
 

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, podawane w odstępach ok. tygodnia. 

12.07.2017r. 

• Zakończono remont budynku portierni na Stadionie Miejskim w Skoczowie. Aktualnie budynek pełni 

funkcje sanitariatów, przeznaczonych głównie dla kibiców. 

• 4 lipca rozpoczęły się zajęcia nauki gry w tenisa ziemnego. Zajęcia prowadzone są na kortach 

tenisowych przy Krytej Pływalni „Delfin” we wtorki i czwartki, a przeznaczone są dla dzieci i 

młodzieży ze szkół gimnazjalnych, podstawowych i przedszkoli. Szczegóły w osobnym artykule na 

stronie SOSiR. 

• W dniu 8.07.2017r. (sobota) na Stadionie Miejskim w Skoczowie odbyła się XVI Rodzinna Spartakiada 

Sołectw i Osiedli Gminy Skoczów. Szczegóły: http://fotoreportaz.ox.pl/fotoreportaz,11915,xvi-

rodzinna-spartakiada-solectw-i-osiedli-gminy-skoczow-.html  

• 11.07.2017r. (wtorek) rozpoczęto wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na murawie boiska na 

Stadionie Miejskim w Skoczowie (wertykulacja, aeracja, dosiew trawy, piaskowanie, wymiana darni w 

polach bramkowych). 
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XVI Rodzinna Spartakiada Sołectw i Osiedli 

 
XVI Rodzinna Spartakiada Sołectw i Osiedli 

 
Wyremontowany budynek portierni na Stadionie 

Miejskim w Skoczowie 

 
Budynek portierni zaadaptowano na ubikacje dla 

kibiców 

http://fotoreportaz.ox.pl/fotoreportaz,11915,xvi-rodzinna-spartakiada-solectw-i-osiedli-gminy-skoczow-.html
http://fotoreportaz.ox.pl/fotoreportaz,11915,xvi-rodzinna-spartakiada-solectw-i-osiedli-gminy-skoczow-.html
http://fotoreportaz.ox.pl/fotoreportaz,11915,xvi-rodzinna-spartakiada-solectw-i-osiedli-gminy-skoczow-.html
http://fotoreportaz.ox.pl/fotoreportaz,11915,xvi-rodzinna-spartakiada-solectw-i-osiedli-gminy-skoczow-.html


 

 
Zabiegi pielęgnacyjne murawy boiska na Stadionie 

Miejskim w Skoczowie 

 
W polach bramkowych na boisku na Stadionie 

Miejskim wymieniona zostanie darń 

 

 

19.07.2017r. 

Na kortach przy Krytej Pływalni „Delfin” prowadzone są bezpłatne  zajęcia z podstaw tenisa ziemnego, 
skierowane dla dzieci i młodzieży. Do udziału w zajęciach zapisało się ponad 20 osób. Szczegóły w osobnym 

artykule na stronie SOSiR. 
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31.07.2017r. 

 

• 25 lipca 2017r., po przeprowadzonym remoncie, otwarto ponownie całe pomieszczenie sauny przy hali 

basenowej w Krytej Pływalni "Delfin". Na klientów czeka nowa 10-cio osobowa sauna mokra oraz 

nowość – 3 osobowa sauna typu infrared. Szczegóły w osobnym artykule na stronie SOSiR. 

• W czasie lipcowych upałów murawa boiska na Stadionie Miejskim „cierpi” na niedostatek wody. Z tego 

powodu w godzinach nocnych mocno pracują zraszacze dostarczając murawie duże dawki wody. 

Przypominamy, że woda do podlewania pobierana jest ze studni zlokalizowanych na terenie stadionu. 
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Sauna mokra przy hali basenowej  

w Krytej Pływalni „Delfin” 

 
Sauna infrared przy hali basenowej  

w Krytej Pływalni „Delfin” 

 

Murawa boiska na Stadionie Miejskim jest regularnie 

podlewana 

 
Podlewanie centralnej części boiska 

 


