
 

Co słychać w SOSiR? 
Od czerwca 2017r. rozpoczynamy przedstawianie informacji o tym, co aktualnie dzieje się w SOSiR.  

W założeniu informacje będą krótkie i na różne tematy. 

 

26.02.2018r. 

W drugiej połowie stycznie 2018r. SOSiR zajmował się m.in. uruchomieniem lodowiska na rynku w 

Skoczowie. Lodowisko o wymiarach ok.15m x 20m zlokalizowano obok fontanny. Planowano uruchomić 

lodowisko na początek ferii zimowych, ale pogoda końcem stycznia powitała nas na tyle wysokimi dodatnimi 

temperaturami, że otwarcie lodowiska nastąpiło 2 lutego 2018r. Lodowisko od pierwszego dnia zdobyło 

uznanie miłośników jazdy na łyżwach.  

10 lutego 2018r. (sobota) od godz. 18.00 do 21.00. zorganizowano na lodowisku dyskotekę na lodzie. W czasie 

imprezy przeprowadzono gry i zabawy dla dzieci z nagrodami a później grała muzyka. Uczestnikom 

serwowano darmową grochówkę, a Olaf rozdawał cukierki. 

Zaplanowano, że lodowisko będzie czynne do 15 marca br.  

ZG 

 

Rury z czynnikiem chłodzącym ułożono na samym 

dole instalacji 

 

Stopniowo tworzyła się warstwa lodu 

 

Lodowisko zraszano głównie późnym wieczorem 

 i w porze nocnej 

 

Nocne zalewanie lodowiska  



 

 

Stopniowo tworzyła się warstwa lodu 

 

Codziennie zwiększała się grubość tafli lodu 

 

Codziennie zwiększała się grubość tafli lodu 

 

Codziennie zwiększała się grubość tafli lodu 

 

Woda najszybciej zamarzała w godzinach nocnych 

 

Kolejne nocne zalewanie lodowiska 



 

 

Stopniowo tworzyła się warstwa lodu o odpowiedniej 

grubości 

 

2 lutego 2018r. burmistrz Miasta Skoczowa Mirosław 

Sitko przeciął wstęgę, otwierając w ten sposób 

lodowisko 

 

Dzieci zapoznają się z lodowiskiem 

 

Pierwsze próby jazdy na łyżwach 

 

Na otwarciu lodowiska obecny był wiceburmistrz 

Miasta Skoczowa Andrzej Bubnicki (z prawej) oraz 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu 

Miejskiego w Skoczowie Krzysztof Brudny  

 

W czasie otwarcia lodowiska serwowana była 

darmowa pieczona kiełbasa 



 

 

Pierwsze próby jazdy na łyżwach 

 

Pierwsze próby jazdy na łyżwach 

 

Pierwsze próby jazdy na łyżwach 

 

Czasami taflę lodu poprószył śnieg, który trzeba był 

uprzątnąć 

 

Dzieci zapoznają się z lodowiskiem 

 

Na otwarciu lodowiska obecna była dyrektor Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Skoczowie Edyta Godziek – na 

zdjęciu z wiceburmistrzem Miasta Skoczowa 

Andrzejem Bubnickim. 



 

 

Na otwarciu lodowiska obecny był dyrektor 

Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Zbigniew 

Gil – na zdjęciu wraz z Olafem rozdającym gościom 

cukierki 

 

Sercem instalacji chłodzącej lodowisko jest agregat 

chłodniczy 

 

 

28.02.2018r. 

SOSiR zarządza również wyciągiem narciarskim „Pod Dębem”. Niestety, pogoda w tym sezonie zimowym nie 

jest łaskawa dla narciarzy. Wyciąg udało się uruchomić zaledwie na kilka dni. Zbyt cienka warstwa śniegu lub 

jej brak uniemożliwiało bezpieczne korzystania z wyciągu.  

Przy zbyt małych opadach śniegu zdarza się, że z daleka stok wygląda w porządku, a na miejscu okazuje się, ze 

śniegu jest zbyt mało. Należy pamiętać, że warunki śniegowe na stoku muszą zapewniać bezpieczeństwo 

zjazdu, za który odpowiada zarządzający wyciągiem. Dlatego, przy lekko „zabielonym” stoku wyciąg nie może 

być dopuszczony do eksploatacji. 

ZG 

 

 

 
Przy zbyt cienkiej warstwie śniegu trasa zjazdowa nie 

może zostać dopuszczona do eksploatacji 

 
Z daleka stok wygląda na naśnieżony, ale wystarczy 

jeden ruch nogą i spod śniegu wyłania się trawa. 



 

 
Do kasy ustawiały się kolejki 

 

Narciarze korzystają z wyciągu 

 

 


