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Od piątkowego wieczoru do sobotniego popołudnia nie będzie można zaparkować na
skoczowskim rynku. Podobnie będzie na okalających rynek uliczkach.

Na głównym placu miasta już stanęła scena. To tutaj w sobotę po południu odbędzie się wspólne kolędowanie w
ramach Orszaku Trzech Króli. W uroczystościach udział weźmie Prezydent RP wraz z małżonką. Pisaliśmy: Orszak z
prezydentem.
Aby samochody nie utrudniały uczestnikom przejścia oraz ze względów bezpieczeństwa, od jutrzejszego
popołudnia (06.01) wyłączone z użycia będzie kilka parkingów w centrum miasta.
Jak informuje Piotr Hanzel, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Skoczowie - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o
nieparkowanie samochodów na Rynku, Małym Rynku, ul. Ustrońskiej oraz ul. Cieszyńskiej. Parkingi
zostaną zamknięte w piątek w godzinach wieczornych. Zamknięty będzie również wjazd na sam rynek.
Organizacja ruchu będzie tak, jak podczas miejskich imprez.
MZD prosi również, aby nie parkować samochodów na Starym Targu. Tam rozpoczyna się trasa jednego z
orszaków. W trakcie przemarszu policja będzie kierowała ruchem. Po zakończeniu obchodów Święta Trzech Króli w
sobotnie popołudnie, ruch na zamkniętych ulicach zostanie przywrócony.
Orszak Europejski (czerwony) wyruszy o godz. 14.00 ze Starego Targu. Orszak Azjatycki (zielony) wyruszy ze
skrzyżowania ul. A Mickiewicza z ul. Targową /przy pomniku o godz. 14.00, Orszak Afrykański (niebieski) wyruszy o
godz.13.45 z Parafii Matki Bożej Różańcowej na Górnym Borze.

Przemarsz króli i ich orszaków kończy się na Rynku przy stajence, gdzie rozpoczyna się wspólne
kolędowanie, symboliczne złożenie hołdu przez przybyłych Świętej Rodzinie oraz odtańczenie poloneza.
Oprawę artystyczną wydarzenia zapewni krótki występ kolędowy dziecięcego zespołu Równica. Pan
Prezydent Andrzej Duda wygłosi do przybyłych krótkie przemówienie. Błogosławieństwa udzieli również
zebranym uczestniczący w orszaku ksiądz Biskup Piotr Greger. Parafia pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w
Skoczowie ogłosiła także wśród dzieci szkolnych konkurs na najpiękniejszą koronę. Trzy najlepsze prace
zostaną wybrane i nagrodzone podczas orszaku - informuje skoczowski ratusz.
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