wakacjami nieodpłatnie użyczając komputery do domów 45 uczniom
skoczowskich szkół. Trzeba jednak wiedzieć, że nauka zdalna nigdy nie zastąpi
nauki stacjonarnej, dlatego apeluję o odpowiedzialność w zapobieganiu zarówno zakażeniom, jak i niepotrzebnym kwarantannom.
– Można powiedzieć, że skoczowianie są już na swój sposób przy-

zwyczajeni, że każdy rok w Skoczowie przynosi pewne innowacje – jak
np. wspomaganie procesowe, system oceny przygotowania przedszkolnego, wprowadzenie statuetki Skoczowski Prymus, stypendiów
gminnych czy badań przesiewowych wad postawy dla 4-latków,
nauczanie dwujęzyczne i wiele ciekawych rozwiązań administracyjnych. Czy w tym roku szkolnym zaskoczą nas kolejne innowacje?
– Koniecznie. Cały czas szukamy rozwiązań podwyższających jakość nauczania, jak i wspieramy innowacyjne rozwiązania. Rok 2020/2021 będzie
cechowało kilka nowych rozwiązań, tak w zakresie funkcjonowania szkół, jak
i funkcjonowania przedszkoli. Najważniejsze z nich dotyczy dzieci najstarszych.
Chcę, aby kolejne roczniki jeszcze lepiej umiały poradzić sobie z egzaminem
ósmoklasisty. Pozycja Skoczowa wśród innych gmin jest bardzo dobra w tym
zakresie, jednak moim marzeniem jest, aby była najlepsza. Dlatego zwróciliśmy
się do dyrektorów z propozycją sfinansowania przez gminę dodatkowych zajęć
z języka polskiego, języka angielskiego oraz matematyki, czyli przedmiotów egzaminacyjnych, właśnie dla klas ósmych. Zajęcia te mają być prowadzone przez
nauczycieli osiągających najlepsze wyniki i ukierunkowane ściśle na przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. Dyrektorzy przyjęli inicjatywę z pełną otwartością,
w związku z tym już od początku października zajęcia będą mogły być realizowane. Druga propozycja to wprowadzenie dziennika elektronicznego na poziomie
przedszkoli. Ułatwi to rodzicom dostęp do bieżących informacji przez internet,
a także poprawi komunikację z nauczycielami, jak i dyrektorem przedszkola.
W roku szkolnym 2020/2021 dokumentacja ucznia będzie prowadzona elektronicznie, jak i w formie pisemnej. Jeżeli wdrożenie będzie pomyślne, począwszy
od roku 2021/2022 przedszkola będą prowadziły dziennik tak, jak aktualnie
szkoły – wyłącznie elektronicznie. Narzędzie będzie szczególnie wygodne dla
rodziców mających dzieci będące rodzeństwem w wieku szkolnym, jak i przedszkolnym, ponieważ umożliwi dostęp do wszystkich danych poprzez jedno logowanie. W zeszłym roku szkolnym przeprowadziliśmy pilotaż e-dziennika w
zespołach szkolno-przedszkolnych w Pogórzu i Kiczycach. Teraz czas na kolejny
krok – dodam, że innowacyjny na skalę powiatu. E-dziennik jest już wdrażany we
wszystkich naszych przedszkolach. Myślę, że rozwiązanie to będzie bardzo dużym ułatwieniem i zostanie ciepło przyjęte przez rodziców. Trzecia propozycja to
mLegitymacja, która zastąpi skoczowskim uczniom tradycyjny dokument aplikacją w telefonie. Tradycyjne, papierowe legitymacje często gubiły się lub niszczyły
w kieszeniach plecaków i spodni, tonęły zalewane sokami, czy przygniatane szkolną kanapką. Pokazując mLegitymację można potwierdzić, że jest się uczniem
danej szkoły, a także skorzystać z ulg i zwolnień. Szkoły w gminie Skoczów już
rozpoczęły proces wdrażania – tylko podpisanie odpowiedniego porozumienia
z Ministerstwem Cyfryzacji uprawnia do uruchomienia usługi. Uczniowie będą
mogli rozpocząć korzystanie z mLegitymacji używając kodu QR oraz kodu aktywacyjnego otrzymanego w sekretariacie szkoły, o czym zostaną poinformowani
przez wychowawców. Czwarta propozycja to rozwój dwujęzyczności. W zeszłym
roku, po rocznym programie pilotażowym w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kiczycach, który zainicjowała ówczesna dyrektor szkoły, a aktualna dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie Pani Joanna Radwan-Kmiecik,
nauczanie informatyki i historii obcej w języku angielskim stało się standardem
w ramach dodatkowych zajęć prowadzonych z uczniami całkowicie w języku
angielskim – w klasie dwujęzycznej. Aby propagować tę ideę na kolejne placówki
oświatowe, zamówiliśmy odpowiedni kurs dla kolejnych 10 nauczycieli-ochotników z różnych placówek oświatowych gminy Skoczów. Już w tym roku naukę
dwujęzyczną rozpoczyna Szkoła Podstawowa w Ochabach. Docierają do mnie
informacje, że po kursie kolejni nauczyciele zdają wymagane przepisami rozporządzenia egzaminy językowe, co umożliwi przygotowanie do wdrażania kolejnych oddziałów dwujęzycznych. To bardzo istotna innowacja. Po pierwsze bardzo dobrze przygotowująca do praktycznego wykorzystania języka na kolejnych
etapach rozwoju, po drugie – nawet w skali kraju rzadko spotykana na poziomie
szkół podstawowych, jak i przedszkoli. Kolejną innowacją na skalę powiatu jest
pierwszy w Skoczowie oddział sportowy o profilu judo-siatkówka w SP8, który
jest przez nas wspierany finansowo dodatkowymi godzinami, ale zainicjowany
został przez Panią Dyrektor Jolantę Pelic-Bobko. Jak widać, nie zwalniamy tempa,
ale to nie tylko moja wrodzona upartość temu sprzyja. Przede wszystkim istotny jest tutaj zespół pełnych zaangażowania i merytoryki nauczycieli, dyrektorów
szkół i przedszkoli, zgranej i kompetentnej załogi Miejskiego Zarządu Oświaty,
a także wspierającej nas i twórczo współpracującej Komisji Kultury i Oświaty
Rady Miejskiej Skoczowa. Oczywiście, przed nami wiele pilnych problemów wymagających rozwiązania, jak na przykład: rozbudowa przedszkola nr 3 – na
którą staramy się aktualnie pozyskać środki, rozwiązanie problemu budynku
przedszkola w Pogórzu, budowa sali wielofunkcyjnej przy szkole podstawowej
w Kiczycach (która jest aktualnie projektowana) oraz budowa projektowanej aktualnie sali sportowej przy SP8, czy realizowana aktualnie termomodernizacja
budynku SP3. Do tego dochodzi konieczność stałego monitorowania kosztów
oświaty, której budżet w Skoczowie na rok 2020 zamyka się kwotą przekraczającą 46 mln zł, a koszt samych wynagrodzeń to 32 mln zł. Spraw jest więc bardzo
dużo, ale dzięki wspólnemu zaangażowaniu udaje nam się utrzymywać pozycję
lidera. A to wszystko tylko dla dobra naszych dzieci.
– Bardzo dziękujemy za rozmowę.
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NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” – WALKA O WOLNOŚĆ
Latem 1980 roku przez całą Polskę przetoczyła się fala sierpniowych strajków. Kolejna podwyżka cen mięsa i wędlin była tylko pretekstem – w rzeczywistości strajki były odpowiedzią na tragicznie
niski poziom życia społecznego. Oprócz żądań ekonomicznych, po
raz pierwszy pojawił się postulat nowych wyborów do oficjalnych
związków zawodowych, domagano się wolności słowa i przywrócenia do pracy kobiet i mężczyzn
zwolnionych
za
działalność
opozycyjną. Determinacja robotników doprowadziła do zawiązania się NSZZ „Solidarność”,
czyli pierwszej legalnej organizacji związkowej, niezależnej od
władz, która powstała na terenie
krajów komunistycznych. Podpisanie porozumienia 31 sierpnia
1980 roku w Gdańsku między
komisją rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym
i powstanie „Solidarności” stały
się początkiem przemian, a ich
rezultatem było obalenie komunizmu w Polsce.
17 września 1980 r. przedstawiciele Międzyzakładowych Komitetów Założycielskich przyjęli
statut, który rozstrzygał powstanie Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego „Solidarność” – jedynego ogólnokrajowego
związku o strukturze regionalnej. Natomiast 10 listopada 1980 r. Sąd
Najwyższy zarejestrował NSZZ „Solidarność”. Wkrótce związek liczył
niemal 10 mln członków – było to 80 proc. pracowników państwowych. Organizacje związkowe powstały we wszystkich przedsiębiorstwach i instytucjach – władze nie dopuściły tylko do powołania ogniw
związku w Wojsku Polskim i Milicji Obywatelskiej.
Również w naszym mieście działała i wciąż działa „Solidarność”, a jej historię przybliży Czesław Chrapek – przewodniczący
NSZZ „Solidarność” w Skoczowie, emerytowany pracownik garbarni „Skotan”.
– Jakie były początki związków zawodowych NSZZ „Solidarność” w skoczowskich zakładach.
– Początki „Solidarności” wiążą się ściśle z wrześniowym strajkiem,
który rozpoczął się wieczorem 4 września 1980 r. w skoczowskiej odlewni – FSM Zakład nr 5. Jego liderami byli Włodzimierz Baranowski, Tadeusz Mendrek i Stanisław Urbaniak. Strajk błyskawicznie rozszerzył się na
sąsiednie zakłady kombinatu: Kuźnię Skoczów (FSM Zakład nr 4), Kuźnię
Ustroń (FSM Zakład nr 3) i dawny „Rolsprzęt” (FSM Zakład nr 12). Przedstawiciele tych zakładów powołali Międzyzakładowy Komitet Strajkowy,
który przedstawiał dyrekcji listę 22 postulatów. W skład komitetu wchodzili: Włodzimierz Baranowski, Jan Mendrek i Józef Fudali (odlewnia); Mieczysław Sobkowski (Kuźnia Skoczów) oraz Jan Gomola, Franciszek Kłósko,
Ryszard Kozak i Leszek Podżorski (Kuźnia Ustroń). Przewodniczącym był
Włodzimierz Baranowski. Strajk zakończył się po dwóch dniach – po spotkaniach z dyrekcją FSM i wicedyrektorem przemysłu maszynowego, których efektem było przyjęcie dziesięciopunktowego protokołu ustaleń.
W poszczególnych zakładach komitety strajkowe automatycznie przekształciły się w oficjalne, uznawane przez dyrekcje komitety robotnicze.
W Kuźni Skoczów oddelegowanie do pracy związkowej otrzymali Mieczysław Sobkowski i Andrzej Wentland, w Kuźni Ustroń – Józef Gomola
i Franciszek Kłósko, a w skoczowskiej odlewni Jan Mendrek i Tadeusz Pilch.
Pod koniec 1980 r. „Solidarność” w tych zakładach skupiała 90% pracowników. W tym czasie odbywały się wybory władz poszczególnych komisji zakładowych. W skoczowskiej odlewni przewodniczącym „Solidarności”
został Jan Mendrek, a do Komisji Zakładowej weszli: Tadeusz Mendrek, Tadeusz Pilch, Janusz Tadaszak i Stanisław Dajka. W Kuźni Skoczów na przewodniczącego wybrano Adama Gwiżdża, jego zastępcą został Mieczysław
Sobkowski, a sekretarzem Lesław Werpechowski. Z kolei w ustrońskiej
kuźni przewodniczącym został Franciszek Kłósko, zastępcą Jan Gomola,
a sekretarzem Helena Puczek.
W połowie listopada 1980 r. odbyło się zebranie komisji „Solidarności”
z terenu Skoczowa. Poszczególne komisje reprezentowali Alfred Wentland,
Lesław Werpachwowski i Adam Gwiżdż (Kuźnia Skoczów FSM Zakład

4

nr 4), Jan Mendrek, Janusz Tadaszak i Tadeusz Pilch (Odlewnia FSM Zakład nr 5), Kazimierz Pasterny („Rolsprzęt” FSM Zakład nr 12), Bronisław
Polok („Polkap”), a także Maria Gawlas (M-G CK), Jan Susik (KPRM), Stanisław Sikora i Tadeusz Laskowski (RSP). Na tym spotkaniu powołano
Założycielski Komitet Koordynacyjny NSZZ „Solidarność”, będący de facto
skoczowską delegaturą związku. Przewodniczącym został Lesław Werpachowski, a członkami Jan Mendrek i Stanisław Sikora. W lutym
1981 r. odbyły się wybory do Międzyzakładowej Komisji Robotniczej
NSZZ „Solidarność” Delegatura
w Skoczowie, skupiającej 20 komisji zakładowych. Przewodniczącym
wybrano Wiesława Folwarcznego
ze skoczowskiej odlewni, a kierowanie pracami komisji rewizyjnej
delegatury powierzono Januszowi
Tadaszkowi.
Na regionalnym zjeździe podbeskidzkiej „Solidarności” zapadła
decyzja o utworzeniu jedynego
podregionu na ziemi cieszyńskiej
z siedzibą w Cieszynie. W Skoczowie
jednak pozostała Komisja Koordynacyjna z siedzibą w budynku przy
Rynku 17. Później także w Ustroniu
powstał punkt koordynacyjno-informacyjny „Solidarności”.
W 1981 roku najsilniejsze organizacje związkowe w Skoczowie działały w kuźni i w odlewni. Zakład nr 12 („Rolsprzęt”) na 392 pracowników
miał 301 członków „Solidarności”. W „Pledanie” na 571 pracowników 470
należało do „Solidarności”, a w „Polkapie” spośród 773 pracowników aż
728 miało legitymacje „Solidarności”. W skoczowskim oddziale „Społem” do „Solidarności” należało 361 pracowników z 441 osobowej załogi.
W ustrońskiej kuźni już w październiku 1980 r. w „Solidarności” było 1400
pracowników, a cała załoga liczyła 1700 osób.
W latach 1989-1990 na czele skoczowskiej podregionu stał Tadeusz
Mendrek (odlewnia FSM Zakład nr 5), a przez kolejne dwa lata przewodniczącym był Stefan Miękus, również pracownik skoczowskiej odlewni.
W latach 1992-1998 przewodniczącym skoczowskiego podregionu był
Erwin Raszka (FSM Zakład nr 12), a w latach 1998-2001 Adam Gwiżdż
(Zakłady Kuźnicze Skoczów). Przez następny rok pracami podregionu
kierował Zdzisław Greń (odlewnia Teksid Iron Poland), natomiast od
2002 roku ja pełnię funkcję przewodniczącego podregionu Skoczów.
W chwili obecnej największe organizacje związków zawodowych
„Solidarności” działają w Teksid Iron Poland Sp. z o.o., Kuźni Polskiej oraz
w nowopowstałych zakładach Sigit Poland oraz Summit Automotive.
– Czy pamięta Pan, jaki był stosunek ludzi do działaczy „Solidarności”? Jak byli odbierani?
– Nie będę ukrywał, że w latach 80. mogłem tylko wspierać działalność niezależnych związków. Grupa inicjatywna, którą utworzyliśmy
w 1980 roku w skoczowskiej garbarni, została spacyfikowana i nie doszło
do wyborów. Było to dla mnie pierwsze doświadczenie i jednoznaczny
przejaw wrogości wobec próby wybicia się na niezależność. Lecz był to
tylko mały odprysk tego, co miało wydarzyć się później w skali całego kraju
po wprowadzeniu stanu wojennego. Internowania, krwawe tłumienie demonstracji, bilety w jedną stronę, areszty za kontynuowanie działalności.
Lecz dzięki determinacji i poświęceniu przyszedł rok 1989 i możliwość legalizacji związków zawodowych. Działacze związkowi w tamtych czasach
byli wręcz idolami. Cóż…. Po latach okazało się, że nie wszyscy na to miano zasłużyli.
– Co zostało z tamtych czasów?
– To temat złożony. Na pewno inna Polska, inny kraj. Zawsze otwarte
pozostaną pytania, czy historia obeszła się sprawiedliwie z tymi, którzy
poświęcili swoje życie, karierę, nieraz życie osobiste i rodzinne. Ilu cichych
bohaterów żyje lub już zmarło w zapomnieniu? Czy historia należycie obeszła się z tymi, co podszywali się pod „Solidarność”? Jakim szokiem było
dla nas, gdy IPN ujawnił, że na pierwszym zjeździe „Solidarności” wśród
delegatów było aż tylu tajnych współpracowników SB. Lecz tylko dla tych
sponiewieranych, zapomnianych, ale i prawdziwie oddanych działaczy
zamierzamy postawić w Skoczowie pomnik. Człowiek szybko zapomina,
kamień niech będzie pamięcią*.
– Jakie działania związków zawodowych były najbardziej zauważalne i jaki był największy sukces skoczowskiej „Solidarności”?

Wieści Skoczowskie

– Niewątpliwie największym sukcesem skoczowskiej „Solidarności” było
odpowiedzialne i pełne determinacji działanie w okresie transformacji – praktycznie wszystkie zakłady kombinatu FSM przetrwały ten okres, mogły się
przekształcać i rozwijać dzięki profesjonalnym negocjacjom działaczy związkowych. Kolejnym sukcesem była współpraca z władzami samorządowymi,
która trwa do dzisiaj. Tylko wspólna presja samorządowców, pracodawców
i związku zawodowego „Solidarność” doprowadziła do właściwego skomunikowania Skoczowa z drogą ekspresową – pierwsze plany zakładały tylko
jeden zjazd do Skoczowa w Międzyświeciu. Tak istotna poprawa infrastruktury drogowej skutkowała kolejnymi inwestycjami, a tym samym miejscami
pracy. W sprawach jednostkowych pracownicy byli obejmowani korzystnymi
zapisami układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy i wynagradzania.
– Jak NSZZ „Solidarność” działa obecnie?
– „Solidarność” dzisiaj… Może posłużę się opisem. Na ścianie kamienicy nr 17 przy skoczowskim Rynku jest umieszczona tablica rocznicowa
„Solidarności”. Jeden z jej boków jest niedokończony. Wymowa jest jednoznaczna – proces trwa. W wielu zakładach w najlepsze trwa zarządzanie
strachem. Około 25% członków obecnej „Solidarności” w Oddziale Skoczów
działa w utajnieniu. Będziemy nadal wskazywać, że najlepszą inwestycją jest
człowiek. Że pracownik godnie traktowany i godziwie wynagradzany nie jest
kosztem, lecz wartością dodaną. Szczególnie cieszy, że pojawiło się nowe pokolenie działaczy, którzy podejmują się dzieła podtrzymania wartości, o które
walczyli ich poprzednicy.
– Bardzo dziękujemy za rozmowę.
Tekst i zdjęcia: BPI

*Skoczowski oddział „Solidarności” prowadzi przygotowania do posadowienia pomnika upamiętniającego: 40. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”; setną rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II; rok beatyfikacji kardynała

Stefana Wyszyńskiego, 100-lecie Bitwy Warszawskiej. 26 sierpnia 2020 r. Rada
Miejska Skoczowa podjęła uchwałę wyrażająca zgodę na wzniesienie pomnika
w rejonie Ronda Ofiar Stanu Wojennego u zbiegu ul. Objazdowej i Stalmacha.
Na prośbę przewodniczącego skoczowskiego oddziału „Solidarności” publikujemy apel do osób, które w czasie formowania się
„Solidarności” działy w jej strukturach, a ich nazwiska zostały pominięte. Bardzo prosimy o kontakt w Czesławem Chrapkiem pod
nr telefonu 696 600 333 lub mailowo czeslawchrapek@gmail.com.
O kontakt proszone są również osoby, które posiadają dokumenty,
fotografie, pamiątki czy inne materiały związane ze skoczowską
„Solidarnością”.

W CENTRUM SKOCZOWA POWSTANIE PLAC REKREACYJNO-SPORTOWY
Początkiem września gmina
Skoczów, wraz z gminą Hrádek
oraz Biblioteką Publiczną w Skoczowie, rozpoczęła realizację projektu „Aktywne spędzanie wolnego
czasu w Hrádku i Skoczowie”. Do
gminy w tym celu trafiło dofinansowanie w kwocie 16 716,10 € ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i 983,30
€ z budżetu państwa, natomiast
skoczowska biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości
2260,15 € ze środków EFRR
i 132,95 € z budżetu państwa.

W ramach projektu, obok skate
parku w Skoczowie w 2021 r. powstanie plac rekreacyjno-sportowy do ćwiczeń w plenerze – typu
street workout. W partnerskiej
gminie Hrádek zagospodarowany zostanie teren obok Centrum
Wolnego Czasu, gdzie zostaną zamontowane urządzenia do zabawy dla dzieci oraz elementy małej
architektury.
Zaplanowano również organizację imprez dla mieszkańców.
W Skoczowie odbędzie się wydarzenie, podczas którego oficjalnie

zostanie otwarty plac rekreacyjno-sportowy i zaprezentowane
zostaną ćwiczenia typu street workout. Natomiast skoczowska biblioteka zorganizuje dla młodzieży
szkolnej dwie prelekcje poświęcone bezpieczeństwu podczas
uprawiania aktywności fizycznej,
w tym bezpieczeństwa podczas
wycieczek górskich oraz podczas
uprawiania street workout’u. Ponadto biblioteka zaprosi mieszkańców na wycieczkę rowerową
na trasie Skoczów-Pierściec-Wiślica-Wilamowice – z zakończeniem

pod wiatą w Wilamowicach, która powstała w ramach projektu
„Hrádek-Skoczów.
Współpraca
ponad granicami”. Natomiast
w gminie Hrádek odbędzie się turniej petanque dla seniorów, turniej kręgli dla przedstawicieli gmin
i kino plenerowe dla rodzin z okazji
końca wakacji.
Zgodnie z harmonogramem,
realizacja projektu ma zakończyć
się 31 października 2021 r.
BPI/WFE

CORAZ WIĘCEJ ULIC
Z NOWĄ NAWIERZCHNIĄ
Rok 2020 jest drugim rokiem funkcjonowania w gminie Skoczów
tzw. „programu nakladkowego” – czyli nowego rozwiązania przyspieszającego wymiany nawierzchni gminnych dróg. W tym roku remontowane są odcinki dróg w kolejnych pięciu sołectwach, czyli w: Ochabach, Wiślicy, Międzyświeciu, Bładnicach i Harbutowicach oraz na
terenie miasta Skoczowa. Na ten cel przeznaczono środki finansowe
w wysokości 2 mln zł.
Remont nawierzchni przewidziano na 18 odcinkach ulic, których
łączna długość przekracza 7,5 km. Są to: ulica Trzy Dęby w Bładnicach;
ulice Rogowa, Blokowa i Paproci w Międzyświeciu; ulice Zachodnia
i Bajkowa w Harbutowicach; ulice Północna i Wolności w Wiślicy, ulice
Kameralna, Młyńska, Lebiody, Podwale, Cesarska, Familijna i Przyjaźni
w Ochabach oraz ulice Ceglana, Kolorowa oraz ul. Zacisze w Skoczowie.
Do końca sierpnia br. ukończono już prace na 7 odcinkach ulic, tj.
na: ul. Trzy Dęby w Bładnicach, ul. Rogowej i ul. Blokowej w Międzyświeciu, ul. Północnej w Wiślicy, ul. Kameralnej i ul. Młyńskiej w Ochabach oraz ul. Kolorowej w Skoczowie. Planowany termin zakończenia
remontów nawierzchni to 30 listopada.
– Dzięki dużemu zaangażowaniu Miejskiego Zarządu Dróg, faktem
staje się niemalże bezproblemowa realizacja drugiej transzy programu

nakładkowego, który propagowaliśmy przed wyborami w roku 2018.
W tym roku kładziemy ponad 7,5 km nowych nawierzchni w kolejnych
pięciu sołectwach. Przypomnę, że przedtem każdego roku wymienialiśmy
jedynie do 2,5 km nawierzchni rocznie. Sądzę, że wszyscy widzimy poprawę stanu dróg sołeckich. Dlatego trzeba kontynuować ten program – podsumowuje burmistrz Skoczowa Miroslaw Sitko.
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PAMIĘTAJĄC O OFIARACH
II WOJNY ŚWIATOWEJ

1 września minęła 81. rocznica wybuchu II wojny światowej.
To dzień, w którym upamiętniamy bohaterów i ofiary poległe
w wojnie, tych którzy walczyli za
naszą wolność w największym
konflikcie zbrojnym w historii.
II wojna światowa pochłonęła aż
kilkadziesiąt milionów istnień.
W 81. rocznicę wybuchu wojny symboliczne wiązanki kwiatów pod pomnikiem „Naszym

Bohaterom” przy rondzie 100-lecia Odzyskania Niepodległości
złożyli: burmistrz Skoczowa
Mirosław Sitko, zastępca burmistrza Andrzej Bubnicki, przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa
Rajmund Dedio, wiceprzewodnicząca Rady Monika Szyndler, radna Lucyna Bocek oraz zastępca
dyrektora MZO Łukasz Stępień.
Tekst i zdjęcie: BPI

DWA LATA TELEOPIEKI
Teleopieka jest systemem wsparcia dla osób starszych, schorowanych,
mieszkających samotnie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie dysponuje 20 urządzeniami przeznaczonymi do świadczenia kompleksowej
usługi elektronicznego całodobowego monitoringu i przywołania natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa danej osoby. System teleopieki ma na celu zapewnienie lepszej
pomocy osobom samotnym, stanowiąc uzupełnienie opieki fizycznej.
Realizacja systemu teleopieki rozpoczęła się w listopadzie 2018 roku,
a pilotaż obejmował wyłącznie osoby, które były objęte usługami opiekuńczymi. Po pozytywnym zakończeniu programu pilotażowego Rada
Miejska Skoczowa przyjęła uchwałę nr XV/165/2020 w sprawie programu
osłonowego pn. „System teleopieki dla mieszkańców gminy Skoczów na
lata 2020-2021”.
Zakupione urządzenia posiadają między innymi: funkcję pomiaru tętna, lokalizację GPS, detekcję upadku oraz możliwość przywołania pomocy
przy użyciu przycisku alarmowego. W przypadku zagrożenia zdrowia lub
życia podopiecznego osoba naciska przycisk alarmowy, następnie centrum monitorowania otrzymuje sygnał o wezwaniu pomocy. Operator
z centrum monitorowania ma za zadanie zdiagnozować zdarzenie, powiadomić służby ratunkowe i osoby najbliższe, monitorować całą sytuację do
momentu przybycia wezwanych osób lub służb ratunkowych. Urządzenia
do teleopieki przekazywane są naszym podopiecznym bezpłatnie na podstawie umowy użyczenia. Osoba korzystająca ponosi jedynie odpłatność
za dostęp do całodobowej usługi systemu teleopieki. Zasady ponoszenia
odpłatności uzależnione są od dochodu osoby. Jeżeli dochód wynosi poniżej 701,00 zł, opłata nie jest pobierana. W przypadku, gdy dochód nie
przekracza 1051,50 zł, opłata wynosi 17,85 zł miesięcznie, a jeżeli dochód
przekracza kwotę 1051,50 zł, opłata wynosi 35,70 zł miesięcznie, co stanowi pełną odpłatność za dostęp do całodobowej usługi systemu teleopieki.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z tej formy pomocy zachęcamy do kontaktu z pracownikami OPS-u w Skoczowie pod numerem tel.
884 777 770 (infolinia dla Seniora).
OPS
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ROZPOCZĄŁ SIĘ
NOWY ROK SZKOLNY
Dok. ze str. 1
Pierwszy dzień szkoły był z pewnością wyjątkowy dla dzieci, które pierwszy raz zagościły w szkolnych murach i właśnie rozpoczynają
swoją przygodę z nauką szkolną. Z tej okazji każdy pierwszoklasista
w gminie Skoczów otrzymał skoczowski ołówek, gumkę do gumowania oraz „Elementarz Młodego Polaka”, a w nim dedykację od burmistrza Skoczowa Mirosława Sitko:
Witaj w szkole, w uczniów gronie, dalej już pójdziecie razem,
Bo z nowymi kolegami rozpoczynasz pierwszą klasę.
Czeka Cię daleka podróż z książką i nauczycielem,
Jeśli będziesz tylko ciekaw, to tajemnic zgłębisz wiele.
Bądź mądry i pracowity, wejdź odważnie w szkoły progi.
Przyjmujemy Cię przyjaźnie, witaj nam kolego drogi!
Na pamiątkę dam Ci książkę o Polsce i patriotyzmie.
Niech ta książka Ci pomoże pokochać i poznać Ojczyznę,
Abyś wiedział skąd pochodzisz i kim jesteś Przyjacielu.
Kibicuję Ci z całego serca!
Tekst i zdjęcia: BPI

EGZAMIN
ÓSMOKLASISTY
JEST DOBRZE, ALE MOŻE
BYĆ JESZCZE LEPIEJ. GMINA
SKOCZÓW SFINANSUJE
DODATKOWE ZAJĘCIA DLA
ÓSMOKLASISTÓW.
31 lipca ponad 200 młodych
skoczowian odebrało w szkołach
zaświadczenia, na których znajdowały się wyniki ich pierwszego
ważnego egzaminu, który był podsumowaniem ośmioletniej pracy
i nauki w szkole podstawowej,
a jednocześnie dawał przepustkę do dalszej edukacji. Egzamin
ósmoklasisty był pisany po raz drugi, gdyż obowiązuje od 2019 roku.
Egzamin odbył się w roku 2020
z blisko dwumiesięcznym opóźnieniem spowodowanym trwającą sytuacją epidemiologiczną i nauczaniem zdalnym. Zgodnie z planem,
termin egzaminu był wyznaczony
na 21-23 kwietnia 2020 r. Termin
ten został jednak przesunięty na
21-23 czerwca 2020 r.
Dla wielu absolwentów podstawówek był to dzień chwały,
a dla niektórych niestety chwila
rozczarowania. Załączona do
artykułu tabela pokazuje, jak
młodzież poradziła sobie z tym
wyzwaniem w poszczególnych
szkołach.

Jak wynika z zestawienia, najlepiej egzamin napisała młodzież
z Pogórza, byli ponadto niepokonani z języka angielskiego,
osiągając średnią blisko 60%.
Najlepsi matematycy w tym roku
to absolwenci Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kiczycach,
a najlepiej z zadaniami z języka
polskiego poradzili sobie uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 8
im. K. Bochenek.
– Wyniki egzaminów ośmioklasisty w Skoczowie nadal, jak
co roku, są bardzo dobre, jednak
w całym kraju od dwóch lat zaobserwować można spadek średnich
wyników egzaminacyjnych. Wydaje się, że zbiega się to w czasie zarówno z rokiem strajków w oświacie, jak i z czasem nauki zdalnej.
Sytuacja związana z pandemią
będzie trwać nadal. Dlatego jako

władze gminne musimy w porę
podejmować działania wyprzedzające, tak aby nasze skoczowskie szkoły nadal utrzymywały pozycję liderów wyników egzaminów.
Z tego powodu zwróciliśmy się do
dyrektorów z propozycją dodatkowych zajęć z języka polskiego, języka angielskiego oraz matematyki,
przedmiotów
egzaminacyjnych
dla klas ósmych. Zajęcia te mają
być prowadzone przez nauczycieli osiągających najlepsze wyniki
i ukierunkowane ściśle na przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. Dyrektorzy przyjęli inicjatywę
z pełną otwartością, w związku
z tym już od początku października zajęcia będą mogły być realizowane. Zaznaczam, że nie gasimy
pożaru, tylko wspieramy jeszcze
lepszy rozwój naszej młodzieży.
W Skoczowie różnica między wyni-
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kami z tego roku i z zeszłego jest
kosmetyczna, zwłaszcza biorąc
pod uwagę długi czas zajęć zdalnych. To, że tak jest, to bez wątpienia zasługa nie tylko zdolnej
młodzieży, ale przede wszystkim
nauczycieli, którzy, jak się okazuje,
nauczyli uczniów samodzielnego
uczenia się, ale i doskonale odnaleźli się w nowej rzeczywistości
nauki zdalnej. Nie bez znaczenia
jest tutaj wielkie zaangażowanie
rodziców, ale i pomoc gminy, czyli
45 komputerów, które udostepniliśmy najbardziej potrzebującym
uczniom do nauki w domu. Dziś
po prostu wspólnie ze szkołami
robimy kolejny krok, wychodząc
na przeciw potrzebom uczniów –
mówi zastępca burmistrza Skoczowa Andrzej Bubnicki.
MZO
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LATO W MIEŚCIE

Podczas minionych wakacji Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie jak co roku zorganizował półkolonie w ramach akcji „Lato
w mieście”. Tegoroczne półkolonie znacząco różniłay się od tych
organizowanych w latach ubiegłych, a to za sprawą wytycznych, jakie postawiono organizatorom wypoczynku, opracowanych przez
Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.
W ramach akcji „Lato w mieście 2020” odbyły się tylko jedne
półkolonie, która zostały zorganizowane w Szkole Podstawowej
w Kiczycach w terminie 24-28 sierpnia 2020 r. Dzieci uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych w godzinach od 9.00 do 15.00.
Łącznie z półkolonii skorzystało 22 dzieci (osiemnastu uczestników
w wieku 10 lat i poniżej oraz czterech powyżej 10 roku życia).
Hasło przewodnie półkolonii brzmiało: „Żegnamy wakacje na
łonie natury”. Dla uczestników zorganizowano między innymi: zajęcia plastyczne i techniczne, plener malarski, gry oraz zabawy terenowe i ruchowe, a także zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień
i przemocy rówieśniczej. Pogoda pozwoliła na swobodne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. W ramach półkolonii zapewnione
były artykuły plastyczne, środki chemiczne, a także woda mineralna oraz ciepły posiłek – w postaci cateringu. Priorytetem, zarówno
dla organizatora, jak i osób bezpośrednio sprawujących opiekę
nad uczestnikami, było zapewnienie atrakcyjnego i bezpiecznego
wypoczynku z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
– Patrząc na obowiązujące w okresie wakacyjnym obostrzenia,
jest to cud, że w ogóle udało się zorganizować w tym roku akcję „Lato
w mieście”. Co roku robimy wszystko, aby półkolonie gminne trwały
przez całe wakacje i w jak największym zakresie godzinowym. Skoczów to jedna z nielicznych gmin, gdzie letni wypoczynek dzieci jest
nieodpłatny. W tym roku planowaliśmy dokładnie tak samo. Niestety,
czas pandemii spowodował konieczność spełnienia obostrzeń w zakresie stałej obecności na koloniach lekarza, ratownika medycznego lub
pielęgniarki. Z uwagi na brak możliwości pogodzenia takich obowiązków z zaangażowaniem służb medycznych w zwalczanie pandemii,
pomimo licznych ogłoszeń i poszukiwań, udało się nam znaleźć tylko,
a raczej aż jedną taką osobę. To ograniczyło możliwości w zakresie
organizacji wypoczynku do jednego tygodnia. „Lato w mieście” istotnie
wzbogaciła także stosunkowo młoda inicjatywa, jaką są igrzyska „Kids
Games”. Tym sposobem udało nam się wspomóc rodziców w zagospodarowaniu dwóch tygodni dla ich pociech – mówi zastępca burmistrza Skoczowa Andrzej Bubnicki.
Tekst i zdjęcia: OPS

JUDO I SIATKÓWKA W SZKOLE –
PIERWSZA TAKA KLASA W POWIECIE!
Od września 2020 r. w Szkole
Podstawowej nr 8 w Skoczowie
rusza klasa sportowa o profilu
judo i siatkówki. O ile oddziały
z profilem siatkówki otwierano
już wielokrotnie, to klasa z profilem judo jest pierwszą taką klasą
nie tylko w gminie Skoczów, ale
również w powiecie cieszyńskim.
Zajęcia judo w ramach obowiązkowej nauki w szkole będą realizowane na poziomie klasy IV.
Judo w wielu krajach jest dyscypliną obowiązkową w szkołach, ponieważ rozwija wszystkie cechy psychomotoryczne, co
jest niezmiernie ważne w rozwoju młodego człowieka. Teraz będzie to możliwe także w naszej
gminie.
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– Chcemy, by judo na dobre pozostało w Skoczowie, a zawodnicy
mogli reprezentować gminę na najważniejszych imprezach krajowych
i międzynarodowych we wszystkich
kategoriach wiekowych. By mieć
większe szanse na realizację tych
założeń, zrodził się pomysł utworzenia klasy o profilu judo. Bardzo
się cieszymy, że dzieci będą mogły
skorzystać z zajęć i doskonalić swoje umiejętności w ramach lekcji.
Będzie to 10 godzin tygodniowo,
z czego 6 godzin będzie przeznaczone na zajęcia specjalistyczne z dyscypliny sportowej judo. Uczniowie
klasy będą objęci pełnym wsparciem Klubu Sportowego „Akademia
Sparta” Skoczów – mówi Przemysław Kolondra, trener judo z pięt-

nastoletnim
doświadczeniem,
a jednocześnie nauczyciel wychowania fizycznego w szkole na
Górnym Borze, który będzie prowadził zajęcia z judo.
Sekcja judo Klubu Sportowego „Akademia Sparta” w Skoczowie działa od 2016 roku i ciągle
się rozwija. Treningi odbywają się
w „Ósemce”, a wszystko wskazuje na to, że od września treningi
w sekcji podejmie ok. 110-120
zawodników podzielonych na kilka grup. Mimo krótkiego okresu
działalności klubu, jego zawodnikom udało się już zdobyć 2 medale Indywidualnych Mistrzostw
Polski – w 2017 brązowy zdobyła
Ewa Tęcza, a w 2019 po medal
złoty sięgnęła Monika Sawczuk.
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Oprócz tego zawodnicy „Sparty”
zdobyli wiele medali mistrzostw
wojewódzkich we wszystkich kategoriach młodzieżowych, tzn.
młodzikach, juniorach młodszych oraz juniorach. W grupie
dzieci także trenuje wielu utalentowanych zawodników, którzy
w lutym okazali się najlepsi podczas pierwszego turnieju 6. edycji
IJL (International Judo League),
która odbyła się w Krakowie. Zawodnicy ze skoczowskiego klubu
pozostawili za sobą rywali z 60
klubów z Polski i zagranicy.
Przypominamy, że judo jest
dyscypliną olimpijską, która niegdyś przynosiła Polsce wiele
medali. Niestety, na medal olimpijski czekamy już 24 lata. Kto
wie, może komuś ze Skoczowa
uda się wystąpić na olimpiadzie.
Niech pierwszym krokiem na
tej drodze będzie otwarcie klasy
sportowej o profilu judo w szkole
publicznej.
BPI

SZEŚĆ KLAS PIERWSZYCH W ZSTiO
i Wisły. Należy podkreślić, że w ZSTiO uczniowie korzystają ze wspaniale
wyposażonych sal warsztatowych oraz nowoczesnych sprzętów i maszyn
– takich samych, które wykorzystywane są w firmach przez przedsiębiorców, a co za tym idzie, przygotowanie uczniów do pracy po skończeniu
szkoły stoi na bardzo wysokim poziomie. Szkoła posiada również bardzo
bogatą bazę sportową. W sumie w ZSTiO w Skoczowie w roku szkolnym
2020/2021 będzie uczyć się 561 uczniów, podzielonych na 22 oddziały klasowe.
Od tego roku szkolnego funkcję dyrektora placówki pełni Tatiana
Urbańska-Gruca – wieloletnia nauczycielka języka polskiego oraz bibliotekarka w tejże szkole. Poprzedni dyrektor ZSTiO Tadeusz Gaś przeszedł na
emeryturę. Wszystkim uczniom i pracownikom szkoły życzymy powodzenia, zdrowia i sił, aby podołali wyzwaniom edukacyjnym i wychowawczym
w rozpoczynającym się 2020/2021 roku szkolnym.
BPI/ZSTiO
1 września naukę w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie rozpoczęło 155 nowych uczniów – powstało sześć,
pierwszych klas. W szkole utworzyła się klasa liceum ogólnokształcącego
o dwóch grupach profilowych: pożarniczo-ratowniczej i kosmetycznej.
W dwóch pierwszych klasach technikum uczniowie uczą się w zawodach:
technik elektronik/technik pojazdów samochodowych i technik fotografii
i multimediów. Branżowa Szkoła I stopnia w Skoczowie przyciągnęła ofertą
grupy zawodowe: elektroników, mechaników pojazdów samochodowych,
sprzedawców oraz klasę wielozawodową, reprezentującą kilkanaście różnorodnych zawodów (m.in. cukierników, lakierników samochodowych,
blacharzy samochodowych, fotografów, fryzjerów, monterów instalacji
sanitarnych).
Skoczowski ZSTiO od kilku lat prowadzi szeroką kampanię reklamową,
w którą włączył się również Urząd Miejski w Skoczowie. Materiały zamieszczane w Internecie, filmy promocyjne oraz dystrybucja ulotek i plakatów
(także w gminach ościennych), przybliżających kierunki kształcenia w szkole „na Bajerkach”, dociera do coraz szerszego grona odbiorców. Największy procent uczniów szkoły to mieszkańcy gminy Skoczów, ale oprócz nich
do szkoły uczęszczają uczniowie z Brennej, Dębowca, Chybia oraz Ustronia

Od nowego roku szkolnego w Zespole
Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu rozpocznie naukę w klasach
pierwszych technikum i szkoły branżowej
prawie 50 uczniów. Trwa jeszcze nabór do
klasy wielozawodowej w Szkole Branżowej
I stopnia oraz na kurs kwalifikacyjny dla dorosłych ROL.04 (prowadzenie działalności
rolniczej).
W technikum młodzież klas pierwszych
kształcić się będzie w trzech specjalnościach:
technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik weterynarii
– to nowość w szkole w Międzyświeciu.
W starszych klasach, obok wymienionych
tradycyjnych specjalności, uczniowie konty-

nuować będą naukę także w zawodzie technika architektury krajobrazu oraz technika
logistyki. W szkole branżowej realizowane
jest kształcenie w zawodzie kucharz oraz
mechanik – operator pojazdów i maszyn
rolniczych oraz w klasie wielozawodowej.
W okresie nauki zdalnej oraz wakacji
pomieszczenia szkoły zostały odświeżone,
kilka sal pomalowano, wymieniono część
stolarki drzwiowej oraz zadbano o wygląd
ogrodu. Szkoła pięknie prezentuje się zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. W takiej scenerii zapewne nauka i praca będzie
przyjemniejsza.
Małgorzata Orawska

ŚPIEWAJMY DLA POLSKI
„Śpiewajmy dla Polski” – pod takim właśnie hasłem Przedszkole
Publiczne w Harbutowicach zaprasza wszystkie przedszkola z gminy
Skoczów do udziału w I Gminnym Przeglądzie Pieśni i Piosenki Patriotycznej. Przegląd skierowany jest do dzieci 5- i 6-letnich i będzie miał
formę online. Patronat nad przeglądem objął burmistrz Skoczowa
Mirosław Sitko.
Celem przeglądu jest popularyzacja wśród dzieci twórczości muzyczno
-literackiej o tematyce patriotycznej, kształtowanie postaw patriotycznych
wśród dzieci, upowszechnianie patriotycznej tematyki jako wartości związanej z tradycją i ochroną polskiej kultury narodowej, poszukiwanie właściwych form wyrazu artystycznego, estetycznego i form wykonawczych pieśni
narodowych i patriotycznych oraz kształtowanie właściwych postaw i odpo-

Fot. z archiwum szkoły

NOWY KIERUNEK – NOWI UCZNIOWIE

wiedniego ubioru przy prezentacji pieśni i piosenek patriotycznych. Konkurs
rozpatrywany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: 5- i 6-latki, w których
zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca. Laureaci zostaną wyłonieni poprzez głosowanie online, tak więc każdy będzie mógł oddać swój głos na
swojego faworyta. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom za udział.
Zadaniem nauczycieli będzie pomóc rodzicom w przygotowaniu wybranego utworu, a rodziców – przesłanie nagrania, które będzie dostępne na
stronie przedszkola. Konkurs ogłoszony zostanie początkiem października,
a laureaci zostaną wyłonieni przed świętem 11 listopada.
Prosimy o bieżące śledzenie strony naszego przedszkola i gminy Skoczów, gdzie już niebawem ukaże się więcej informacji i regulamin konkursu.
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Ewa Zimny
Dyrektor Przedszkola Publicznego w Harbutowicach
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PLACÓWKI EFEKTYWNIE WYKORZYSTAŁY CZAS WAKACJI
Kończące się wakacje to okres wzmożonego wysiłku pracowników przedszkoli i szkół związany z przygotowaniem przestrzeni, w której przebywać będą podopieczni od września. Chodzi nie
tylko o to, aby było bezpiecznie i zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi, ale również o stworzenie pozytywnego klimatu sprzyjającego nauce i pracy. W tym roku szkolnym poszczególne grupy i oddziały większość zajęć będzie spędzać zgodnie
z wytycznymi MEN i GIS w jednym pomieszczeniu. Zdecydowana
większość placówek wykorzystała nie tylko okres letni, ale także
okres zawieszenia funkcjonowania w tradycyjnej formie i przeprowadziła remonty, nawet w większym zakresie niż zakładano.
Wspaniale prezentuje się plac zabaw w Przedszkolu Publicznym nr 1
w Skoczowie – oprócz przemyślanej przestrzeni starannie wypielęgnowano zieleń i wyremontowano zabawki, wstawiono nowe, a całość wygląda
bajecznie. Co więcej, przedszkole wzbogaciło się o nową inwestycję – windę towarową, która pozwala na transport żywności od piwnicy po samą
górę, wykonano remont instalacji wodnej, pomalowano szatnię, doprowadzono sieć internetową do wszystkich sal. Wykafelkowano i pomalowano
kuchnię, zakupiono nowe szafy w miejsce tych, które wymagały wymiany.
Na uwagę zasługuje dbałość o otoczenie przy Przedszkolu Publicznym
nr 2 w Skoczowie – remonty licznych zabawek ogrodowych i systematyczna pielęgnacja zieleni. Ponadto udało się tam naprawić cieknący dach
i wykonać malowanie w sali na I piętrze oraz malowanie kuchni i klatki
schodowej.
W Przedszkolu Publicznym nr 3 gruntowny remont przeszła sala na
I piętrze, zakupiono nowe wyposażenie do kuchni oraz wyremontowano
pomieszczenie kuchenne, wymieniono na nowe meble w dwóch salach, wykonano naprawy placu zabaw oraz zabiegi pielęgnacyjne zieleni w ogrodzie.
Znakomicie prezentuje się Przedszkole Publiczne nr 4, jak również jego
oddział zamiejscowy w Międzyświeciu. Wykonano malowanie kolejnych
sal i remont schodów, na szczególne uznanie zasługuje estetyka w urządzeniu sal i dbałość nauczycieli i pracowników o najmniejsze detale.
W przedszkolu w Pierśćcu pomalowano bramę wejsciową oraz wyremontowano domek na placu zabaw. Zakupiono także i zamontowano
estetyczne osłony na grzejniki, a do oddziału zamiejscowego w Kowalach
zakupiono nowe meble, dokonano napraw urządzeń na placu zabaw, doposażono plac zabaw oraz pomalowano sale i wejście do budynku.
W Przedszkolu Publicznym w Ochabach dokonano napraw tarasu,
wykonano remont placu zabaw, pomalowano sale na parterze oraz salę
na piętrze, wykonano remont daszku nad wejściem oraz częściowe malowanie klatki schodowej. W odziale zamiejscowym w Wiślicy uzupełniono
sprzęty kuchenne o nowe urządzenia, pomalowano sale i korytarz, wymieniono część mebli, a czesć odnowiono, wykonano remont dodatkowej sali
dla dzieci oraz pomalowano elementy placu zabaw.
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kiczycach wymienione zostały
piece w kuchni, a kuchnię pomalowano, wymieniono ogrodzenie łączące
budynek przedszkola z budynkiem gospodarczym, zakupiono nową zamrażarkę oraz zajęto się placami zabaw w przedszkolu i szkole. W prace
zaangażowali się pracownicy i rodzice. Udało się wymalować dwie sale lekcyjne na parterze, a także dokonać gruntownego remontu największej sali
na I piętrze – będzie to nowoczesna Zielona Pracownia (trzecia w naszej
gminie), której otwarcie planowane jest na połowę września.
Również pięknie prezentuje się miejsce zabaw przy Przedszkolu
w Harbutowicach – szczególną uwagę zwraca zadbany, nowy przedszkolny ogródek warzywny.
Na szczególną uwagę zasługuje największa z naszych placówek – Szkoła Podstawowa nr 8 na Górnym Borze. Oprócz remontu dachu, pracow-
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nicy obsługi, głównie konserwatorzy, wymalowali całe zaplecze kuchenne,
tzn. magazyny i przyległe pomieszczenia oraz piwnice. Ponadto wymieniono oświetlenie w kilkunastu salach i wymalowano sufity.
Wiele prac realizowanych jest w tym roku w Szkole Podstawowej nr 3.
W budynku przy ul. Bielskiej realizowana jest termomodernizacja obejmująca wymianę instalacji, ocieplenie budynku, jak i wymianę okien, której
koszt przekracza 3 mln zł. W budynku przy ul. Osiedlowej wykonano remont schodów zewnętrznych, zrealizowano II etap wymiany instalacji kanalizacyjnej, wymieniono wykładzinę i pomalowano 4 sale lekcyjne i kladkę
schodową.
W Szkole Podstawowej nr 1 w Skoczowie przygotowano nową pracownię komputerową, wymalowano salę gimnastyczną, świetlicę i jadalnię.
W Szkole Podstawowej w Pierśćcu na uczniów czeka nowa, większa
pracownia komputerowa oraz wzmocnione ogrodzenie przy boisku
o sztucznej nawierzchni. Tam również ma miejsce inwestycja – budowa
windy dla niepełnosprawnych, która jest w trakcie realizacji.
Ogromne zaangażowanie wykazali pracownicy, także emerytowani,
Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Ochabach – pomalowano górny
korytarz i sale lekcyjne. Udał się także zaplanowany remont sanitariatów
na parterze, wymieniono poręcze przy schodach na piętro, wykonano naprawy elewacji budynku, odnowiono gabinet pedagoga i pomieszczenie
sklepiku, zamontowano zakupione ze środków Rady Rodziców nowe kotary na salę gimnastyczną oraz wypielęgnowano zieleń.
W Szkole Podstawowej w Pogórzu naprawiono uszkodzenia ścian korytarzy przy sali gimnastycznej, pomalowano częsć korytarzy, naprawiono
schody od strony bieżni, pomalowano elementy metalowe ogrodzenia
i tablicę informacyjną, wykonano prace ogrodnicze. Niestety, problemem
nadal pozostaje stan przedszkola w Pogórzu, który wymaga pilnego rozwiązania. Wydział Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Skoczowie
prowadzi intensywne uzgodnienia z architektem w tym zakresie.
Miejski Żłobek – Filia w Międzyświeciu zyskał nową, bezpieczną podłogę wykonaną w najnowocześniejszej technologii.
– Dbałość o stan naszych placówek oświatowych to zadanie tak samo kosztowne, jak konieczne. Co roku staramy się, wspólnie z Radą Miejską, przeznaczać jak najwięcej środków na poprawę stanu technicznego szkół i przedszkoli,
jak i inwestycje w tym zakresie. W tym roku przeznaczyliśmy na same remonty
kwotę ponad 450 tys. zł. Do tego dochodzą środki przeznaczone na zakup materiałów budowlanych na prace realizowane przez konserwatorów. Inwestycje
w oświacie w roku 2020 zaplanowaliśmy i realizujemy na kwotę przekraczającą
4,6 mln zł. Co jednak chciałbym podkreślić, w ostatnich latach zwiększyliśmy
stopień wydatkowania środków przeznaczonych na remonty. Chodzi o to, aby
udawało się zrealizować wszystkie remonty, na które środki zostały zaplanowane. Dzięki wypracowanym w Skoczowie praktykom aktualnie właśnie tak
się dzieje. Dlatego też w Skoczowie powinna być widoczna poprawa stanu
placówek oświatowych w ostatnich latach. Wprowadziliśmy model, w którym
dyrektorzy mogą wnioskować o dodatkowe środki na materiały do prac, które
potrafią wykonywać konserwatorzy. To rozwiązanie także wpłynęło na przyspieszenie tempa prac remontowych, ponieważ konserwatorzy w zdecydowanej większości wykorzystują czas i środki maksymalnie. Wymaga zauważenia,
że w tym roku zrealizowali o wiele więcej prac w czasie nauki zdalnej. Różnica
była wyraźnie zauważalna podczas corocznego przeglądu placówek oświatowych. Oczywiście pozostają wciąż sprawy wymagające rozwiązania, ale wspólnie z dyrektorami, radnymi oraz skarbnikiem robimy wszystko, aby było ich jak
najmniej – komentuje zastępca burmistrza Skoczowa Andrzej Bubnicki.

Wieści Skoczowskie

Tekst i zdjęcia: MZO

KINO PLENEROWE
BEZ PARASOLA

BAJKOWY ŚWIAT W ARTadresie
W czwartkowe popołudnie
3 września, równo o godzinie 18.00,
została w Galerii ARTadres uroczyście otwarta wystawa „Świat malowany – malarstwo i karykatura’’.
Autorem eksponowanych na niej
obrazów i rysunków satyrycznych
jest Ormianin Tigran Vardikyan. To
twórca realizujący się na wielu płaszczyznach sztuki i nie przestający
nigdy eksperymentować. Obecnie
poświęca się głównie malarstwu
olejnemu, zaklinając w nim swoje
wizje inspirowane bajkowym światem.
Podczas wernisażu na zaproszonych gości (oprócz ormiańskich
smakołyków) czekała niepowtarzalna niespodzianka. Artysta przygoto-

wał portrety dziesięciu skoczowian
związanych z Miejskim Centrum
Kultury „Integrator”. Wśród nich
brązową kreską odwzorowano
w delikatnie krzywym zwierciadle
wizerunki takich osób, jak: burmistrz
Skoczowa Mirosław Sitko, przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dedio, historyk Halina Szotek, Natalia
Wantulok, Aleksandra i Mateusz
Czuprynowie, Krzysztof Greń, naczelnik OSP Roman Kohut, Krzysztof
Nowaczek i Bogumił Zając. Zarówno
ich podobizny, jak i surrealistyczny
świat wkomponowany w pełne kolorów obrazy, można podziwiać do
16 października.
Tekst i zdjecie: MCK „Integrator”

Trzecie tegoroczne Kino Plenerowe w Parku na Górnym Borze
przeszło już do historii. Ostatni piątek sierpnia okazał się optymalnym terminem do spotkania wielu osób przy skoczowskim molo, na
końcu którego czekały na nie przesmaczne niespodzianki kuchni ormiańskiej i gruzińskiej. Długa kolejka po oryginalne specjały nie malała przez bardzo długi czas, co było dowodem na to, iż przygotowane
przez Bistro LAVASH z Cieszyna potrawy przypadły do gustu zainteresowanym. Tradycyjnie pokazano też bajki ze Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej oraz komedię „Stulatek, który wyskoczył przez
okno i zniknął”. Miejskie Centrum Kultury „Integrator” ogromnie dziękuje wszystkim obecnym za wspólnie spędzony czas w bardzo sympatycznej, bezdeszczowej i bezpiecznej (wydarzenie zorganizowano
w rygorze sanitarnym) atmosferze.
Tekst i zdjecie: MCK „Integrator”

WBREW I NA PRZEKÓR...
Trzynastą (podkreślamy – trzynastą!) edycję Festiwalu Filmów Przewrotnych w Teatrze
Elektrycznym w Skoczowie zamierzamy zorganizować wbrew i na przekór pandemicznym
realiom teraźniejszości, ale oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa dla widzów. Po
pierwsze: przyjmujemy – wbrew i na przekór,
że liczba „13” przyniesie nam jednak szczęście!
Przede wszystkim – szczęście frekwencyjne,
bo szczęście w doborze filmów i akceptacji
przez dystrybutorów już nas spotkało. Po
drugie – szczęście powtórnie frekwencyjne,
ponieważ robimy wszystko, żeby zachęcić widzów, by znów przekonali się do odwiedzania
kina i oglądania filmów legalnie i bezpiecznie
na dużym ekranie w doskonałej jakości dźwięku i obrazu.
Co, oprócz zapewnienia komfortowych warunków w kinie, możemy zaproponować miłośnikom dobrego, niezależnego kina podczas
festiwalu? Atutem tegorocznej edycji FFP są niewątpliwie genialne obrazy, wspaniali reżyserzy
i wyśmienite kreacje aktorskie. Spragnionych
nowości kinowych skusi niewątpliwie fakt, że
aż trzy filmy z programowej listy festiwalowej
zostaną pokazane w przedpremierze! Chodzi

o film „Szarlatan” w reżyserii Agnieszki Holland,
który wyświetlimy już 25 września, a premiera
ogólnopolska została zapowiedziana dopiero na
9 października. Pokażemy również premierowo
wstrząsający obraz „25 lat niewinności. Sprawa
Tomka Komendy” i w kontekście penitencjarnej
tematyki, pełnej moralnych i aksjologicznych
dylematów, zestawimy go z kolejną przedpremierą niesamowitego filmu – zbioru czterech
wstrząsających historii „Zło nie istnieje”. Obraz
Mohammada Rasoulofa został nagrodzony
Złotym Niedźwiedziem podczas tegorocznego
Międzynarodowego Festiwalu Filmów w Berlinie
BERLINAE 2020!
W programie Festiwalu Filmów Przewrotnych nie zabraknie filmów zachęcających do
głębszej, egzystencjalnej refleksji. Wszak stali
bywalcy festiwalu na takie obrazy najbardziej
czekają! Właśnie z myślą o nich pokażemy „Dolinę Bogów” w reżyserii Lecha Majewskiego.
Historia osadzona w nieokreślonej strefie fantasy i jej drastyczne wątki niechybnie sprawią,
że całość będzie odbierana jako wstrząsający,
dystopijny thirller. Ostatecznie w odbiorze tyleż
przerażający, co zadowalający wymagających
widzów. Obraz z rewelacyjną kreacją Johna
Malkovicha otrzymał nominację do Złotych
Lwów w konkursie głównym oraz nominację
podczas Warszawskiego Festiwalu Filmowego.

Wrzesień 2020

Filmy dnia ostatniego przyniosą widzom
zgoła odmienne wrażenia. 27 września uczestnikom festiwalu będzie dane poznać egzystencjalne, pełne wahań, sprzecznych wyborów
i nieodpartych instynktów rozterki bohatera
filmu „Dzika grusza”. Film tureckiego reżysera
miał premierę podczas Międzynarodowego
Festiwalu Filmowego w Cannes w 2018 roku
i spotkał się z entuzjastycznym odbiorem publiczności, jak również zebrał mnóstwo pozytywnych opinii krytyków. Premierę w Polsce miał
w 2020 roku. Natomiast festiwal zamkniemy filmem „Ojciec”, nagrodzonym Kryształowym GlobusempodczasMiędzynarodowegoFestiwaluFilmowego w Karlowych Warach. Pełen melancholii
i humoru obraz dwójki reżyserów Kristiny Grozevy i Petara Valchanova ogląda się jak pełen
zwrotów akcji film sensacyjny z domieszką akcentów tragikomicznych. Jednak groteska i międzypokoleniowe dysputy mieszają się tu z doniosłymi życiowymi zdarzeniami dwójki głównych
bohaterów i bardziej przypominają film drogi
niż kino pełne akcji. Polecamy oglądać ten obraz
w konfrontacji z wcześniej wyświetlaną „Dziką
gruszą”, a konotacje i znaczeniowe korespondencje wątków same będą się oglądającym nasuwały. Być może stworzą spójną całość, a być
może wręcz przeciwnie…
MCK „Integrator”
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KINO JUŻ OTWARTE!
Bardzo nas ucieszyła tak liczna frekwencja w Teatrze Elektrycznym 7 sierpnia, podczas ponownego jego otwarcia. Już po zapadnięciu decyzji, w jakim
terminie kino zaprosi w swe progi widzów, wprowadzono podział Polski na
strefy w związku z rosnącą ilością zachorowań na koronawirusa. Na bieżąco
zatem będziemy monitować sytuacją zgodnie z zapowiedzią, że przypisanie
określonych powiatów do danych stref może ulec zmianie dwa razy w tygodniu. O ewentualnym ograniczeniu dostępności kina będą informowały komunikaty na stronie MCK „Integrator” oraz profilu facebookowym.
Pierwszemu seansowi towarzyszyło wręczenie nagród i dyplomów
uczestnikom konkursu na najciekawsze opowiadanie pod nazwą „Elektryzujący powrót”. W literackim wyzwaniu wzięło udział czterech odważnych,
którzy zajęli następujące miejsca:
• I miejsce: Agata Masternak,
• II miejsce: Martyna Krehut,
• III miejsce: Maksymilian Olszowski,
• wyróżnienie (za kreatywność): Dominika Szklarczyk.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom! Prace oceniało jury
w składzie: Angelika Ogrocka, Kamila Morcinek oraz zastępca dyrektora MCK Edyta Molęda. Z opowiadaniami w formie słuchowisk czytanych
przez Edytę Molędę można się zapoznać na profilu facebookowym MCK,
do czego gorąco zachęcamy! Aż trudno uwierzyć, jak niesamowite historie
udało się stworzyć ich autorom tęskniącym za skoczowskim kinem.

Podsumowując wydarzenia minionego pierwszego piątku sierpnia, raz
jeszcze gorąco zapraszamy na filmy do Teatru Elektrycznego, który spełnia wszelkie wymogi sanitarne (udostępniona jest tylko część miejsc siedzących, sala jest wietrzona, istnieje możliwość dezynfekcji rąk itd.), ale też
i prezentuje się inaczej. W czasie pandemii m.in. zadbaliśmy o nowy wizerunek holu głównego i kasy. Warto się przekonać, jak prezentuje się teraz.
Tekst i zdjecie: MCK „Integrator”

NARODOWE CZYTANIE „BALLADYNY”
5 września w Bibliotece Publicznej
w Skoczowie odbyło się Narodowe
Czytanie – czyli coroczna, ogólnopolska akcja czytelnicza organizowana
pod honorowym patronatem Pary
Prezydenckiej. Tym razem czytano
„Balladynę” Juliusza Słowackiego.
Wśród gości, którzy odwiedzili
bibliotekę by przeczytać fragment
dramatu, znaleźli się między innymi:
burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko, jego zastępca Andrzej Bubnicki,
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Skoczowa Joanna Duda-Michalak,

skoczowska radna Lucyna Bocek,
dyrektor Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” Julia Raszka, dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty
w Skoczowie Joanna Radwan-Kmiecik, komendant skoczowskiej straży
miejskiej Marian Machalica wraz
z córkami oraz kierownik Muzeum
im. Gustawa Morcinka w Skoczowie
Rozalia Wawronowicz. Uczestników
przywitał dyrektor skoczowskiej
biblioteki Marcin Wieczorek.
BP w Skoczowie

Zdjęcia: Rafał Raszka

BOGU NA CHWAŁĘ,
LUDZIOM NA POŻYTEK
3 września w Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie miało
miejsce otwarcie specjalnej wystawy, która została przygotowana z okazji
150-lecia założenia Ochotniczych Straży Pożarnych na Śląsku Cieszyńskim.
Zdzisław Wigłasz, ochotniczy strażak w stanie spoczynku, udostępnił organizatorom bardzo ciekawy zbór eksponatów. Kilkanaście czapek z mundurów galowych, kilkadziesiąt hełmów z różnych lat działalności straży na
naszym terenie oraz hełmy z różnych stron świata (m. in. z Japonii i USA),
szeroki zbiór naszywek strażackich oraz medale przyznawane za zasługi,
prądnice strażackie, dawne mundury galowe oraz zdjęcia i dokumenty, na
których zapisana jest historia strażaków z naszego regionu – to wszystko
można oglądać w muzeum do 15 października.
Nieprzypadkowo wybrano skoczowskie muzeum na miejsce prezentacji tego szerokiego zbioru cennych strażackich pamiątek. W ogrodzie stoi
najważniejszy eksponat – jedyna w swoim rodzaju „damfula” – czyli zabytkowa sikawka parowa z 1907 roku. „Damfula” przez lata strzegła Skoczowa i okolic przed pożarem, a ciągnięta była przez parę koni.
Na otwarcie wystawy przybyła m.in. grupa Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działająca przy OSP w Skoczowie. O początkach założenia OSP na
ziemi cieszyńskiej, o ogromnych pożarach Cieszyna i Skoczowa, które niemal
doszczętnie zniszczyły te miasta i o patronie strażaków – św. Florianie opowiedziała zebranym kierownik muzeum Rozalia Wawronowicz, a właściciel
kolekcji przybliżył młodzieży prezentowane eksponaty. Serdecznie zapraszamy do muzeum na wystawę, która upamiętnia półtora wieku walki, jaką
podjęła straż ogniowa „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, by ogień nie
zagrażał życiu, zdrowiu i dobytkowi mieszkańców naszego regionu.
Tekst i zdjęcie: BPI
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ALTÓWKI I ORGANY
Kolejny koncert w ramach festiwalu „Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Pogórzu” już za nami. 30 sierpnia gościliśmy w naszym kościele
znakomitych artystów młodego pokolenia, związanych z poznańskim środowiskiem muzycznym. Zarówno organista Łukasz Kołakowski, jak i młodzi altowioliści tworzący „Paradise Viola Quartet”
dali się poznać, mimo młodego wieku,
jako artyści dojrzali, bardzo sprawni technicznie, a przede wszystkim – niezwykle
świadomi granej przez siebie muzyki.
Łukasz Kołakowski perfekcyjnie
i wręcz brawurowo wykonał trudny
i zróżnicowany repertuar organowy.
Oprócz pięknej Fantazji Es-dur Kamila
Saint-Saensa, mogliśmy usłyszeć m.in.
uroczyste Preludium ks. Adama Hławiczki na temat pieśni „Großer Gott”,
stanowiącej pierwowzór śląskiego „Te
Deum”. Nie zabrakło też muzyki jednego z największych francuskich „symfoników organowych” – Louisa Vierne’a. W bieżącym roku przypada bowiem
150. rocznica urodzin tego ważnego dla muzyki organowej kompozytora
i wieloletniego organisty katedry Notre Dame w Paryżu. Spośród przebogatej literatury organowej Vierne’a tym razem usłyszeliśmy żartobliwe
i nietuzinkowo brzmiące Scherzo z VI Symfonii Organowej op. 59. Utwór
ten na naszych pogórskich organach – mających w swej dyspozycji także
głosy eksperymentalne i „nieoczywiste” – zabrzmiał znakomicie, pokazując
wielu słuchaczom nieznane dotąd oblicze instrumentu. Na koniec koncertu
usłyszeliśmy jeden z najtrudniejszych utworów organowych wszech czasów
– Toccatę z Suity op. 5 Maurycego Duruflé. Również i tę niełatwą kompozycję Łukasz Kołakowski wykonał perfekcyjnie, lekko i niejako bez zbytniego
wysiłku.
Także muzyka zaproponowana przez kwartet altówkowy była ciekawie
dobrana i zróżnicowana pod wieloma względami. Poznańscy kameraliści zgotowali nam prawdziwą muzyczną ucztę. Złożyły się na nią utwory
z szeroko pojętej muzyki dawnej (kompozycje Vivaldiego, Haendla czy Corellego), były też fragmenty z muzyki do baletu „Dziadek do orzechów” Piotra

Czajkowskiego oraz wzruszająca Pavana Gabriela Faure. Ten ostatni utwór,
wraz z Elegią Julesa Masseneta i zagraną na bis „La Folia” Michaela Kimbera,
wywołały największy zachwyt słuchaczy.
Pod koniec koncertu sołtys Pogórza Mariusz Rodenko, wraz z przedstawicielami Rady Sołeckiej, uhonorowali ks. proboszcza pamiątkowym dyplomem „Zasłużonego dla Sołectwa Pogórze”. Dziękujemy Urzędowi Miasta
i Gminy Skoczów oraz Starostwu Powiatowemu w Cieszynie za wsparcie
dwunastej już edycji naszego festiwalu. Słowa uznania dla poszczególnych
osób pragniemy rozpocząć od księdza
proboszcza Ignacego Czadera. Dzięki
jego inspiracjom, pomysłom i życzliwości możemy organizować kolejne sezony koncertowe, a kościół w Pogórzu
stał się już także jednym z ciekawszych
akustycznie kościelnych miejsc koncertowych w naszym regionie! Pragniemy
serdecznie podziękować pani Krystynie
Pietrzyk za niezwykle ofiarną i nieocenioną pomoc organizacyjną, zwłaszcza za
pisanie wniosków o dofinansowanie do
gminy i powiatu, a następnie za ich rozliczanie, Tomaszowi Barcikowi za opiekę
nad instrumentem i przygotowanie go
do każdego koncertu, a także za pomoc registracyjną wykonawcy podczas
tego koncertu, paniom na probostwie za przygotowanie posiłków dla wykonawców i panu kościelnemu. Podziękowania kierujemy również do wszystkich osób, które włączają się w promocję festiwalu. Ogromne podziękowania
należą się też publiczności – swoją obecnością na koncertach dajecie Państwo dowód, że organizacja naszego festiwalu ma sens!
Już dziś zapraszamy na koncert finałowy tegorocznej edycji. Odbędzie się
on 4 października, jak zwykle o godzinie 17.00. Podczas koncertu będziemy
dziękować Bogu za dar naszego kościoła w 9. rocznicę jego poświęcenia. Koncert ten będzie też okazją do mojej osobistej wdzięczności Bogu i ludziom za
25 lat posługi organisty. Dlatego też podczas koncertu zagram kilka niewykonywanych wcześniej utworów organowych oraz sporo muzyki kameralnej wraz ze znakomitymi muzykami – Julią Rafalską (mezzosopran), Jackiem
Heczko (skrzypce) i Tomaszem Pająkiem (klarnet). Serdecznie zapraszam!
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Paweł Seligman
Kierownik artystyczny festiwalu
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W POLSCE CO MINUTĘ KTOŚ POTRZEBUJE TRANSFUZJI KRWI
Na 24 września zaplanowana jest kolejna
akcja krwiodawstwa. Na skoczowskim Rynku
znowu stanie specjalny ambulans, a krew będzie można oddawać w godz. 10.00-15.30. Akcje organizowane są przez Klub Honorowych
Dawców Krwi i Polskiego Czerwonego Krzyża
przy Urzędzie Miejskim w Skoczowie, a krwiobusy przyjeżdzające do Skoczowa należą do floty
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Akcje oddawania krwi
objął swym honorowym patronatem burmistrz
Skoczowa Mirosław Sitko.
Krew jest zawsze pobierana od osób pełnoletnich i zdrowych, a wszyscy chętni muszą pamiętać, by przed oddaniem spożyć lekki posiłek
oraz wypić około 1,5-2 litra płynów. Podczas
akcji wprowadzane są określone procedury
i zaostrzony jest rygor sanitarny. Dawcom mierzona jest temperatura, muszą również wypełnić kartę informacyjną dotyczącą COVID-19 oraz
ankietę dotyczącą zdrowia – wymienić przebyte
choroby, pamiętać terminy zabiegów dentystycznych (jeżeli takie przechodzili) oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące przyjmowanych
leków. Kobiety wpisują do ankiety termin ostatniej miesiączki.
Po rejestracji od dawcy pobierana jest kropla krwi z palca i poddawana wstępnej analizie
– badany jest poziom hemoglobiny (by móc
oddać krew wynik badania musi mieścić się
w normie). Następnie dawca trafia na rozmowę
z lekarzem, który posiłkując się ankietą, przeprowadza szczegółowy wywiad z dawcą oraz
mierzy ciśnienie. Czasem zdarza się, że podczas
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wywiadu lekarz podejmie decyzję o niedopuszczeniu pacjenta do oddania krwi. Donacja krwi
po pierwsze musi być bezpieczna dla dawcy. Jeżeli są jakiekolwiek przesłanki świadczące o słabszej formie pacjenta, krew nie zostanie od niego
pobrana (opryszczka na ustach jest jednym
z objawów osłabienia organizmu, więc należy
odczekać minimum dwa tygodnie od ustąpienia
jej objawów). O przyjmowanych lekach należy
informować lekarza przeprowadzającego wywiad. Krew nie zostanie pobrana od pacjentów,
którzy dzień lub kilka dni wcześniej przyjmowali leki na bazie kwasu acetylosalicylowego, ale
przyjmowanie leków antykoncepcyjnych, leków
hormonalnych stosowanych w okresie menopauzy oraz leków do leczenia nadciśnienia nie
stanowi przeciwwskazania do oddawania krwi.
Po zabiegach chirurgicznych należy odczekać
6 miesięcy przed zgłoszeniem się w punkcie poboru. Krwi nie wolno oddawać kobietom w ciąży, przez 6 miesięcy po porodzie, kilka dni przed,
po i w czasie miesiączki.
Po zakończonym wywiadzie i pozytywnej
kwalifikacji pozostaje już tylko wybrać rękę,
z której krew zostanie pobrana i usiąść w specjalnym fotelu. Krew spływa worka położonego na
wadze. Kiedy waga wskaże wartość 450, można
powiedzieć, że donacja zakończyła się pełnym
sukcesem, a po kilku minutach można opuścić
ambulans.
Krwiodawcy nie otrzymują zapłaty za oddaną
krew, każdy z nich dostaje jednak pudełko z napisem „Słodko jest się dzielić” z kilkoma czekoladami w środku. Najważniejsze jest jednak to, że
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oddana krew trafia do szpitali, które bez krwi nie
są w stanie przeprowadzać zabiegów i operacji.
Przykładowo: podczas operacji serca potrzeba
krwi od około 6 dawców, przy przeszczepie wątroby od około 20, a chorzy na choroby nowotworowe wymagają transfuzji aż od około 8 dawców tygodniowo. Ponadto składnikami krwi leczy
się chorych na białaczkę i inne choroby krwi – co
zwiększa na nią zapotrzebowanie. Nieznajomość
grupy krwi nie stanowi problemu przy jej oddawaniu. Co więcej – już po pierwszej honorowej
donacji, po przeprowadzonych testach, dawca
zostanie poinformowany jaką ma grupę.
W lipcowej akcji krwiodawstwa – w ambulansie na skoczowskim Rynku – zarejestrowano
46 krwiodawców, a krew pobrano od 35 osób,
którzy w sumie oddali 15,750 l krwi. Bardzo dziękujemy za ten dar, który jest niezwykle cenny i niezbędny, by móc ratować zdrowie i życie. Dziękujemy również załogom ambulansów za uśmiech
i pozytywne nastawienie połączone z pełnym
profesjonalizmem. To Wy sprawiacie, że atmosfera w ambulansie jest jedyna w swoim rodzaju.
Jeżeli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do
Klubu Honorowych Dawców Krwi i Polskiego
Czerwonego Krzyża przy Urzędzie Miejskim
w Skoczowie, informujemy, że w Biurze Promocji, które mieści się w kamienicy Rynek 18 (Galeryjka Miejska ARTadres), dostępne są deklaracje
członkowskie, które należy wypełnić. Zapraszamy do ambulansu wszystkich, którzy mogą oddać krew.
BPI

PO ZDROWIE JEDZIE SIĘ ROWEREM
19 sierpnia już po praz drugi naszą gminę odwiedzili olimpijczycy. Co
prawda, pogoda spłatała organizatorom figla i odstraszyła wielu uczestników, niemniej rozmowy z Mieczysławem Nowickim i Tadeuszem Mytnikiem na długo pozostaną w pamięci zebranych.
Kolarze mają na swoim koncie ogromne osiągnięcia – medale zdobyte
na olimpiadzie w Montrealu w 1976 roku, tytuły mistrzostw świata i mistrzostw Polski oraz wiele tytułów zdobytych indywidualnie i drużynowo.
Wspomnieniami z czasów szczytu kolarskiej kariery, anegdotami z wyścigów, które odbywały się na Kubie, Wenezueli, USA czy w Moskwie, dzielą
się na spotkaniach z cyklu „Rowerem po zdrowie”. Głównym celem spo-

tkań jest jednak promowanie ruchu wśród wszystkich grup wiekowych.
Sportowcy zdradzili kilka swoich sekretów dotyczących zdrowia i dobrej
kondycji fizycznej.
Mamy nadzieję, że to nie ostatnia wizyta kolarzy w naszej gminie. Organizatorami rajdu były Fundacja Zatrzymać Czas oraz Agencja Eventowo
-Reklamowa Pani-KA. Partnerem projektu jest gmina Skoczów, a impreza
odbywa się pod patronatem Stanisława Szweda – wiceministra rodziny,
pracy i polityki społecznej.
BPI

Fot. Rafał Raszka

TURNIEJ „O PUCHAR RZEKI WISŁY”
Ósma edycja turnieju „O Puchar Rzeki Wisły”
odbyła się w Wiślicy. Rywalizacja stała na wysokim
poziomie, a kluby pokazały kawał dobrej piłki.
Tegoroczny puchar, ze względu na pandemię, odbył się w okrojonym składzie, bo bez zespołów zagranicznych. Rywalki „Wisełek” w tym
roku były wymagające. Zawodniczki z Roczyn
grają na co dzień w III lidze małopolskiej, TS Mitech do niedawna był zespołem ekstraligowym,
a MTS Knurów to zespół grający przed reorganizacją w III lidze gr. śląskiej. Nasz zespół na tle
innych wypadł całkiem dobrze, ale i obnażył
kilka szczegółów, które należy jeszcze przed ligą
zniwelować. Wyniki pokazują, że do poziomu
III ligi „Wisełkom” nie brakuje wiele i są na dobrej

drodze w swojej pracy do osiągnięcia celu. Turniej był bardzo wyrównany, a wygrywał ten, kto
popełnił najmniej błędów.
Pogoda dopisała zawodniczkom – było
wręcz upalnie. Organizatorzy w trakcie trwania zmagań zapewnili uczestnikom zimne
napoje, a także ciepły posiłek z grilla. Dziewczęta rozgrywały spotkania w systemie każdy z każdym w czasie 2×12 min. Zwycięzcą
tegorocznego turnieju po raz pierwszy został
MTS I Knurów. Drugie miejsce zajął TS Mitech
Żywiec, a trzecie MTS II Knurów. Najlepszą
bramkarką została Honorata Czarnecka (LKS
Burza Roczyny), najlepszą piłkarką – Sandra
Słowik (TS Mitech Żywiec), a najskuteczniej-

szą – z największą liczbą strzelonych bramek
– Magdalena Lisik (MTS I Knurów).
Pierwszym trzem zespołom przyznano puchary, medale oraz dyplomy, a pozostałym dyplomy. Zawodniczki otrzymały również nagrody
indywidualne – statuetki i dyplomy. Puchary wręczał burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko, dyplomy
– prezes Klubu Andrzej Fajer, zaś medale wręczała trener koordynator KKS-u Sonia Gustowska.
Dziękujemy wszystkim współorganizatorom,
sponsorom oraz gminie Skoczów za pomoc w organizacji imprezy. Dziękujemy również wszystkim
zawodniczkom, trenerom i opiekunom za uczestnictwo w turnieju. Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy za rok. Zadanie zostało dofinansowane
ze środków budżetu gminy Skoczów w ramach
konkursu dotacyjnego na rok 2020.
KKS „Wisła” Skoczów

Fot. Rafał Raszka
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70-LECIE LKS POGÓRZE – cz. 1

Wiek w przypadku klubu sportowego ma się nijak do jego wigoru, zwłaszcza gdy trenuje w nim
rzesza młodych sportowców prowadzonych przez pełnych werwy ludzi. Będzie to krótka opowieść
o klubie z entuzjazmem.
U POCZĄTKU I DZIŚ
22 stycznia 1950 roku – w tym szczególnym dla historii sportu w Pogórzu dniu – odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne, na którym powołano do istnienia Ludowy Klub Sportowy „Pogórze”. Inicjatorem tego dzieła
był miejscowy nauczyciel, pochodzący z Cieszyna Józef
Halama. W komitecie organizacyjnym znaleźli się także
Jan Marek i Józef Kocman, znani później tak z sukcesów
sportowych, jak i działalności społecznej na rzecz klubu.
Od samego początku klub obfitował w bogactwo form
aktywności sportowej i rekreacyjnej. Powołano sekcje lekkiej atletyki
i narciarstwa klasycznego, ale także trzy inne: tańców regionalnych, gier
świetlicowych i turystyczną. Choć sekcje towarzyskie zanikły, LKS Pogórze nadal jest miejscem kultywowania tradycji i integracji całej miejscowej społeczności. Niniejszy tekst nie będzie traktował o całej historii klubu, gdyż ta opisana jest w obszernym folderze wydanym pod redakcją
Jana Marka na 50-lecie klubu. W związku z tym, jako luźną cezurę przyjęto właśnie tamten huczny jubileusz, a dzieje sekcji opisywane będą
dla okresu mniej więcej ostatnich dwudziestu lat. Był to okres dalszego
rozwoju tak sportowego, jak i organizacyjnego. Choć zdarzały się i trudne momenty, to śmiało można podtrzymać tezę z tytułu. Był to okres
reaktywacji, bądź powołania do życia sekcji sportowych.
Obecnie klub liczy ich pięć (piłki nożnej, lekkiej atletyki,
tenisa stołowego, narciarstwa klasycznego i aerobicu),
co jest ewenementem w skali całego regionu. Klub przez
cały ten okres działał dzięki wielkiemu zaangażowaniu
jego członków, a kierowany był w dwóch ostatnich dekadach przez prezesa Emila Boreckiego, następnie prezesa
Stanisława Urbańskiego i od bieżącego roku przez prezesa Piotra Hanzla. Jest to czas zapisany złotymi zgłoskami
w księdze sportu, na której urywki zapraszamy. Niech to
będzie zarazem przyczynek do szerokiego opisania dziejów klubu na jego kolejny jubileusz.

Łukasz Strach i Tomasz Kożdoń. Nie sposób wyliczyć sukcesów wszystkich grup w przeciągu ostatnich lat, a wiedzieć trzeba, że drużyny te nieraz wygrywały swoje ligi.
Wypada jednak wspomnieć sezon 2006/2007, kiedy to
drużyna juniorów, prowadzona przez niezwykle zasłużonego dla całej skoczowskiej piłki Alojzego Foltyna, zdobyła wicemistrzostwo w ówczesnej Lidze Okręgowej A, co
można przełożyć jako drugie miejsce na obszarze byłego
województwa bielskiego. W pokonanym polu zostały
wtedy takie drużyny, jak Rekord Bielsko-Biała, Beskid
Skoczów, Góral i Koszarawa Żywiec, zaś lepsze okazało
się jedynie Podbeskidzie B-B, które awansowało do śląskiej elity.
Nie tak znów wiele klubów może pochwalić się wychowankiem, którego kariera wiodła przez samą ekstraklasę. Do takich może zaliczyć się
jednak nasz LKS, w którym swoje pierwsze kroki stawiał młody Łukasz
Hanzel. Pewnie w pokonywaniu kolejnych szczebli piłkarskiej drabiny
pomogły mu głównie ciężka praca i wrodzony talent po ojcu Janowi,
który notabene został uznany piłkarzem 50-lecia naszego klubu. Jednak dumą napawa, że tu zdobywał pierwsze szlify piłkarz kolejno: Beskidu Skoczów, Rozwoju Katowice, Zagłębia Lubin. Aby nie pisać całego
dossier – trzeba dopowiedzieć jeszcze: piłkarz Młodzieżowej Reprezentacji Polski.

KOCHANA KOPANA
Świat kręci się wokół piłki. Nie inaczej jest w Pogórzu.
Ostatnie dwudziestolecie to czas największego rozwoju
i sukcesów sekcji piłkarskiej. Niegdyś w klubach piłkarskich funkcjonował schemat trampkarze-juniorzy-seniorzy. W Pogórzu szybko zrozumiano, że to za mało, że szkolenie dzieci
i młodzieży to recepta na sukcesy całego klubu, ale też wartość sama
w sobie, środek wspomagający rozwój, dający rozrywkę i ucieczkę
przed wirtualną rzeczywistością. Dzięki staraniom kolejnych zarządów
i szczególnemu zaangażowaniu trenera Tomasza Dybczyńskiego, zaczęły powstawać coraz młodsze grupy wiekowe i na chwilę obecną
prowadzone jest szkolenie we wszystkich kategoriach, dla których rozgrywki organizuje podokręg Skoczów. W całym powiecie na palcach
jednej ręki można policzyć kluby z podobnym osiągnięciem. Żeby nie
być gołosłownym, godzi się wymienić kolejno od najstarszych: juniorzy, trampkarze, młodzicy, orliki, żaki i skrzaty. Oprócz wspomnianego
Tomasza Dybczyńskiego, zajęcia prowadzą utalentowani trenerzy:

Niewątpliwie jednak, najbardziej kibiców rozgrzewa rywalizacja drużyny seniorów, która niezmiennie trwa na piłkarskiej mapie regionu.
Obecna w rozgrywkach A i B klasy, notująca raz wzloty, raz upadki, bez
ustanku jednak przynosząca emocje i gromadząca wierną publiczność
w niedzielne przedpołudnia. W ostatnim dwudziestoleciu prowadzili
ją oddani trenerzy. Szczególnie wymienić należy tych, którzy pracowali
najdłużej i z największymi sukcesami: wspomnianego trenera Alojzego
Foltyna, Edwarda Mistala, Zdzisława Hutyrę i Marcina Sitko. Pamiętny dla
kibiców sezon 2010/2011 piłkarze pod wodzą Edwarda Mistala zakończyli jako wicemistrzowie A-klasy, co było wówczas największym osiągnięciem w historii. W tamtym też sezonie miał miejsce niezapomniany
mecz z Beskidem Skoczów, wygrany 2-1, który zgromadził ponad półtysięczną publikę. Systematyczne szkolenie młodzieży i ciągły postęp w organizacji przyniosły w samo 70-lecie klubu
jeszcze większy sukces. Był nim odniesiony w tym roku,
bez porażki, historyczny awans do ligi okręgowej. Dokonał
tego pod wodzą trenera Marcina Sitki następujący skład:
Mateusz Cienciała, Seweryn Stec, Piotr Basiński, Krzysztof
Kałuża, Daniel Madzia, Daniel Macura, Tymoteusz Jarco,
Mateusz Rucki, Krzysztof Tomaszko, Piotr Hanzel, Mateusz Wieja, Daniel Szwarc, Adrian Jasiński, Krystian Danel,
Kamil Brachaczek, Józef Tomaszko, Łukasz Strach, Michał
Czakon, Łukasz Pszczółka.
ciąg dalszy nastąpi...
Tomasz Strzelec
LKS Pogórze
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• 1 września 1958 r. – rozpoczęło działalność pięcioletnie Technikum Rolnicze w Międzyświeciu.
• 2 września 1490 r. – biskup wrocławski Jan w dokumencie wystawionym
w Nysie podaje, że w Skoczowie już w XII wieku istniał kościół.
• 2 września 1888 r. – Karol Golec został mianowany komisarzem skarbowym w Skoczowie.
• 2 września 1939 r. – między godziną 9.00 a 10.00 wkroczyły do Skoczowa
wojska niemieckie. Wycofujące się oddziały polskie wysadziły most drogowy i kolejowy na Wiśle.
• 4 września 1912 r. – z uwagi na skargi skoczowian na brak wody w wodociągu miejskim, burmistrz powołał komisję do zbadania nieudolności
i niedbalstwa Wydziału Gminnego. W jej składzie znaleźli się: K. Prochaska,
A. Świetlik, i J. Kożdoń.
• 6 września1986 r. – w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” odbyło się
uroczyste spotkanie aktywu Związku Socjalistycznej Młodzieży Polski z okazji 10-lecia istnienia organizacji.
• 9 września 1932 r. – powołano w Skoczowie pierwszą drużynę harcerską
im. Pawła Stalmacha. Zorganizował ja i prowadził nauczyciel Paweł Tendera.
• 9 września 1817 r. – w cieszyńskiem wprowadzono w szkołach ewangelickich, w miejsce dotychczasowych morawskich, polskie katechizmy i Biblie.
• 12 września 1914 r. – w drodze na Kongres Wiedeński przejeżdżał przez
Skoczów car Aleksander I.
• 14 września 1591 r. – w dokumencie z tego dnia, traktującym o budowie
z kamienia i cegły skoczowskiego zamku, występuje Bartłomiej Fryda – hetman, starosta książęcy w Skoczowie.
• 17 września 1988 r. – na inauguracji olimpiady w Seulu głowy polskich zawodników zdobiły kapelusze z „Polkapu”.
• 18 września 2002 r. – w Skoczowie powstało koło „Samoobrona RP”. Przewodniczącą została Katarzyna Rembiesa.
• 20 września 1643 r. – księżna cieszyńska Elżbieta Lukrecja przesłała do
Wrocławia informację o sytuacji w księstwie. Księżna rezydowała wtedy
w skoczowskim zamku.
• 23 września 1903 r. – otwarto i poświęcono uroczyście budynek nowej
szkoły w Skoczowie. Obecnie w budynku znajduje się Szkoła Podstawowa
nr 1 im. Gustawa Morcinka.
• 23 września 1945 r. – zmarł w Krakowie Jan Raszka, twórca pomnika ku
czci poległym w wojnie z Czechami, który stał przy ul. Targowej i Kolejowej.
Pomnik „Naszym Bohaterom” (zburzony w czasie II wojny przez Niemców)
został odtworzony w 2015 r.
• 25 września 1944 r. – zmarł z wycieńczenia po powrocie z Oświęcimia
Jerzy Karch, nauczyciel i dyrektor (1935-1939) Szkoły Powszechnej nr 1 w
Skoczowie i długoletni sekretarz oraz ostatni prezes Koła Macierzy Szkolnej
w Skoczowie.
• 27 września 1917 r. – zmarł Julisz Stritzki, właściciel skoczowskiej cegielni,
budowniczy i długoletni członek Wydziału Gminnego. Jego firma wybudowała większość budynków w Skoczowie na przełomie XIX i XX wieku. Rozbudowała ratusz i kaplicę na Kaplicówce.
• 29 września 1987 r. – na sesji Rady Narodowej miasta i gminy uchwalono
plan rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 1988-1990.
Na podstawie opracowania Roberta Orawskiego zamieszczonego w nr 7 (137) „Wieści Skoczowskich” z września 2014 r. oraz opracowania dat przygotowanego przez Wojciecha Grzebielca, wykorzystanego do druku
kalendarza ściennego na rok 2017 wydanego przez Urząd Miejski w Skoczowie.

POŻEGNANIE NACZELNIK
WYDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
29 sierpnia odbyło się uroczyste pożegnanie naczelnik
Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Sylwii
Żabińskiej, która przeszła na
zasłużoną emeryturę. Podziękowania i gratulacje za wieloletnie
zaangażowanie w tworzenie
i nadzór nad planami zagospodarowania przestrzennego gminy Skoczów oraz bieżącymi zadaniami wydziału złożyli burmistrz
Skoczowa Mirosław Sitko oraz
jego zastępca Andrzej Bubnicki.
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Podczas sierpniowej sesji
Rady Miejskiej Skoczowa podziękowania za wzorową współpracę
złożyli również przewodniczący
Rady Rajmund Dedio oraz wiceprzewodnicząca Rady Joanna
Duda-Michalak.
Pani Sylwii Żabińskiej, dziękując za wspólne lata pracy, życzymy przede wszystkim zdrowia,
odpoczynku oraz realizacji marzeń i planów.
BPI

17

MIEJSCA PAMIĘCI GMINY SKOCZÓW – CZ. 2
Miejsca pamięci są istotną częścią wiedzy historycznej lokalnej społeczności. 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 do lektury drugiej
części cyklu publikowanego na łamach „Wieści Skoczowskich”, w którym opisane zostały te szczególne miejsca na terenie gminy i przybliżona została ich historia.
W Pogórzu uczymy szanować tradycję, historię
i pamięć. Tutaj słowa „Honor i Ojczyzna” wydają się
znaczyć więcej niż gdziekolwiek. Pogórze skrywa
długą i tajemniczą historię, między innymi związaną z wojną obronną z 2 września 1939 roku. Historia
ta była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Poprzez zaangażowanie lokalnych pasjonatów historii
oraz przy wsparciu Stowarzyszenia Przyjaciół Pogórza i Rady Sołeckiej 15 sierpnia 2016 roku – w dniu
Święta Wojska Polskiego – miało miejsce uroczyste
odsłonięcie oraz poświęcenie obelisku. Stojąc przed
pomnikiem upamiętniającym żołnierzy walczących
o naszą wolność oraz podążając ścieżką edukacyjną, można poznać historię tych ziem, wzbogaconą
relacjami naocznych świadków, którzy „tam byli,
trzymali karabin”. Możemy zobaczyć to samo, co
widzieli oraz przeżyli obrońcy Pogórskiego Kopca
oraz przejść się po drodze wzdłuż ścieżki edukacyjnej, gdzie maszerowali nasi bohaterowie. Napis na
pomniku brzmi: „PAMIĘCI ŻOLNIERZY 202 PUŁKU
PIECHOTY REZ., I BATALIONU 4 PUŁKU STRZELCÓW
PODHALAŃSKICH, 21 PUŁKU ALTYLERII LEKKIEJ,
którzy 2 września 1939 r. w krwawym boju zatrzymali marsz dywizji hitlerowskich w głąb Rzeczypospolitej – MIESZKAŃCY POGÓRZA”.
REDUTA POGÓRSKA
W marcu 1939 r., kiedy dla polskiego sztabu generalnego stało się jasne, że wojna z Niemcami jest kwestią
czasu, dowódca 21 Dywizji Piechoty Górskiej gen. bryg.
Józef Kustroń otrzymał polecenie zorganizowania przed
główną linią obrony, między Bielskiem a Dziedzicami,
dwóch wysuniętych pozycji oporu przejściowego. Na
miejsce tymczasowej obrony zostały wybrane Cieszyn
oraz Pogórze. Polscy wojskowi słusznie sądzili, że Pogórski Kopiec, otoczony z jednej strony stawami, a z drugiej
wzgórzem Bucze, będzie stanowił naturalną przeszkodę
dla atakującego nieprzyjaciela. Rzeczywiście – 2 września
okopani na wzgórzu żołnierze 202 pułku piechoty rez.
zdołali na 11 godzin powstrzymać natarcie całej 45 niemieckiej dywizji piechoty.
Plany pogórskich umocnień były gotowe już w kwietniu, jednak przez długi czas prowadzenie jakichkolwiek
prac w terenie było zakazane (polskiemu dowództwu
chodziło o utrzymanie w tajemnicy własnego ugrupowania obronnego). Pozwolenie na rozpoczęcie budowy
fortyfikacji nadeszło dopiero 25 czerwca. Zostało jednak
obwarowane szeregiem ograniczeń. Np. nie wolno było
niszczyć plonów rolniczych, roboty miały być prowadzone przez żołnierzy (by uniknąć kosztów), ale zakazano
przy tym zbytnio osłabiać garnizonów, by nie sparaliżować ewentualnej mobilizacji. W rezultacie prace na
większą skalę ruszyły dopiero w lipcu. We wsi pojawili się
wówczas żołnierze i robotnicy cywilni.
Na szczycie Pogórskiego Kopca, obok drewnianej
wieży obserwacyjnej, zlokalizowano bunkier obserwacyjny dla dowództwa i przystąpiono do budowy pięciu
betonowych bunkrów strzeleckich. Między górnymi
i dolnymi stawami (na wysokości skrzyżowania drogi i linii kolejowej) rozpoczęto kopanie szerokiego na
6 metrów rowu przeciwczołgowego, a w „Arendzie”
urządzono stanowisko dla karabinu maszynowego, który miał szachować ogniem drogę od Skoczowa. Wzdłuż
całego wzgórza kopano również rowy strzeleckie i budowano zasieki z drutu kolczastego. Skoczowska kompania Obrony Narodowej stacjonowała w Pogórzu od
15 sierpnia. Wojsko pracowało przy budowie fortyfikacji.
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1 września 1939 r. wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny zaatakowały Rzeczpospolitą. Rozgorzały
walki wzdłuż całej polskiej granicy. Po wycofaniu się
oddziałów polskich z Zaolzia, wszystkie mosty w kierunku zachodnim zostały wysadzone, zapory i przekopy
wykończone. W nocy z 1 na 2 września własne patrole
zetknęły się z patrolami niemieckimi, które maszerowały
w kierunku na Skoczów. O świcie 2 września spodziewano się natarcia niemieckiego na pozycje w rejonie
Pogórza, jednak silna mgła unosząca się nad Wisłą uniemożliwiła natarcie, wskutek czego wspomniane natarcie, wsparte artylerią, rozpoczęło się dopiero około godz.
7.00. Niemiecka artyleria zaczęła ostrzeliwać pogórską
redutę. Polacy podjęli jednak wyzwanie.
Alarm bojowy przyniósł rozkaz otwarcia ognia
dla baterii III dywizjonu 21 Pułku Artylerii Lekkiej.
O godz. 11.30 niemiecki 132 pułk piechoty otrzymał rozkaz zajęcia linii bunkrów. Przed południem Niemcy nie
zdołali przełamać dobrze przygotowanych polskich pozycji. Około godziny 13.00 skoncentrowali większą ilość
artylerii, między innymi 105 mm, których ogień był bardzo skuteczny – pozbawił on dowódcę obrony wszelkiej
łączności drutowej, tak z artylerią własną, jak i z dowódcą dywizji. Dlatego o godz. 15.30 rozkaz do ataku otrzymała cała niemiecka 45 dywizja. W walkach trwających
do późnych godzin popołudniowych obrońcy odparli
3 ataki niemieckiej piechoty.
W rejonie wzgórza Bucze w pewnym momencie
atak niemieckiej piechoty zagroził bezpośrednio punktom dowodzenia I/4 PSP i II/202 PP. W wielkim niebezpieczeństwie znalazł się punkt obserwacyjny III/21 PAL,
na którym m.in. przebywał por. rez. Rudolf Hess-Zielecki. Podjęto nierówną walkę. Por. Hess-Zielecki, ranny,
dostał się do niewoli. W najbardziej krytycznym momencie I batalion 4 PSP majora Perla kontruderzeniem odbił
utracone pozycje, lecz wycofując się Niemcy zabrali ze
sobą jeńców. Jednak około godz. 18.00 nadszedł z dowództwa 21 dywizji rozkaz odwrotu. Wieczorem, po całodziennym krwawym boju, rozpoczęło się przegrupowanie polskich wojsk na główną pozycję obronną pod
Bielskiem. Jako ostatni wycofali się żołnierze plutonu
E. Pilcha z kompanii ON Skoczów, obsadzający bunkier
nr 1. Zdobytą na stacji kolejowej drezyną dotarli do Bielska i tam wsparli żołnierzy polskich w walce z nieprzyjacielem.
O walkach sprzed lat pamiętają pogórzanie, a historia Pogórskiej Reduty przekazywana jest kolejnym pokoleniom. W dniu odsłonięcia pomnika odbył się I Piknik
Historyczny, jak również odsłonięto tablicę przy ścieżce
edukacyjnej. Na tegoroczny, V Piknik Historyczny zapraszamy 26 września – jest to 100. rocznica wygranej bitwy
z bolszewikami pod Obuchowem, a dzień ten stał się
świętem 4 Pułku Strzelców Podhalańskich. Tegoroczny
piknik wpisuje się w projekt Ministerstwa Obrony narodowej „Wdzięczni Bohaterom 1920” oraz dofinansowany jest z budżetu powiatu cieszyńskiego i z budżetu
gminy Skoczów w ramach konkursu dotacyjnego na rok
2020.
Pełna historia pułków walczących w obronie Reduty
Pogórskiej dostępna jest na stronie sołectwa Pogórze
pod adresem: www.pogorze.info.pl.
Opracowanie do publikacji:
Mariusz Rodenko
w oparciu o materiały opracowań W. B. Mosia
i W. Steblika oraz prywatne zbiory Z. Hutyry, materiały Muzeum 4 PSP w Cieszynie, Instytutu Sikorskiego w Londynie.
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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

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
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. 8
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.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ,
PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE
SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK BDNP
(DAWNIEJ DOM SIEROT KATOLICKICH)
W 1910 roku, staraniem ks. Jana Ew.
Mocko i Towarzystwa Błogosławionego Jana
Sarkandra, wzniesiono Katolicki Dom Sierot,
którego patronem był Jan Sarkander. Opiekę
nad dziećmi powierzono siostrom Boromeuszkom, a potem siostrom Służebniczkom
Dębickim. W czasie okupacji siostry wysiedlono, a kilka lat po II wojnie światowej zakład
zmieniono na dom dla chłopców upośledzonych Caritas. Obecnie Dom Opieki Społecznej nadal prowadzony jest przez siostry zakonne.
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 jak zmieniał się Skoczów.
Fotografia z poprzedniego miesiąca naszego cyklu „Skoczów, którego
już nie ma” przedstawiała zabudowania młyna Maksa Bermana, który
znajdował się na ul. Ustrońskiej – przy drodze do Harbutowic. Obecnie
jest to teren zakładu GT Poland. W latach 70., kiedy nastąpiła rozbudowa dawnego „Molina”, podjęto decyzję o zmianie biegu tej części drogi
(dlatego obecnie skręca pod kątem 90 stopni i łączy się z ul. Wiślańską).
Dobrych odpowiedzi na sierpniową zagadkę udzielili Mariusz Krysta oraz Maria Broda. Prawidłowa odpowiedź została również nadesłana z adresu purchawka1955@wp.pl. Serdecznie gratulujemy
laureatom! Po odbiór nagród można zgłaszać się do Biura Promocji,
Informacji i Turystyki, które mieści się w kamienicy Rynek 18, czyli
w Galeryjce Miejskiej ARTadres – biuro jest czynne od poniedziałku do
piątku w godz. 7.30-16.00.
W tym miesiącu wspominany dawne dożynki. Pytanie brzmi:
„Jaką ulicą przemieszcza się korowód dożynkowy i dokąd zmierza?”.

Zagadka jest nieco trudniejsza – jesteśmy bardzo ciekawi czy i tym
razem spłynie do naszej redakcji komplet prawidłowych odpowiedzi. Prosimy o ich przesłanie na adres mailowy: promocja@um.skoczow.pl – w tytule wiadomości wpisując treść: „Konkurs TMS wrzesień”. Nagrodzimy trzy pierwsze osoby, które udzielą poprawnych
odpowiedzi. Zapraszamy do udziały w konkursie i życzymy powodzenia.
BPI/Diana Pieczonka-Giec

Wieści Skoczowskie, Informator samorządowy, ISSN 1730-8585, nakład 3000 egz.
Wydawca: Urząd Miejski w Skoczowie, Rynek 1, 43-430 Skoczów, tel. 33 853 38 54.
Redaktor naczelny: Andrzej Bubnicki, sekretarz redakcji / redaktor techniczny: Marcin Wieczorek.
Redaguje zespół: Jan Stebel, Joanna Wątorek, Dominika Rychły.
Redakcja: Urząd Miejski w Skoczowie, Rynek 1, 43-430 Skoczów, tel. 33 853 38 54 wew. 137, 156, wiesciskoczowskie@um.skoczow.pl.
Layout, skład i łamanie: Marcin Wieczorek, druk: Drukarnia TIMES, Czechowice-Dziedzice.
Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów i zastrzega sobie prawo ich skracania i opracowania redakcyjnego.

Wrzesień 2020

19

DZIEJE SIĘ W GMINIE
• 3.09 godz. 18.00 – „Świat malowany” – otwarcie wystawy twórczości artystycznej Tigrana
Vardikyana /malarstwo, karykatura/. Wystawa czynna do 16 października. Organizator:
MCK „Integrator”.
• 5.09 godz. 9.00 – Pchli targ na skoczowskim
Rynku. Organizator: MCK „Integrator”.
• 13, 20, 27.09 godz. 12.30. – IX edycja Marszów
Błękitnych NW „Kijami w cukier”. Początek trasy przy budynku basenu „Delfin”, ul. Górecka
w Skoczowie. Organizator: „Włóczykije” Skoczów.
• 24.09 godz. 10.00 – Akcja honorowego krwiodawstwa – ambulans do oddawania krwi na
skoczowskim Rynku. Organizator: Klub Honorowych Dawców Krwi i PCK przy UM w Skoczowie.
• 24.09 godz. 17.00 – „Przez lądy i oceany wielu
kultur – Cykl spotkań zapisany na fotografiach
i filmach: Nowa Zelandia – Szlakiem Maorysów, kiwi i hobbitów”. Prelekcję przedstawi Patrycja Górecka-Butora. Spotkanie poprowadzi
Krzysztof Greń. Miejsce: Teatr Elektryczny,

•

•

•

•

ul. Mickiewicza 3. Organizatorzy: MCK „Integrator” i Krzysztof Greń.
26.09 – V Piknik Historyczny w Pogórzu, boisko pomocnicze przy stawach, ul. Zamkowa,
Pogórze, Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Pogórza.
30.09 godz. 18.00 – Uroczyste Otwarcie Roku
Kulturalnego połączone z Koncertem „Lubię
wracać tam” w wykonaniu krakowskich artystów /transmisja na profilu FB integratorskoczow/. Miejsce: MCK Pod Pegazem, ul. Targowa 26, Organizator: MCK „Integrator”.
4.10 godz. 17.00 – Koncert finałowy XI Wieczorów Muzyki Organowej I Kameralnej w Pogórzu. Miejsce: Kościół MNP Królowej Polski
w Pogórzu. Organizator: parafia.
do 15.10 – wystawa 150 lat Ochotniczych Straży Pożarnych na Śląsku Cieszyńskim. Miejsce:
Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie,
ul. Fabryczna 5. Organizator: muzeum.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian
w harmonogramie imprez.

WAŻNE TERMINY – PRZYPOMINAJKA
• trwają zapisy na zajęcia dodatkowe organizowane przez MCK „Integrator”;
• można składać deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
– obniżenie opłaty o 4 zł od osoby /ms w przypadku zadeklarowania kompostowania odpadów organicznych w posiadanym kompostowniku;
• 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;
• do 30 września trwa obowiązkowy Powszechny Spis Rolny 2020.

#letniskoczów – KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY
Lato dobiega końca, jesień już za
rogiem, ale my jeszcze na chwilę wrócimy do letniego, beztroskiego czasu.
Zapraszamy do powspominania wakacji w Skoczowie (oczywiście przy kubku
gorącej herbaty) i obejrzenia zdjęć nadesłanych na konkurs Lato w Skoczowie – #letniskoczów.
14 sierpnia na naszym profilu na
Facebooku poprosiliśmy Państwa
o podzielenie się kadrami z wakacji
spędzonych w gminie Skoczów. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za
przesłane fotografie, a z racji tego, że
obiecaliśmy Państwu nagrody, przedstawiamy zwycięzców i wyróżnionych!
Największą ilość reakcji (114) zebrał
kolaż zdjęć autorstwa Karoliny Zabiegały. Bardzo blisko zwycięstwa w tej kategorii było również zdjęcie autorstwa
Ri Zi Ace-Greń (106 reakcji) – to właśnie
zdjęcie skradło serca jury, dlatego również otrzymuje główną nagrodę. Przyznane zostały także wyróżnienia – dla
Dagmary Kolarz-Petryk, Doroty Dronki-Góry i Klaudii Suchy.
Gratulujemy i serdecznie zapraszamy po odbiór nagród do Biura Promocji, Informacji i Turystyki, Rynek 18,
w godzinach pracy biura (7.30-16.00).
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• 1-6.09 godz. 17.00 – „Turu. W pogoni za sławą”
– dubbing, reż. E. Gondel, V. Monigote, animacja/komedia, Argentyna, Hiszpania, 2020, 80
min.
• 1.09 godz. 19.00 – Z rodziną w kinie: Film niespodzianka, 115 min.
• 2-4.09 godz. 19.00 – „Jak być dobrą żoną?”
– napisy, reż. M. Provost, komedia, Francja,
2020, 109 min.
• 5.09 godz. 19.00 – Koncert André Rieu: Magical Maastricht – napisy, 140 Min. (W Połowie
Przerwa).
• 5.09 godz. 19.00 – Koncert André Rieu: Magical Maastricht – napisy, 140 Min. (W Połowie
Przerwa).
• 8-13.09 godz. 17.00 – „Cały świat Romy” – dubbing, reż. M. Kamp, przygodowy, Holandia,
Niemcy, 2020, 90 min.
• 8.09 godz. 19.00 – Elektryczna Scena Muzyczna: Muzyczny Film Niespodzianka, 95 min.
• 9-13.09 godz. 19.00 – „Włoskie wakacje” – napisy, reż. J. D’Arcy, komedia, Wielka Brytania,
Włochy, 2020, 94 min.
• 15-20.09 godz. 17.00 – „Samsam” – dubbing,
reż. T. de Kermel, animacja, Francja, 2020, 77
min.
• 15.09 godz. 19.00 – Dyskusyjny Klub Filmowy: „Obrazy bez autora” – napisy, reż. Florian
Henckel von Donnersmarck, dramat/thriller,
Niemcy, Włochy, 2018, 188 min.
• 16-20.09 godz. 19.00 – „Klub rozwodników” –
napisy, reż. M. Youn, komedia, Francja, 2020,
108 min.
• 22, 23.09 godz. 17.00 – „Solan i Ludwik – Misja
Księżyc” – dubbing, R. A. Sivertsen, animacja/
familijny, Norwegia, 2020, 80 min.
• 22.09 godz. 19.00 – Filmowy Relaks Seniora:
Film niespodzianka, 114 min.
• 23, 24.09 godz. 19.00 – „Arab blues” – napisy,
reż. M. Labidi, komedia obycz., Francja, Tunezja, 2020, 148 min.
• 29.09 godz. 17.00 – „Solan i Ludwik – Misja
Księżyc” – dubbing, R. A. Sivertsen, animacja/
familijny, Norwegia, 2020, 80 min.
• 29.09 godz. 19.00 – Dyskusyjny Klub Filmowy:
„Nic nie ginie”, reż. K. Alabrudzińska, dramat,
Polska, 2019, 71 min.
13. FESTIWAL FILMÓW PRZEWROTNYCH:
• 25.09 godz. 16.00 – „Szarlatan” – napisy, reż.
A. Holland, dramat, Czechy, Irlandia, Słowacja, 2020, 100 min.
• 25.09 godz. 18.00 – „Dolina bogów” – napisy,
L. Majewski, fantasy, Luksemburg, Polska,
2019, 132 min.
• 26.09 godz. 16.00 – „Zło nie istnieje” – napisy,
reż. M. Rasoulof, dramat, Czechy, Iran, Niemcy, 2020, 150 min.
• 26.09 godz. 19.00 – „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”, reż. J. Holoubek, dramat sensacyjny, Polska, 2020, 112 min.
• 27.09 godz. 16.00 – „Dzika grusza” – napisy,
reż. N. Bilge Ceylan, dramat, Francja, Macedonia, Niemcy, Szwecja, Turcja, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina, 2018, 188 min.
• 27.09 godz. 19.30 – „Ojciec” – napisy, reż. K.
Grozewa/P. Valchanov, dramat, Grecja, Bułgaria, 2019, 97 min.
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

Wieści Skoczowskie

