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W numerze:
Szko!y podsumowa!y rok pracy
Prymicje w Polance
Woda omin"!# gmin"



Tytu  Honorowego 

Kapelana Ojca !wi"tego
W uznaniu za wyj#tkowe zas ugi dla Ko$cio a, papie% Benedykt XVI na wnio-

sek biskupa bielsko-%ywieckiego Tadeusza Rakoczego, przyzna  ks. dziekanowi 

Tadeuszowi Porzyckiemu tytu  Pra ata czyli Honorowego Kapelana Ojca !wi"-

tego.

Poni ej prezentujemy oÞ cjalny Dekret Stolicy Apostolskiej podpisany przez se-

kretarza stanu przy Stolicy Apostolskiej. W t!umaczeniu brzmi on nast"puj#co:

„P PIE!
BENEDYKT XVI

DO GRONA SWOICH HONOROWYCH KAPELANÓW

DO"#CZA CZCIGODNEGO W PAN$
KS. TADE$SZA PORZYCKIEGO

Z DIECEZJI BIELSKO-%YWIECKIEJ

NALE!Y ZATEM CZCIGODNEGO KSI&DZA ODPOWIEDNIO TYT$"OWA'”.

NADANO W WATYKAN$E DNIA 28.04.2010

Gratulujemy ks. Pra!atowi tego zaszczytnego tytu!u i  yczymy obÞ to%ci Bo ych 

darów, zdrowia i si!, aby jak najd!u ej móg! pos!ugiwa& w naszej Wspólnocie. 

Warto równie  zaznaczy&,  e godno%& pra!acka zwi#zana jest mi"dzy innymi z 

przywilejem noszenia oblamowanej Þ oletowymi guzikami i ni&mi sutanny prze-

pasanej Þ oletowym pasem oraz u ywania w czynno%ciach liturgicznych alby i 

kom y z Þ oletowymi podbiciami.

ks. Marcin Ga ysa

Pierwsza Komunia 'wi"ta jest 

wielkim prze yciem dla dzieci, 

które maj# po raz pierwszy do 

swego serca przyj#& Chrystusa. 

Jest to równie  bardzo wa ne 

wydarzenie dla ich rodzin oraz 

dla ca!ej paraÞ i. W tym roku 

w ParaÞ i Niepokalanego Serca 

NMP przyst#pi!o do tego sa-

kramentu dwana%cioro dzieci. 

Przygotowywa!y si" do spotka-

nia z Chrystusem Eucharystycz-

nym przez ca!y rok. W szkole, 

pod czujnym okiem katechety, 

ks. Marcina Ga!ysy oraz wycho-

wawców i nauczycieli, dzieci 

zdobywa!y wiedz" konieczn# do 

przyj"cia tego jak e wa nego 

sakramentu. W domu rodzin-

nym, oraz podczas spotka( w 

ko%ciele paraÞ alnym odkrywa!y 

coraz g!"biej wiar" w obecno%& 

Chrystusa w eucharystycznym Chlebie.

Pierwszokomunijna  Msza 'wi"ta, która odby!a si" 2 maja 2010 roku, zosta!a poprzedzona b!ogos!awie(stwem, jakiego rodzice 

udzielili swoim pociechom. Nast"pnie rozpocz"!a si" uroczysta liturgia. Dzieci anga owa!y si" w ni# przez wykonywanie czyta(, 

%piew psalmu i pie%ni, oraz inne funkcje liturgiczne. Kulminacyjnym punktem uroczysto%ci by!o przyj"cie przez dzieci po raz pierw-

szy Komunii %wi"tej. Dzieci wraz ze swymi rodzicami podchodzi!y do o!tarza gdzie z r#k ks. Piotra Pokojnikowa oraz ks. Marcina 

Ga!ysy otrzymywa!y Eucharystycznego Chrystusa,  najwi"kszy dar, jaki Ko%ció! mo e da& cz!owiekowi.

Dzieciom pierwszokomunijnym, ich rodzicom i rodzinom  yczymy, aby zawsze z takim zapa!em i czysto%ci# serca przyst"powa!y do 

Komunii 'wi"tej.            ks. Rafa 

PIERWSZA KOMUNIA !W. W PARAFII NIEPOKALANEGO SERCA NMP

W ko$ciele Niepokalanego Serca Naj$wi"tszej Maryi Panny w Polance Górnej Komuni" 'wi"t# przyj"li: Bies Agnieszka, 

Chrapczy(ski Bartosz, Jurecka Weronika, Koz!owski Klaudiusz, Kubarek Micha!, )abaj Julia, Mitera Marcin, Nowak Jakub, Placek 

Micha!, Szypu!a Martyna, Tyrpa Martyna, *abi(ski Sebas+ an.



Polanin kwiecie -czerwiec 2010

3

POLANIN   PISMO MIESZKA!CÓW POLANKI WIELKIEJ
Wydawca: Gminne Centrum Kultury, ul. D uga 61. tel. 33 848 84 59

adres redakcji: ul. D uga 61, 32-607 Polanka Wielka,

e-mail: gck@gckpolanka.pl, www.gckpolanka.pl

Redaguje kolegium w sk adzie: redaktor prowadz!cy - Katarzyna Kopaczewska, sekretarz redakcji - Marianna "mija. Wspó praca - ks. dziekan 

Tadeusz Porzycki, ks. Piotr Pokojnikow, ks. Marcin Ga ysa, ks. Rafa  Stwora, Dorota G !b, Anna Hamerska, Barbara Mirta-#abaj, Andrzej 

Pokrzyk. Druk: Drukarnia AKAPIT w O$wi%cimiu.

W numerze
Woda omin"#a gmin" - po-

wód& w powiecie o$wi%cim-

skim - str. 4

Polanka zmienia oblicze 
- mówi wójt Mariusz Figura 

- str. 6-7

Otwarcie nowego przed-
szkola i zagospodarowanie 

terenu wokó  niego 

- str. 8,13
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- str. 10-11, 18

Relacje z imprez i informacje 
Gminnego Centrum Kultury 
- str. 14-17

Sportowy rok- str. 21

ZDJ!CIE NA OK"ADCE: Wspólna zabawa w Parku Rekreacyj-

nym z okazji Dnia Dziecka, zorganizowana przez GCK.

SERWIS URZ DZE!
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

(RTV, AGD, sterowniki CO, sprz t komputerowy,

fotograÞ czny i inne)

Osiek, ul. Browarna 27, tel. 510 090 007, 692 237 074

polecamy

REKLAMA

SKUP Z OMU
stalowego, kolorowego

i innych odpadów

Skupujemy równie :
- makulatur!, 
- szk"o opakowaniowe (butelki i 
s"oiki),
- czyste tworzywa sztuczne (skrzynki 
po napojach i warzywach, meble 
ogrodowe, foli! bezbarwn#).

Nasze atuty to uczciwo!" 
i wysokie ceny!

F.H.U. „Mag-Met” 
Magdalena Matyjasik

G#$bowice, ul. O!wi$cimska 6
(mi!dzy cmentarzem, a kó"kiem rolniczym)

tel. 782 832 551  
W przypadku braku transportu - odbiór 

z"omu w"asnym samochodem

Uwaga! Otwarcie skupu 
w po#owie lipca.

SKUP Z OMU
stalowego, kolorowego

i innych odpadów
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powód 

STACJA KONTROLI

OPRYSKIWACZY
"wiadczy us#ugi:

- obowi"zkowe badania 

opryskiwaczy (równie# 

w gospodarstwie w$a-

%ciciela, dojazd gratis)

- sprzeda# cz %ci

- dobór dysz

- spawanie zbiorników

- naprawa opryskiwaczy

- koszt badania od 

100 z$

Zak ad Us ugowy AGRO-SERWIS

Stara Wie!, ul. Dolna 3

tel. 33/ 486 70 16, 33/ 845 75 96

0 602 289 577

REKLAMA

Woda omin"#a gmin"
Na szcz"$cie tegoroczna powód% omin"#a Polank" Wielk!. 
– Dosz#o jedynie do podtopie&, 'aden potok nie wyla# 
w sposób znacz!cy – mówi Zbigniew Jurecki, naczelnik 
OSP w Polance. – Jedynie z trzech budynków przy ul. 
Zatorskiej pompowali$my wod". Szybko jednak Zarz!d Dróg 
Powiatowych udro'ni# stary przep#yw pod drog! i woda 
sp#yn"#a.

Przez dwie doby stra#acy pompowali wod$ z przepompowni 

„Hajduga”, kiedy jednak Urz%d Gminy kupi  pompy 

elektryczne, problem szybko zosta  rozwi%zany. – Oprócz tych 

dwóch miejsc w Polance by o spokojnie – dodaje naczelnik. 

– Je&dzili'my ogl%da( stawy, wa y, worki czeka y w pogotowiu 

– wszystko na szcz$'cie by o stabilne.

Stra#acy z OSP, z racji opanowanej sytuacji we w asnej gminie, 

pomagali mieszka)com okolicznych miejscowo'ci. Akcja trwa-

 a dziesi$( dni: od 16 do 25 maja, a wzi$ o w niej udzia  37 

druhów (ich nazwiska publikujemy w ramce poni#ej). – Wyje#-

d#ali'my do Rudz, Babic, Jawiszowic i na B onie w O'wi$cimiu 

– wylicza Jurecki, który koordynowa  ca % akcj%. – Kiedy trzeba 

ratowa( ludzi i ich dobytek nie my'li si$ o zm$czeniu. Trzeba 

jednak mie( wyczucie i umie( podj%( decyzj$ o rezygnacji z 

akcji tam, gdzie jest ju# za pó&no. Najtrudniejsza sytuacja by a 

w Jawiszowicach, gdzie zala o Ja&nik, z determinacj% walczyli-

'my te# o przepompowni$ w Rudzach – niestety bez skutku. 

Na szcz$'cie uda o si$ uratowa( wa y w Babicach i Brzezince, 

które umacniali'my razem z mieszka)cami. (ka)

Wyjazdy do akcji 16.05 – 25.05.2010

Daniel Spadek, Marcin Spadek, Mariusz Czopek, S awomir 

Bagierek, Przemys aw Mi o), Zbigniew Jurecki, Tomasz 

Drabczyk, Tadeusz Jarosz, Przemys aw Przyby a, Mateusz 

Przyby a, Dawid Drabczyk, Mieczys aw Spadek, Dariusz 

Nowak, Stanis aw Bagierek, Rafa  Czopek, Zbigniew 

Drabczyk, Ignacy Nikliborc, Marek Mi o), Andrzej Malec, 

Tomasz Luranc, Marek Zem a, Micha  Jarosz, Adam 

Bagierek, Adam Ga gan, Marcin Walerczuk, Dominik 

Bagierek, Krzysztof Sta)czyk, Marcin "ukaszczyk, Krzysztof 

W%drzyk, Rafa  Zygmunt, Adam Jarosz, Mateusz Kute), 

Jaros aw Szabla, Marcin Bagierek, W odzimierz *muda, 

Kamil Dzikowiecki, Pawe  Babra a.

Zbigniew Jurecki, naczelnik OSP 

w Polance Wielkiej pe ni  dy#ur i 

koordynowa  akcj% przez 10 dni.

Na zdj$ciach powy#ej: zalana 

#wirownia  w Broszkowicach 

oraz pompowanie wody przez 

stra#aków.

Na zdj$ciu obok: tegoroczna 

powód& zagrozi a jedynie trzem 

domom przy ul. Zatorskiej.
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aktualno!ci

okna
Bardzo dobre okna
w bardzo dobrej cenie.
Polecamy stolark$ 
aluminiow%!

PONADTO W OFERCIE:
- kruszywo "amane wapienne na drogi,
- piasek,  wir, cement,
- $ruby, klucze, gwo%dzie,
- proÞ le do zabudowy,
- prowadzimy skup z"omu.

Zak#ad szklarski
MARIANA KOCEMBY
Osiek, ul. Karolina 5
tel. 033/ 845-86-08

603-646-303,
604-922-962

REKLAMA

Prymicje ks. Rafa a
29 maja 2010 roku w bielskiej katedrze pod wezwaniem !w. 
Miko aja przyj" o !wi"cenia kap a#skie z r$k J. E. Ks. Bp. 
Tadeusza Rakoczego 9 diakonów. W!ród nich by  ks. Rafa  
Stwora, który ostatni rok formacji oraz przygotowania 
do przyj"cia sakramentu kap a#stwa prze%ywa  w naszej 
paraÞ i.
 

Prymicje ks. Rafa a mia y miejsce 3 czerwca, w uroczysto!" 

Bo#ego Cia a. Szcz$!liwie si$ z o#y o, #e w a!nie w dzie% 

podkre!laj&cy Eucharystyczn& obecno!" Chrystusa pad 

postaciami Chleba i Wina nowo wy!wi$cony kap an 

odprawia  Msz$ prymicyjn&. Modlili!my si$ podczas tej 

Mszy 'wi$tej o nowe liczne i !wi$te powo ania kap a%skie, 

zakonne oraz misyjne szczególnie z naszej paraÞ i.

Uroczysta Msza 'w. zosta a zako%czona b ogos awie%stwem 

prymicyjnym, którego ks. neoprezbiter udzieli  wszystkim 

zebranym na Eucharys( i. 
Pragniemy #yczy" ks. Rafa owi rado!ci z wykonywanej 

pos ugi. Niech matczyne serce Niepokalanej Maryi czuwa 

nad nim i pomaga kroczy" drog& powo ania kap a%skiego.

ks. Piotr

W drewnianym ko!ció ku
Gminne Centrum Kultury wraz z ParaÞ $ !w. Miko aja w Polance 
Wielkiej 20 czerwca zaprosi o mieszka#ców do zabytkowego, 
drewnianego ko!ció ka p.w. !w. Miko aja na koncert zatytu owany 
„Poezja i muzyka renesansu i baroku”. Us yszeli!my wyk adowców 

Akademii Muzycznej w Krakowie: Ew" Diczuk-Kozio -sopran, Mari" 

Guzik (fortepian) i Fred" Leniewicz (recytacja).

Koncert zosta  owacyjnie przyj$ty przez zgromadzona publiczno!",  

w!ród której rol$ wspó gospodarza pe ni  ks. pra at Tadeusz Porzycki. 

Nie zabrak o wójta gminy Mariusza Figury oraz mieszka%ców Polanki 

i s&siednich miejscowo!ci. Mamy nadziej$, #e letnie koncerty w 

zabytkowym ko!ció ku b$d& kontynuowane. W okresie letnim ko!ció ek b"dzie udost"pniony dla turystów pod$%aj$cych 

Szlakiem Architektury Drewnianej. Od maja do wrze!nia jest otwarty w nast"puj$ce dni: pi$tki i niedziele w godz. 12.00-

16.00, soboty od godz. 10.00 do 14.00.

INFORMACJA

W zwi&zku z licznymi zapytaniami 

dotycz&cymi rozwi&zania umowy o

prac$ z instruktorem GCK,  informuj$:

z uwagi na przyczyny ekonomiczne 

zaproponowa am instruktorowi  

zmniejszenie wymiaru czasu 

pracy, pozostawiaj&c obowi&zki   

prowadzenia Zespo u Ma a Polancza.

 

Jednak instruktor  odmówi  przyj$cia  

warunków, w zwi&zku z tym umowa 

ulegnie rozwi&zaniu z dniem 30 

czerwca  2010 r.

Marianna &mija

dyrektor Gminnego Centrum Kultury
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Chodnik przy ul. D ugiej

Zaanga#owane prace trwaj& przy budowie chodnika wzd u# 

ulicy D ugiej , która jest drog&  wojewódzk&. Wybudowanie 

chodnika na tym odcinku oszacowano na kwot$ ok.  1 mln. 423 

tys. z . z czego 50 proc. pokrywa Zarz&d Dróg Wojewódzkich 

w Krakowie a pozosta e 50 proc. pochodzi z bud#etu gminy 

Polanka Wielka.

Remont ul. Kasztanowej

Prowadzony przez Starostwo Powiatowe remont drogi 

powiatowej – ul. Kasztanowej – równie# nie obywa si$ bez 

udzia u Þ nansowego naszej gminy. Jak dot&d szacuje si$, #e 

gmina doÞ nansuje powiatow& drog$ w kwocie ok. 860 tys. 

z . Bez wk adu gminy, wynosz&cego 25% warto!ci robót, 

remont nie doszed by do skutku. Równie# liczymy na to, #e 

Starostwo doprowadzi do sÞ nalizowania budowy ronda na 

skrzy#owaniu ulic Zatorskiej i Kasztanowej, by oby szkoda, 

gdyby zainwestowana przez gmin$ kwota 22 tys. z  na projekt 

ronda zosta a zmarnowana.

Podczas ró#nego rodzaju spotka%  wielu mieszka%ców 

zadaje pytania: dlaczego Starostwo w pierwszej kolejno!ci 

wyremontowa o odcinek drogi na granicy z G $bowicami (gdzie 

ruch jest niewielki), podczas gdy obl$#ona ulica Kasztanowa, z 

której korzysta znaczna wi$kszo!" mieszka%ców, przypomina 

tor przeszkód, na którym cierpi& zawieszenia samochodów  i 

czy by o brane pod uwag$ nat$#enie ruchu na w/w odcinkach. 

Wszystko wskazuje na to, #e ju# w najbli#szym czasie i ta ulica 

b$dzie mia a now& nawierzchni$.

Dodatkowo sporo emocji towarzyszy tej powiatowej inwestycji 

-  zw aszcza sposób budowy odwodnienia drogi. Projekt 

remontu ulicy Kasztanowej powsta  w Starostwie w roku 2005. 

Podczas licznych spotka% z mieszka%cami przedstawiciele 

w a!ciciela drogi (czyli Starostwa Powiatowego w O!wi$cimiu) 

deklarowali mo#liwo!" pod &czenia wód opadowych do 

projektowanych urz&dze% odwadniaj&cych. Jednak#e praktyka 

pokaza a, #e nie b$dzie to takie  atwe. Jak  dot&d pomimo, 

#e jest to droga powiatowa, trudno jest w powiecie znale)" 

!rodki  Þ nansowe, by zrealizowa" wcze!niejsze obietnice 

i pod &czy" mieszka%ców do sieci odprowadzenia wód 

opadowych. Obecnie t umaczy si$ mieszka%com, #e to wójt 

jest odpowiedzialny za tego rodzaju inwestycje, tymczasem 

ulica Kasztanowa jest drog& powiatow& i o wszelkich na niej 

dzia aniach decyduje Starostwo Powiatowe.   Dzi$ki wsparciu 

mieszka%ców ulicy Kasztanowej  uda o si$ w znacznej cz$!ci 

rozwi&za" istniej&cy problem. Szkoda, #e przed sk adaniem 

obietnic osoby odpowiedzialne  za powiatow& realizacji$ 

zadania nie zada y sobie trudu by sprawdzi", jakie przeszkody 

pojawi& si$ przy realizacji tych zada% i obecnie  nara#aj& 

mieszka%ców na niepotrzebne emocje.

Pomnik na nowym miejscu

Przeniesiony zosta  pomnik, który w nowym miejscu uzyska 

równie# nowe otoczenie – plac, na którym b$dzie sta  zostanie 

zagospodarowany, a ziele% uporz&dkowana. Do tego czasu 

posadowiony by  w centralnym miejscu skrzy#owania ulicy 

Kasztanowej z Zatorsk&. Przeniesienie go w nowe miejsce 

przyczyni si$ do poprawy bezpiecze%stwa uczestników ruchu, 

jak równie# znacznie poprawi dost$pno!", szczególnie z okazji 

ró#nego rodzaju uroczysto!ci.

Przedszkole gotowe

Zako%czone zosta y prace budowlane w nowo budowanym 

przedszkolu, które w obecnej chwili jest wyposa#ane 

w urz&dzenia i sprz$ty dla potrzeb prowadzenia zaj$" 

przedszkolnych oraz w zaplecze kuchenno-sanitarnego. Gminie 

uda o si$ na ten projekt pozyska" doÞ nansowanie ze !rodków 

unijnych w wysoko!ci ok. 1 mln 200 tys. z . Tym samym 

odci&#y o to skromny - w stosunku do potrzeb - samorz&dowy 

bud#et gminy i pozwoli o na zmniejszenie w przysz o!ci 

zad u#enia. Nieprawdziwe informacje o pozyskiwaniu 

funduszy unijnych zawarte w prywatnym pi!mie „Gminne 

sprawy” podpisane mi$dzy innymi przez Przewodnicz&c& Rady 

oraz niektórych Radnych nie !wiadczy najlepiej o ich wiedzy 

na ten temat.

Rozpocz$ y si$ równie# prace zwi&zane z zagospodarowaniem 

terenu wokó  szko y podstawowej i nowo wybudowanego  

przedszkola, równie# doÞ nansowane ze !rodków unijnych. 

W zale#no!ci od warunków atmosferycznych b$d& przebiega" 

prace budowlane.

Wywóz azbestu

Wzorem lat ubieg ych w roku bie#&cym gmina prowadzi  

wywóz azbestu. Je#eli kto! chcia by skorzysta" z tego programu 

wystarczy z o#y" w urz$dzie odpowiedni wniosek. Wszystkie 

koszty: transport, utylizacj$ i sk adowanie na sk adowisku 

odpadów nie obci&#aj& mieszka%ca lecz pochodz& z funduszy 

samorz&du.

Polanka zmienia swe oblicze
mówi wójt Mariusz Figura

Gmina Polanka Wielka, w drugiej po owie bie%$cego roku, dzi"ki pozyskanym 

!rodkom unijnym, zmienia swe oblicze. Wielo!' realizowanych inwestycji 

szczególnie w infrastrukturze sprawia, %e Polanka Wielka z ka%dym miesi$cem 

zmienia swoje oblicze. W trakcie realizacji prac pojawiaj$ si" jednak trudno!ci 

zwi$zane np. z pojawianiem si" (w miejscach, gdzie brak jest jakichkolwiek 

oznacze#) sieci gazowych, wodnych czy elektrycznych. Wykonywane w przesz o!ci 

urz$dzenia nie zawsze zosta y szczegó owo zinwentaryzowane i cz"sto przed u%aj$ 

wykonanie prac budowlanych, czy wymagaj$ zmiany w przygotowanych 

projektach.

 informator urz du gminy
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Mniejsze zad u%enie

Wszystko wskazuje na to, #e uda si$ zmniejszy" d ug gminy 

na koniec roku 2010. DoÞ nansowanie gminnych inwestycji 

ze !rodków unijnych pozwoli na nie zaci&ganie wysokich 

kredytów na realizacj$ zamierzonych przez Gmin$ inwestycji. 

D ug prawdopodobnie wyniesie on ok. 33 proc., a nie 51 

proc. jak to mylnie zosta o przedstawione  mieszka%com 

w prywatnym  biuletynie „Gminne sprawy”. Najbardziej 

niepokoi fakt, #e osoby podpisane w tym pi!mie – m.in. 

Pani Przewodnicz&ca Rady Gminy – podaj& nieprawdziwe 

informacje, cho" doskonale znaj& prawd$, gdy# na posiedzeniu 

Rady Gminy g osowali nad bud#etem, a tym samym przyj$li 

do realizacji zadania gminy. Boj$ si$ nawet pomy!le", czy w 

naszej gminie mo#e mie" miejsce sytuacja, #e niektóre osoby 

nie maj& !wiadomo!ci nad czym g osuj&?    

Kto si" boi nagra#?

Wielkimi krokami zbli#a si$ koniec kadencji obecnych rad, 

wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów. Powinien 

to by" czas reß eksji i szczegó owej oceny pracy wszystkich 

samorz&dowców.  Jednak#e niektórzy spo!ród „wybra%ców 

spo eczno!ci” chcieliby ten epizod wymaza" z pami$ci nie 

tylko swojej, ale równie# wszystkich, którzy w jakimkolwiek 

stopniu mogliby przyczyni" si$ do oceny ich pracy. I tak na 

sesji w dniu 28 maja bie#&cego roku kilku radnych zg osi o 

wniosek, aby wszystkie nagrania z sesji zosta y zniszczone, a ci 

mieszka%cy, którzy by z nagra% sesji mieli korzysta" – robiliby 

to nielegalnie. Radnym wtórowa  pan Starosta, informuj&c, #e 

tego rodzaju praktyki, a wi$c niszczenie materia ów z sesji jest 

dozwolone.

Czego radni tak si$ boj&, #e posuwaj& si$ do takich kroków? 

Ustawa o samorz&dzie gminnym w art. 11b ust. 1 mówi, #e 

dzia alno!" organów gminy jest jawna. W ust. 2 tego# artyku u 

czytamy: „Jawno!" dzia ania organów gminy obejmuje w 

szczególno!ci prawo obywateli do uzyskiwania informacji, 

wst$pu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a tak#e 

dost$pu do dokumentów wynikaj&cych z wykonywania zada% 

publicznych, w tym protoko ów posiedze% organów gminy i 

komisji rady gminy”.

Równie# wyrok WSA w Opolu z dnia 3 grudnia 2009 roku., 

sygn. Akt II SA/Op 333/09 stanowi: „Nagranie posiedzenia 

sesji rady jest niew&tpliwie materia em odzwierciedlaj&cym 

przebieg sesji i dokonanych czynno!ci rady, a zatem !wiadczy 

o dzia alno!ci kolegialnego organu. Na zasadzie art. 1 ust. 1 

ustawy o dost$pie do informacji publicznej nale#y przyj&", 

#e materia y i dokumenty tworzone podczas posiedzenie 

kolegialnego organu w adzy publicznej stanowi& informacj$ 

o sprawach publicznych. Nagranie posiedzenia sesji rady, 

utrwalone za pomoc& sprz$tu audiowizualnego i zapisane na 

no!niku w postaci p yty CD b&d) DVD, dotyczy sfery faktów , 

stanowi zatem informacj$ publiczn&”.    

Sesje wi$c s& jawne, ka#dy ma na nie wolny wst$p, mo#e te# je 

nagrywa", robi" notatki, czy utrwala" w inny sposób. Szkoda, 

niektórzy z lokalnych w odarzy chcieliby w naszej gminie 

wprowadza" zasady ustroju odbiegaj&ce od obowi&zuj&cych. 

Nagrania z sesji w pe ni przekazuj& jej przebieg i cz$sto mog& 

by" równie# )ród em szczegó owych informacji o dzia alno!ci 

samorz&du, podejmowanych dzia aniach, inicjatywach. No 

có#, podobno !wiat si$ zmienia, wida" tak#e olbrzymi post$p 

u naszych samorz&dowców.

By" mo#e sesje niejednokrotnie stanowi&ce trudne do 

okre!lenia popisy zachowa% i wszechstronnej wiedzy pewnych 

radnych, mog& si$ dla nich sta" niechlubn& kart& #yciorysu. 

Przypuszczalnie niektórzy naukowcy mogliby na tej podstawie 

napisa" niejedn& prac$ naukow&.

(wi$teczne %yczenia

Niecodzienn& form$ #ycze% !wi&tecznych zafundowali naszym 

mieszka%com Przewodnicz&ca Rady oraz niektórzy radni. 

Pismo wed ug za o#enia autorów mia o cyt. „odk amia" 

Polanina” i „budowa" na prawdzie”, jednak rodzimi literaci 

dali popis swojej twórczo!ci, która odbiega od rzeczywisto!ci i 

prawdy. Dowodem jest cho"by anonimowo!" pisma.

Jak si$ okazuje nikt, poza Pani& Przewodnicz&c& Rady nie mo#e 

pozna" zespo u redakcyjnego.   Pomimo pyta% stawianych 

Jej na sesji z nikim t& „tajemn& wiedz&” nie zechcia a si$ 

podzieli". Jak si$ dowiedzieli!my biuletyn powstawa  podczas 

wieczornych „schadzek” grupy wtajemniczonych literatów.

Szkoda, #e sprawy samorz&dowe i spo eczne nie s& przez nich 

traktowane równie z wielkim  zaanga#owaniem, a dzia alno!" 

spo eczna skupia si$ g ównie na dyskredytowaniu wójta, 

pracowników gminy oraz samej miejscowo!ci.    

Mariusz Figura, wójt Gminy Polanka Wielka

 informator urz du gminy

PODZI)KOWANIA

Dzielnym Druhom z Ochotniczej Stra#y Po#arnej w Polance 

Wielkiej sk adam serdeczne podzi$kowania oraz s owa 

uznania za Wasz& oÞ arno!", #yczliwo!" i zaanga#owanie 

w akcjach ratowniczych, maj&cych na celu pomoc osobom 

poszkodowanym przez tegoroczn& powód). Dum& napawa 

fakt, #e mieszka%cy w ka#dych trudnych okoliczno!ciach 

mog& na Was liczy". 
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 informator urz du gminy

SESJA RADY GMINY -  30.03.2010
1. Uchwa a Nr XXXVII/207/2010 – w spra-

wie likwidacji samorz&dowego Przedszko-

la Nr 2 w Polance Wielkiej.

2. Uchwa a Nr XXXVII/ 208/2010  - w 

sprawie ustalenia sieci prowadzonych 

przez Gmin$ Polanka Wielka publicznych 

przedszkoli.

3. Uchwa a Nr XXXVII/209/2010 – w 

sprawie nie wyra#enia zgody na wyodr$b-

nienie funduszu so eckiego w bud#ecie 

gminy.

4. Uchwa a Nr XXXVII/210/2010 – w 

sprawie udzielenia pomocy Þ nansowej 

Powiatowi O!wi$cimskiemu.

5. Uchwa a Nr XXXVII/211/2010 - w spra-

wie zmiany uchwa y bud#etowej Gminy 

Polanka Wielka na 2010 rok.

6. Uchwa a Nr XXXVII/212/2010 - w spra-

wie przekazania do eksploatacji cz$!ci ka-

nalizacji sanitarnej Gminnemu Zak adowi 

Wodoci&gów i kanalizacji w Przeciszowie.

SESJA RADY GMINY - 29.04.2010
1. UCHWA*A NR XXXVIII/213/2010 w 

sprawie sprostowania oczywistej omy ki 

pisarskiej w Uchwale Nr XXIV/15/02 Rady 

Gminy Polanka Wielka z dnia 10 lipca 

2002 roku w sprawie zmian w podziale 

gminy Polanka Wielka na obwody g oso-

wania.

2. UCHWA*A NR XXXVIII/214/2010 w 

sprawie zatwierdzenia rocznego sprawoz-

dania Þ nansowego Publicznego Zak adu 

Opieki Zdrowotnej w Polance Wielkiej za 

okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 

roku

3. UCHWA*A NR XXXVIII/216/2010 w 

sprawie zmian w za &czniku Nr 1 do 

uchwa y Nr XXXIV/194/09 Rady Gminy 

Polanka Wielka z dnia 30 grudnia 2009 

roku dotycz&cej „Gminnej Komisji Roz-

wi&zywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdzia ania Narkomanii”.

4. UCHWA*A NR XXXVIII/217/2010 w 

sprawie udzielenia Wójtowi Gminy abso-

lutorium z tytu u wykonania bud#etu na 

2009 rok.

SESJA RADY GMINY -  28.05.2010
1. Uchwa a Nr XXXIX/118/2010 w sprawie 

udzielenia pomocy Þ nansowej Powiatowi 

O!wi$cimskiemu.

2. Uchwa a Nr XXXIX/219/2010 w sprawie 

zmiany Porozumienia z dnia 1 grudnia 

2008 roku zawartego pomi$dzy Gmin& 

Przeciszów i Gmin& Polanka Wielka oraz 

zawarcia Umowy wspó pracy dotycz&cej 

realizacji projektu pn. „Budowa kanaliza-

cji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów 

i Polanka Wielka”.

3. Uchwa a Nr XXXIX/220/2010 w sprawie 

zmiany uchwa y bud#etowej na 2010 rok.

OTWARCIE 

NOWEGO 

PRZEDSZKOLA 
1 wrze!nia 2010 roku o godzinie 10.00 uroczy!cie zostanie 

otwarte nowe przedszkole , tak d ugo wyczekiwane przez 

dzieci, rodziców i pracowników dwóch przedszkoli w Polance Wielkiej.

Na t$ uroczysto!" zapraszamy mieszka%ców Polanki Wielkiej, szczególnie tych 

najbardziej zainteresowanych, czyli przedszkolaków wraz ze swoimi rodzicami.

W tym dniu oprócz oÞ cjalnych wyst&pie% i po!wi$cenia budynku przez ksi$dza 

pra ata Tadeusza Porzyckiego, swój program zaprezentuj& przedszkolaki oraz 

„Ba!niowa Kapela”. Wszyscy zainteresowani b$d& mogli zwiedza" budynek 

przedszkolny do godziny 14.00, a dzieci zapisane do przedszkola na rok szkolny 

2010/11, wraz z rodzicami oraz swoimi wychowawcami, b$d& mog y si$ pobawi" w 

swoich salach.

W dniu 2 i 3 wrze!nia przedszkole b$dzie ju# czynne normalnie tj. od 6.00 do 

16.00. W tych dniach do !niadania z dzie"mi (maj&cymi trudno!ci z adaptacj& w 

przedszkolu) w salach b$d& mogli przebywa" rodzice. Wtedy to nale#y przynie!" 

dzieciom i sobie obuwie zast$pcze na bia ej podeszwie.

Prac$ nauczycieli  wspomaga"  b$d& pracownicy obs ugi z obydwu dotychczasowych 

przedszkoli tj. panie: Barbara Domider, Stanis awa Kawczak, Maria Pacha a, Barbara 

P onka, Agata Solarz, Joanna Stawowy, Renata Zygmunt oraz osoby odbywaj&ce sta# 

skierowane przez Urz&d Pracy w O!wi$cimiu.

Barbara Tolarczyk

dyrektor Przedszkola nr 1 w Polance Wielkiej

Do Samorz&dowego 

Przedszkola w Polance 

Wielkiej zapisanych 

jest 115 dzieci, w tym: 

• 5 dzieci 2,5 - letnie

• 21 dzieci 3 - letnich

• 35 dzieci 4 - letnich

• 26 dzieci 5- letnich

• 28 dzieci 6 - letnich

Dzieci zosta y przydzielone do pi$ciu grup, które zosta y zaprezento-

wane na zebraniu przedwakacyjnym rodziców. 

Wychowawcami kolejnych grup s& :

grupa I – dzieci 2,3 letnie – panie Anna Sporysz i Iwona Figura 

grupa II - dzieci 3,4 letnie – pani Aneta Odrobina

grupa III – dzieci 4,5 letnie – panie Zdzis awa Bies i Iwona Lipowska

grupa IV – dzieci 5,6 letnie – panie Dorota G &b i Sabina Matusiak

grupa V – dzieci 5,6 letnie – panie Anna Hamerska i Sabina Matusiak
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Ks. Tomasz swoj& w$drówk$ rozpocz&  w niedziel$, 13 czerw-

ca, kiedy w ko!ciele p.w. Narodzenia N.M.P. odprawi  Msz$ 

'wi$t& prymicyjn&. Pocz&tek uroczysto!ci mia  miejsce w jego 

domu rodzinnym, przy ul. Kasztanowej, gdzie przy udziale ze-

branych go!ci, rodzice udzielili mu swojego b ogos awie%stwa. 

Dalej, ksi&dz Prymicjant, otoczony przygotowanym przez Ko o 

Gospody% Wiejskich wie%cem, który nios y dzieci pierwszoko-

munijne, wyruszy  w procesji do ko!cio a. Pochodowi towa-

rzyszy a s u#ba liturgiczna, orkiestra i stra#acy. Uroczystego 

tonu dodali jednak sami mieszka%cy Polanki, którzy z ch$ci& 

przystroili sam dom ks. Tomasza, ulice i ko!ció . 
W progach  paraÞ alnej !wi&tyni Prymicjanta przywita  ks. 

pra at Tadeusz Porzycki. Po modlitwie nowowy!wi$conego 

kap ana rozpocz$ y si$ powitania i #yczenia poszczególnych 

delegacji. Nie zabrak o dzieci przedszkolnych, szkolnych, m o-

dzie#y ze scholii, s u#by liturgicznej, przedstawicieli paraÞ i i 

rodziny ks. Tomasza. Na tej bardzo wzruszaj&cej dla samego 

Prymicjanta Mszy 'w., obecni byli jego przyjaciele, znajomi, 

kap ani pochodz&cy z Polanki Wielkiej, siostry zakonne, klerycy 

i diakoni. Zawitali tak#e prze o#eni z Seminarium Duchownego, 

ksi$#a wikariusze, którzy pracowali w naszej paraÞ i oraz wielu 

kap anów naszego dekanatu. Homili$ wyg osi  ks. prof. Janusz 

Mastalski z Krakowa, który w swoich s owach skierowanych 

do Prymicjanta opowiedzia  o rado!ciach i smutkach, spoty-

kaj&cych „kap ana XXI wieku”. Msza zako%czy a si$ podzi$ko-

waniami nowego kap ana i prymicyjnym b ogos awie%stwem. 

Nast$pnie Prymicjant w asy!cie go!ci i pola%skiej orkiestry 

uda  si$ do remizy, gdzie mia o miejsce spotkanie przy stole.

Ks. Tomasz – jak sam przyznaje – jest cz owiekiem energicznym 

i #ywio owym. Swoj& aktywno!ci& #yciow& skutecznie zara#a 

wszystkich wokó  siebie, st&d ma si$ wra#enie, #e wsz$dzie go 

pe no. Kap a%stwo i powo anie jest dla niego  ask&, któr& Bóg 

rozwija w cz owieku,  ask& do której ci&gle trzeba dojrzewa", 

o któr& nieustannie nale#y walczy". I ta walka o powo anie 

ma tak#e swoj& indywidualn& histori$ w a!nie w przypadku 

ks. Tomasza. Urodzi  si$ 6 marca 1985 r. w O!wi$cimiu. Swoj& 

edukacj$ rozpocz&  w Szkole Podstawowej w Polance Wielkiej, 

a nast$pnie kontynuowa  nauk$ w Powiatowym Zespole Szkó  
Techniczno Ogólnokszta c&cych w O!wi$cimiu, na proÞ lu in-

formatycznym. Po uzyskaniu !wiadectwa dojrza o!ci w 2004 

r. wst&pi  do Wy#szego Seminarium Duchownego w Krakowie, 

gdzie przez 6 lat przygotowywa  si$ do !wi$ce% kap a%skich. 

Na prze omie 2009/2010 zosta  skierowany przez naszego 

biskupa na praktyk$ diako%sk& do Zarzecza (ko o +ywca). 

Tam te# stawia  pierwsze kroki w duszpasterskiej pracy, ka-

techizuj&c dzieci, m odzie#, g osz&c kazania, zapoznaj&c si$ z 

paraÞ aln& prac& ksi$dza. W styczniu tego roku uko%czy  studia 

na Uniwersytecie Papieskim Jana Paw a II w Krakowie, otrzy-

muj&c tytu  magistra teologii. Swoj& prac$ magistersk& napisa  
z biblistyki.

Ks. Walczak za has o przewodnie swojej kap a%skiej drogi 

obra  sobie s owa Pisma 'wi$tego, pochodz&ce z ksi$gi Apo-

kalipsy: Zwyci$zcy dam manny ukrytej i dam mu bia y kamyk, 

a na kamyku wypisane imi$ nowe, którego nikt nie zna, oprócz 

tego, kto je otrzymuje /Ap 2,17/  +yczymy mu, aby nauka mi o-

!ci Boga przynosi a wiele owoców na szlakach jego w$drówki i 

dawa a spe nienie w codzienno!ci #ycia.

ks. Marcin Ga ysa

Nowy kap an z Polanki
29 maja w katedrze p.w. !w. Miko aja w Bielsku-Bia ej bp 

Tadeusz Rakoczy udzieli  !wi"ce# kap a#skich dziewi"ciu 

diakonom. By y to ju% dziewi"tnaste !wi"cenia w historii 

diecezji bielsko-%ywieckiej, tym razem jednak dla nas szcze-

gólne, gdy% do kap a#skiego grona (250 wy!wi"conych ju% w 

diecezji kap anów) do $czy  równie% nasz rodak –  ks. Tomasz 

Walczak. Ksi$dz biskup w homilii przypomnia  posta' !w. 

Jana Marii Vianneya, proboszcza z Ars, podkre!laj$c, %e dla 

niego kap a#stwo by o przede wszystkim nauk$ mi owania 

Boga. Biskup %yczy , by s owa !wi"tego sta y si" drogowska-

zem na ca $ w"drówk" %ycia, do prymicjantów mówi : id*cie 

i uczcie ludzi kocha' Boga.

paraÞ a !w. Miko"aja
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edukacja

Plenerowe warsztaty

Klubu M odego Ekologa
W kwietniu w ramach projektu „Równe szanse - dobry start” 

odby y si" zaj"cia pod has em „Niech nie umilknie ptasi 

!piew”. M odzi ekolodzy wybrali si" do lasu po o%onego w 

pobli%u Pasternika. Ju% na wst"pie tej wyprawy ustalono 

zasady zachowania si" w lesie. Oto niektóre z nich: „Nie ha-

 asujmy w lesie!”, „S uchamy d*wi"ków lasu!”, „Rozgl$damy 

si" wokó  siebie!”, „Notujemy spostrze%enia!”, „Nie za!mie-

camy lasu!”.

Zaopatrzeni w lornetki, aparaty fotograÞ czne, lupy uczniowie 

prowadzili obserwacje, rozpoznawali gatunki ro!lin i zwierz&t; 

wykorzystywali przy tym przewodniki i klucze. Swoje przyrod-

nicze spostrze#enia zapisywali na kartach pracy. Wielk& frajd$ 

sprawi o im mierzenie obwodu wybranych pni drzew, porów-

nywali je z obwodami swojego cia a i kolegi. Zdj$cia ptaków z 

ich opisem umieszczono na gazetce szkolnej. Tego typu zaj$cia 

by y doskona ym !rodkiem na kszta towanie wra#liwo!ci przy-

rodniczej, jak i na u!wiadomienie sobie walorów odpoczynku 

na „ onie natury”.

11 maja cz onkowie Klubu uczestniczyli w wycieczce do Lasu 

Wolskiego w Krakowie i po o#onego w tym miejscu ogrodu 

zoologicznego. Las Wolski jest ulubionym miejscem spacerów 

mieszka%ców grodu Kraka. Jest jednym z najwi$kszych w Pol-

sce parków le!nych. Jak przeczytali!my na tablicach informa-

cyjnych liczne drogi i !cie#ki rekreacyjne ci&gn& si$ na  &cznej 

d ugo!ci 40 km. Spaceruj&c po tym obszarze napawali!my si$ 

urod& okolicznej przyrody; ro!nie tu naturalny las bukowy z 

domieszk& d$bów, sosen, grabów i jaworów. Przy !cie#kach 

spacerowych rozmieszczone s&  awki i schrony przeciwdesz-

czowe. Zwiedzaj&c zoo stwierdzili!my, i# jest ono niew&tpliwie 

jednym z najpi$kniej po o#onych ogrodów. Ma on, bowiem 

specyÞ czny, kameralny charakter. Podziwiali!my wspaniale 

wypiel$gnowan& ziele% otaczaj&c& wybiegi. Po malowniczych 

alejkach przechadza y si$ pawie. Nie sposób wymieni" gatunki 

zwierz&t, które zamieszkuj& to miejsce. S& tu zwierz$ta rodzi-

me i z innych stron !wiata. Najwi$ksze wra#enie zrobi y na nas 

gro)ne lwy. 

Polecamy krakowski zwierzyniec nie tylko w okresie wiosen-

nym, na pewno w kolorach lata te# wygl&da pi$knie.

Zaj$cia te i wycieczki nie odby y by si$ bez wsparcia Unii Eu-

ropejskiej i EFS ze !rodków, których projekt „Równe szanse 

– dobry start” jest Þ nansowany.

REKLAMA

RYSZARD WANDOR, 
G !BOWICE 

TEL. 607214199
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&yj w zgodzie z przyrod$

Pod takim has em 22 kwietnia odby  si$ w naszej szkole apel 

z okazji 'wi$ta Ziemi. W apelu brali udzia  zaproszeni go!cie z 

lokalnych instytucji. Najm odsi uczniowie naszej szko y przy-

gotowali scenk$ przedstawiaj&c& zachowania proekologiczne. 

By y równie#  piosenki i ta%ce w wykonaniu „Ekoludków”. 

Klasy pi&te i szóste zmierzy y si$ w turnieju ekologicznym, 

który zawiera  pytania z wiedzy ekologicznej oraz zmagania 

sprawno!ciowe. 

Ju# kolejny raz nasza szko a uczestniczy a w powiatowym kon-

kursie pod has em „Uwalniamy nasze !rodowisko od zu#ytych 

baterii”. W tym roku uzyskali!my III miejsce w powiecie, poko-

nuj&c 20 innych szkó . Odby a si$ równie# zbiórka surowców 

wtórnych.

Apelujemy wi$c do wszystkich mieszka%ców naszej miejsco-

wo!ci o pomoc w zbieraniu baterii w przysz ym roku szkolnym. 

Stwarzaj&c tego typu sytuacje kszta tujemy po#&dane postawy 

wobec otaczaj&cego !wiata, sprzyjamy u!wiadamianiu  wielu 

zjawisk ekologicznych, a kontakt z przyrod& wywo uje u nas 

pozytywne emocje. 

Opiekunowie M odego Ekologa SP
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Spotkania z teatrem
25 kwietnia uczniowie ze Szkolnego Ko a Teatralno 

- Muzycznego w ramach projektu „Równe szanse - 

dobry start” zaprezentowali swoje zdolno!ci aktor-

skie w Gminnym Centrum Kultury w Polance Wiel-

kiej podczas obchodów Dni Kultury Wsi. M odzi 

arty!ci wystawili spektakl pt. Guzik z P"telk$ wy-

re%yserowany przez pani$ Katarzyn" Pohl - aktork" 

bielskiego teatru dla dzieci Banialuka. Wyst"p dla 

dzieci by  ogromnym prze%yciem, poniewa% po 24 

godzinnych warsztatach - ci"%kiej i ambitnej pracy 

nast$pi a premiera przedstawienia. Spektakl zo-

sta  nagrodzony gromkimi brawami.

Z kolei 30 kwietnia w naszej szkole obchodzono rocznic$ 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Akademia szkolna rozpocz$ a 

si$ Mazurkiem D&browskiego. Przedstawienie muzyczno - po-

etyckie odnosi o si$ do zawi ej historii naszego narodu oraz 

wychwala o wielko!" konstytucji majowej. Uczniowie przy-

pomnieli, #e w okresie mi$dzywojennym dzie% 3 maja zosta  
uznany za !wi$to narodowe. W czasie II wojny !wiatowej dzie% 

3 Maja by  obchodzony tylko przez oddzia y partyzanckie. Do-

piero Sejm III Rzeczpospolitej przywróci  nale#n& mu pozycj$. 

Nad ca o!ci& pracy przy obu prezentacjach: muzyk&, opraw& 

s own&, ruchem scenicznym, scenograÞ & i kos( umami czuwa-

 y panie: Renata Paluchowska i Sylwia Kawczak.

Na podsumowanie dzia a% Szkolnego Ko a Teatralno – Mu-

zycznego 23 maja 2010 r.  uczniowie wybrali si$ do Teatru Pol-

skiego w Bielsku - Bia ej. Obejrzeli przedstawienie pod tytu em 

Moje drzewko pomara%czowe. Jest to adaptacja bestsellero-

wej powie!ci brazylijskiej, której akcja rozgrywa si$ w latach 

30.XX wieku.  G ówny bohater to ma y Zézé, który w wieku 

sze!ciu lat du#o wie o #yciu.  Wie, co to g ód, bieda, smutek i 

cierpienie. Rozumie potrzeby bezrobotnego ojca i male%kiego 

brata, ale jego potrzeb nie dostrzega prawie nikt. Zézé jest 

wra#liwy i szalony, bywa  obuziakiem i anio em. Ma niezwyk & 

wyobra)ni$, w asny !wiat, w którym rozmawia z drzewkiem 

pomara%czowym i nietoperzem, tworzy dla swego braciszka 

zoo i Europ$, a w jego piersi wibruje g os ptaszka. Daje innym 

sw& mi o!", ale niewiele dostaje w zamian. Nie poddaje si$ 

jednak i ocala w sobie zachwyt nad !wiatem. Ale sama wy-

obra)nia nie zaspokoi g odu mi o!ci, dlatego ch opiec docenia 

ka#dy przejaw dobroci. Rozmowy z wujem Edmundo, ciep & 

d o% nauczycielki, sympa( $ sprzedawcy piosenek i wreszcie 

przyja)% z Portug&, która odmieni jego #ycie. W przedstawie-

niu obok zawodowych aktorów gra y równie# dzieci, wy onio-

ne w cas( ngu - najm odszy z aktorów mia  10 lat. Jednak rol$ 

g ównego bohatera re#yser powierzy  Kubie Abrahamowiczo-

wi, który gra zarazem ma ego urwisa i dojrza ego m$#czyzn$, 

wracaj&cego we wspomnieniu do prze#y" dzieci%stwa. „Moje 

drzewko pomara%czowe” przybli#y o dzieciom, jak rodzi si$ 

czu o!" i jak wa#na jest w #yciu ka#dego cz owieka, bo nawet 

jej okruszyna potraÞ  przywróci" ch$" do #ycia i zamieni" rynsz-

tok w skrawek nieba. Spektakl wszystkim bardzo si$ podoba , 
dzieci podkre!li y, #e jest to przedstawienie, na które warto si$ 

wybra" ca & rodzin&.

Wszystkie dzia ania SKTM by y realizowane w ramach projek-

tu „Równe szanse – dobry start” wspó Þ nansowanego przez 

Uni$ Europejsk& w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecz-

nego.                                                                                                    

Opiekunowie Ko a

Wakacje czas zacz$'

Nadesz y upragnione wakacje. Po roku ci"%kiej i wy-

t"%onej pracy nasi uczniowie zas u%yli na wypoczynek. 

Pragniemy z przyjemno!ci$ pogratulowa' uczniom, 

którzy na koniec roku szkolnego 2009/2010 r.  otrzymali 

!wiadectwo z wyró%nieniem. Jest ich a% 46.  Oto ich na-

zwiska:

klasa IV a: Dziuba Dariusz, Garwacki Damian, Kreskowiak 

Renata, Rapacz Karolina, Romanek Jakub, Smole% 

Paulina, Szczerbic Karolina, Tomala Dominika, W&drzyk 

Aneta;

klasa IV b: Antecka Magdalena, Drabczyk Daria, Grzes o 

Daria, Grzes o Patrycja, , Grzes o Wiktoria, Huczek 

Klaudia, J$drzejowska Klaudia, Majkowski Konrad, Talaga 

Paulina, W&sik Pawe , +ebrak Mateusz;

klasa V a: Adamczyk Jakub, Boba Barbara, Gajewski 

Damian, Kwacza a Angelika, Rusin Kamil, W&drzyk 

Marlena

klasa V b: Boba Justyna, Bratek Marta, Handzlik Bartosz, 

Jarosz Justyna, Walusiak Karolina;

klasa VI a: Gagracz Klaudia, *ukaszczyk Monika, Romanek 

Klaudia, Zi$ba Natalia;

klasa VI b: Górecka Patrycja, Huczek Sabina, Jarosz 

Gabriela, Kaszuba *ukasz, Szczerba Adam, Tobiczyk Daria;

klasa VI c: Grzes o Paulina, Matla Karolina, Mosio ek 

Rafa , Nikliborc Bartosz, Szymonek Konrad.

Ponadto wszystkim sk adamy serdeczne podzi$kowania 

za ca okszta t pracy i zaanga#owanie na rzecz Szko y Pod-

stawowej w Polance Wielkiej  Wszystkim Partnerom, 

a w szczególno!ci Rodzicom, w roku szkolnym 2009/

2010.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

edukacja
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Urz d Stanu Cywilnego
informuje

URODZENIA 

Marzec 2010: Weronika  ywio!.
Kwiecie! 2010: Kinga Bartu", Mateusz Nalepka, 

Micha! Tyran, Mi!osz Drabczyk, Hubert Boba.

Maj 2010: Norbert Grabowski, Mateusz Zaj#c.

MA"#E$STWA
Kwiecie! 2010: Przemys!aw Urba$czyk (Zaborze) 

- Marta Kolasa (Polanka Wielka); S!awomir Drabek 

(Bielany) - Kamila Ka!a (Polanka Wielka); Marcin 

Bielas (Brzezinka) - Katarzyna Dziuba (Polanka 

Wielka).

Maj 2010: Bogdan Dutka (O"wi%cim) - Wioleta Ko-

lasa (Polanka Wielka); Bart!omiej Gawe! (Polanka 

Wielka) - Joanna Bolek (Jankowie).

ZGONY
Marzec 2010: Jan Orlik, lat 76, ul. Szczytowa

Kwiecie! 2010: Anna Olejarz, lat 58, ul. Ogrodo-

wa; Stanis!awa Gleczman, lat 81, ul. S!oneczna; 

W!adys!aw Jurecki, lat 80, ul. Stawowa.

Maj 2010: Tadeusz Sikora, lat 66, ul. Jod!owa; Bro-

nis!aw Nikliborc, lat 81, ul. Ogrodowa; Józef Tyran, 

lat 88, ul. D!uga.

SPRZEDA 
ARTYKU!ÓW
WIELOBRAN OWYCH

- jelita wieprzowe

- jelita baranie

- os onki poliamid

- os onki bia kowe

- siatki na szynki

- peklosól, przyprawy

- no!e, dratew

- sitka i no!e do maszynek 

22 i 32

- sprzeda! wysy kowa

Marcin Jurczyk
ul. Pó nocna 85

32-607 Polanka Wielka

tel. 608 156 121

33/ 848 81 25

jan.jurczyk2@neostrada.pl

REKLAMA

statystyki



Polanin kwiecie"-czerwiec 2010

13

 informator urz du gminy

Na ponad 1 mln. z% bru& o oszacowano zadanie „Odnowa centrum Po-

lanki Wielkiej”, na jakie gminny samorz d otrzyma% doÞ nansowanie 

– w wysoko'ci do 500 tys. z% – od Zarz du Województwa Ma%opolskiego 

w Krakowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013.

Prace, które ju& niebawem si% rozpoczn#, maj# obj#' zagospodarowanie 

terenu za Szko!# Podstawow# i Przedszkolem. Powstan# tutaj parkingi, 

chodniki, boisko do gry w pi!k% oraz ziele$ce. W efekcie maj# poprawi' 

si%: bezpiecze$stwo (zw!aszcza osób, które dot#d chc#c odwie(' dziecko 

do szko!y, musia!y parkowa' na zakr%cie g!ównej ulicy) i funkcjonalno"' 

(szko!a, a teraz przedszkole nareszcie zyskaj# miejsce przeznaczone do 

rekreacji i odpoczynku). Bezspornie podniesie si% tak&e estetyka ca!ego 

terenu – z którego b%d# mogli korzysta' wszyscy mieszka$cy miejscowo"ci 

– poprzez jego odpowiednie zagospodarowanie. 

Umowa opiewaj#ca na kwot% do 500 tys. z! bru) o zosta!a zawarta 27 

listopada 2009 roku, a podpisali j# cz!onkowie Zarz#du Województwa Ma-

!opolskiego - Wojciech Kozak i Marek Sowa oraz przedstawiciele Polanki - 

wójt Mariusz Figura i skarbnik Irena Grzes!o. Powy&ej publikujemy projekt 

zagospodarowania terenu. Na zdj%ciach - przygotowania do rozpocz%cia 

prac oraz teren, który ju& wkrótce zmieni si% nie do poznania. (ka)

Odnowa centrum Polanki Wielkiej
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Dzie  Kultury w Polance Wielkiej
25 kwietnia Gminne Centrum Kultury zaprosi!o wszystkim 
mieszka ców na coroczny Dzie  Kultury. Przes!aniem im-
prezy jest prezentacja osi"gni#$ zespo!ów artystycznych i 
kó! zainteresowa  dzia!aj"cych w Gminie Polanka Wielka. - 
B#dziecie Pa stwo s!ucha$ swoich krewnych, znajomych, s"-
siadów, którzy – pomimo nauki i pracy – znajduj" czas na to, 
by wspólnie pracowa$ i tworzy$. To jest wi#c nasze wspólne 
%wi#to! Serdecznie witam wszystkich, którzy pomimo pi#knej 
pogody przybyli na spotkanie w GCK – powita!a wszystkich 
Dyrektor GCK, Marianna &mija. 

Tacy w a!nie ludzie - twórczy, konsekwentni, ambitni, potraÞ "-

cy wspó dzia a# i wspó tworzy# wyst"pili przed publiczno!ci", 

podsumowuj"c kolejny rok swej pracy.

Na scenie Gminnego Centrum Kultury zaprezentowali si$: Orkiestra D$ta Ochotniczej Stra%y Po%arnej w Polance Wielkiej, Ze-

spó  „Ma%oretki” dzia aj"cy przy GCK, Zespó  Cheerleaders „Shade” dzia aj"cy przy GCK, Zespó  Ta&ca Nowoczesnego „Power” 

dzia aj"cy przy GCK, Ko o Teatralno-Muzyczne ze Szko y Podstawowej w Polance Wielkiej, Kabaret „Dopiero co” z Gimnazjum w 

Polance Wielkiej, Zespó  Pie!ni i Ta&ca „Ma a Polancza”, dzia aj"cy przy GCK, Ko o Recytatorsko-Teatralne dzia aj"ce przy GCK, 

Ko o Modelarskie „Krzy%ak”, dzia aj"ce przy GCK, Stowarzyszenie Ko o Gospody& Wiejskich.

Zespó! Ma'oretki 

To nieod "czny duet 

z orkiestr". Zespó  

powsta  w 2008 r. 

Jego szeregi zasi-

laj" dziewcz$ta ze 

Szko y Podstawowej 

oraz Gimnazjum 

Publicznego. Zespó  

reprezentuje gmin$ i 

u!wietnia imprezy  

o ko l i c z n o ! c i o we . 

Kierownikiem artystycznym zespo u jest Anna D$bska 

– utalentowany choreograf, pod okiem której dziewcz$ta 

#wicz" raz w tygodniu. Zespó  ma szcz$!cie – wspiera go 

swoim do!wiadczeniem Teresa Nycz, która prowadzi Zespó  

Ma%oretek Mistrzów Polski. 

Zespó! Muzyczny „Karat”

Zespó  powsta  w 2009 r., a #wiczy pod kierunkiem Stani-

s awa Ca usa. Korzysta 

z sali GCK, a w zamian 

reprezentuje nas na 

ustalonych  imprezach. 

W swym repertuarze 

ma najpopularniejsze 

melodie , za co publicz-

no!# zawsze  nagradza 

go gor"cymi brawami.

Orkiestra D#ta w Polance Wielkiej 

Któ  o nich nie s!ysza!? Nie ma wa niejszej uroczysto"ci 

w gminie – "wieckiej czy ko"cielnej – bez udzia!u orkie-

stry d#tej.  Orkiestra jest zespo!em wielopokoleniowym  

skupiaj$cym dzieci, m!odzie  i doros!ych. Bierze udzia! w 

przegl$dach i konkursach  gminnych, powiatowych, wo-

jewódzkich oraz ogólnopolskich. Reprezentuje równie  

gmin# poza granicami naszego kraju. Dzia!a przy Gminnym 

Centrum Kultury pod patronatem Ochotniczej Stra y Po-

 arnej. W 2005 roku obchodzi!a 100-lecie swojej dzia!alno-

"ci - dzisiaj ma wi#c 105 lat.

Od 1983 r. orkiestr# prowadzi kapelmistrz Jan Jarosz (to ju  

czwarty zespó!, którym dyryguje). Jak wida% mocno trzyma 

batut# w swoich r#kach, a i nowych uczniów wci$  mu przy-

bywa. To wszystko dlatego,  e kapelmistrz wraz z cz!onkami 

stworzyli wspania!$ atmosfer# w swojej tak licznej grupie.  

Orkiestra wykonuje równie  musztr# paradn$ pod kierow-

nictwem tamburmajora Krzysztofa Ziai.

Na deskach GCK, w Dzie& Kultury orkiestra zaprezentowa!a 

utwory ze swojego repertuaru, w tym swój popisowy nu-

mer „Register Show” – solo na instrumenty.
Biblioteka

Przy Gminnym Centrum Kultury funkcjonuje dobrze wy-

posa ona biblioteka. W klubie i w bibliotece istnieje mo -

liwo"% skorzystania z Internetu, mo na tam równie  obej-

rze% Þ lmy w kinie domowym. Gminna Biblioteka Publiczna 

w Polance Wielkiej dysponuje ksi#gozbiorem licz$cym 11 

574 woluminów, a z jej zasobów korzysta 572 osoby, czyli 

ponad 13 proc. mieszka&ców gminy. 

Cykliczne spotkania w Dyskusyjnym Klubie Ksi$ ki w Polan-

ce Wielkiej odbywaj$ si# w trzech grupach wiekowych.

DKK dla doros!ych -  ka da pierwsza "roda miesi$ca - godz. 17.00

DKK dla dzieci - ka da druga "roda miesi$ca - godz.16.00

DKK dla m!odzie y - ka da trzecia "roda miesi$ca - godz. 

17.00

kultura
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kultura

Grupa Recytatorsko-Teatralna

Grupa dzia!a od stycznia 2009 roku przy GCK,  a zadebiu-

towa!a na scenie dok!adnie rok temu podczas Dnia Kultu-

ry. Zespó! skupia  dzieci ze Szko!y Podstawowej, które re-

prezentuj$ nas na  imprezach okoliczno"ciowych - w Dzie& 

Babci i Dziadka, Dzie& Matki. Spotkania odbywaj$ si# raz w 

tygodniu  w "rody.

Kierownikiem artystycznym zespo!u jest Marta Mydlarz 

– wspó!pracuj$ca na co dzie& z Zespo!em „Bajdurki” z K#t. 

Ko!o teatralne zaprezentowa!o bajk# pt.„Jak strach na wró-

ble szuka! posady”. W bajeczce wyst$pili: Dominika Tomala, 

Micha! Placek, Sabinka Placek, Kinga Jarzyna, Rafa! Mosio-

!ek, Krzysztof Mosio!ek , Julia Adamczyk, Gabriela Stachura, 

Bart!omiej Nowak i Kacper Szczerba.

Ko o Modelarskie „Krzy!ak”

Zaprezentowa!o swoj$ wystaw# (o kole szerzej na str. 15)

Zespó  Pie"ni i Ta#ca „Ma a Polancza”

Zespó! powsta!  pod 

koniec 2007 roku przy 

Gminnym Centrum 

Kultury. Bierze udzia! 
we wszystkich uroczy-

sto"ciach lokalnych 

oraz reprezentuje 

gmin# na ró nych po-

kazach i wyst#pach. 

Spotkania odbywaj$ 

si# raz w tygodniu. Kierownikiem artystycznym zespo!u 

jest Stanis!awa Filas, a akompaniatorem Stanis!aw Tr$bka, 

który równie  przygrywa zespo!owi na próbach. Zespó! sku-

pia dzieci i m!odzie  ze Szko!y Podstawowej i Gimnazjum. 

Na Dzie& Kultury zespó! przygotowa!  przy"piewki górali 

 ywieckich oraz pie"ni i ta&ce górali "l$skich.

Zespó  „POWER”

Pod koniec 2009 roku w  Gminnym Centrum Kultury po-

wsta!a grupa „POWER”, m!odziutkich  kandydatek na tan-

cerki. W Dzie& Kultury mia!y wi#c swój debiut sceniczny. 

Kierownikiem artystycznym zespo!u jest Anna D#bska. Ze-

spó! %wiczy dwa razy w tygodniu.

Kabaret „ Dopiero Co” 

Kabaret powsta!  w 

2006 roku przy Pu-

blicznym Gimnazjum 

w Polance Wielkiej, 

z inicjatywy Jolanty 

Wieczorek.  Na Dzie& 

Kultury przygotowa! 
skecz zatytu!owany 

„Szpital”, a wyst$pili w 

nim: Basia Zygmunt, 

Monika Tyran, Mateusz Opyd i Kacper Kap!on. Teksty pisze 

zazwyczaj zespó! kabaretu, pod czujnym okiem pani Jolan-

ty, ale m!odzie  korzysta te  z do"wiadcze& innych. Kabaret 

u"wietnia imprezy gminne.

Ko o Teatralno-Muzyczne ze SP

Szkolny zespó!, w 

ramach projektu unij-

nego „Równe szanse 

– dobry start”, przy-

gotowa!  spektakl pt. 

„Guzik z P#telk$”. 

M!odzi arty"ci  praco-

wali pod okiem Kata-

rzyny  Pohl – aktorki bielskiego teatru  „Banialuka”, która 

re yserowa!a sztuk#. Natomiast panie Sylwia Kawczak i 

Renata Paluchowska czuwa!y nad kos' umami, muzyk$ i 

scenograÞ $ . 

Zespó  „SHADE”

Kolejnym wspólnym „dzie!em” Anny D#bskiej i dziewcz$t 

z Polanki Wielkiej %wicz$cych pod skrzyd!ami Gminnego 

Centrum Kultury jest formacja ta&ca nowoczesnego „Sha-

de” Zespó! istnieje od 2006 roku, a skupia dziewcz#ta w 

wieku od 13 do 15 lat. W ubieg!ym roku dziewcz#ta zdoby!y 

wiele nagród w pres'  owych konkursach na terenie Ma!o-

polski, wielokrotnie z powodzeniem wyst#puj$c tak e na 

regionalnych imprezach. U"wietniaj$ równie  wszystkie im-

prezy lokalne. W ostatnim czasie reprezentowa!y gmin# w 

Krakowie na otarciu wystawy po"wi#conej Gminie Polanka 

Wielka. Wyst#p odniós! sukces, gdy  dziewcz#ta zosta!y 

zaproszone do kolejnej prezentacji.

Ognisko Muzyczne

Ognisko dzia!a w Gminnym Centrum Kultury od  10 lat, 

pod kierunkiem Krzysztofa Paluchowskiego. M!odzi piani-

"ci – obecnie dziewi#% osób – ucz$ si# dwa razy w tygodniu. 

M!odzie  da!a wspólny wyst#p podczas „Kol#dowania przy 

choince”. Bardzo cieszy,  e uczniowie Ogniska Muzycznego 

w Polance Wielkiej dalej kontynuuj$ nauk# w szkole mu-

zycznej  w O"wi#cimiu. (yczymy im wytrwa!o"ci i  sukce-

sów.

Stowarzyszenie KGW – Twórczych Kobiet 

Panie tradycyjnie dla publiczno"ci przygotowa!y pocz#stu-

nek. Ko!o w ubieg!ym roku obchodzi!o jubileusz 50-lecia 

swojej pracy (obszernie pisali"my o kole w poprzednich 

numerach „Polanina”). 

Gminne Centrum Kultury wydaje Kwartalnik „Polanin”, w 

którym zamieszczane s$ publikacje dotycz$ce gminy i  ycia 

spo!eczno"ci lokalnej. Zainteresowani mieszka&cy staj$ si# 

nie tylko biernymi odbiorcami tego periodyku, lecz wspó!-
redaguj$ to czasopismo.

Zespó  Pie"ni i Ta#ca „Polancza”

Powsta! w 2004 roku przy GCK i nadal %wiczy dwa razy w 

tygodniu w Gminnym Centrum Kultury.
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Plan Pracy GCK 
w III kwartale 2010 roku

5 lipca, godz. 18.00 – wernisa  wystawy prac laureatów 

konkursu fotograÞ cznego „Szlak Architektury  Drewnianej 

w Ma!opolsce”, edycja 2009 r.

Organizatorzy: Ma!opolska  Organizacja Turystyczna, 

Wspó!organizatorzy: Województwo Ma!opolskie,

Projekt zrealizowany na zlecenie Województwem Ma!o-

polskim sÞ nansowany z bud etu Województwa Ma!opol-

skiego

od 5 do 12 lipca, Akcja Lato (gry, zabawy, warsztaty, wy-

cieczki).

17 – 18 lipca DNI POLANKI WIELKIEJ.

22 sierpnia, godz. 17.00  - koncert pt. „Wieczór z muzyk$ 

Fryderyka Chopina” – w wykonaniu Wyk!adowców Akade-

mii Muzycznej w Krakowie w ko"ciele p.w. "w. Miko!aja, we 

wspó!pracy z paraÞ $ "w. Miko!aja.

26 wrze"nia, godz. 17.00 - Jubileusz  Dwudziestolecia 

Samorz$du Gminnego po!$czony z wernisa em wystawy 

„Gmina Polanka Wielka”. 

Szczegó!y na plakatach. Zapraszamy!

kultura

Przepad y unijne pieni$dze
Ponad 220 tys. z  (ok. 55 tys euro) przesz o ko o nosa gminy 

Polanka Wielka. Cho% wniosek pn. „Polsko-s owacka wspó -
praca spo eczna Gminy Polanka Wielka i Gminy Stranavy”, 

którego koordynatorem mia o by% Gminne Centrum Kultu-

ry, otrzyma  pozytywn$ decyzj& o unijnym doÞ nansowaniu 

przez Euroregion Beskidy, w odarze gminy stwierdzili, !e 

bud!et  gminy nie ud'wignie takiego kosztu.

Projekt „Polsko-s!owacka wspó!praca spo!eczna Gminy Po-

lanka Wielka i Gminy Stranavy”, którego koszt obliczono na 

54 826 euro zosta! zg!oszony do Euroregionu Beskidy 29 maja 

2009 roku. Po trwaj$cych wiele miesi#cy etapach oceny, we-

ryÞ kacji i akceptacji, ostatecznie otrzyma! pozytywn$ ocen# 

ekspertów i zosta! zatwierdzony do realizacji. Podatników z 

Polanki mia! kosztowa% jedynie 5 proc.  – 2 741 euro – czyli ok. 

11 tys. z!, reszt# mia!a pokry% Unia Europejska.

Niestety program nie znalaz! zrozumienia w"ród wi#kszo"ci  

radnych i "rodki na jego realizacj# nie zosta!y zabezpieczone. 

Gmina w tym czasie otrzyma!a zapewnienie Þ nansowania 

budowy kanalizacji, jednak e spory ci# ar Þ nansowy poniesie 

dopiero w przysz!ym roku. Nadto gmina otrzyma!a doÞ nan-

sowanie budowy szko!y. Pomimo tych informacji Radni nie 

wykazali zainteresowania projektem. W nast#pstwie wójt oraz 

skarbnik gminy poinformowali w!adze Euroregionu Beskidy, 

 e Gmina nie jest w stanie zabezpieczy% "rodków na ten cel, z 

uwagi  na realizacj# budowy kanalizacji, tym bardziej ,  e sta-

nowisko Radnych nie wspar!o wójta ani skarbnika gminy w za-

pewnienie podj#cia prób wyasygnowania funduszy na ten cel.

Wielka szkoda, bo projekt maj$cy trwa% pi#% miesi#cy (maj-

wrzesie& 2010) zapowiada! si# bardzo ciekawie i ró norodnie. 

W jego ramach mia!y odby% si# imprezy o charakterze kultural-

nym i sportowo-rekreacyjnym na terenie Polanki Wielkiej:

- Polsko-s!owacki Kiermasz Regionalny – prezentacja kultury 

ludowej, organizacja warsztatów, degustacja potraw,

- Tydzie& Muzycznych Wakacji – fes' wal artystyczny )wiat S$-

siedzkich D*wi#ków i Rytmów w ramach Akcji Lato,

- )wi#to Marszy i Mundurów – udzia! orkiestr d#tych dzia!aj$-

cych przy Stra ach Po arnych z Polski i S!owacji,

- „W zdrowym ciele zdrowy duch” – spotkanie integracyjne 

sportowców – zawody sportowe dru yn z Polski i S!owacji,

- wyjazdy do miejsc atrakcyjnych turystycznie.

Pieni$dze i praca w o!one w przygotowanie wniosku niestety 

bezpowrotnie przepad y. Szkoda, bo bud!et samego projek-

tu by  niewiele ni!szy ni! roczny bud!et GCK (250 tys. z ), a 

koszt wielu imprez gminnych pokry aby Unia, a nie gminny 

samorz$d. (ka)

IA KOM
WITOLD JARZYNA

Konta poczty elektronicznej (e-mail), domeny, 
strony www, wizytówki internetowe,

wpis do wyszukiwarki gminnej i powiatowej.
www.oswiecimski.iap.pl

Kontakt: tel. 844 29 73, 0504 078 322,
e-mail: iakom@iap.pl

REKLAMA

Kurs j&zyka angielskiego
od sierpnia do grudnia 2010

wtorek, "roda, pi$tek, godz. 14.00 - 19.00

ofert# kierujemy szczególnie do dzieci i m!odzie y  oraz do-

ros!ych chc$cych uczy% si# j#zyka angielskiego. Codzienne 

obcowanie z  ywym j#zykiem jest doskona!$ form$ nauki. 

Warsztaty rysunku i malarstwa
zaj#cia przeznaczone dla dzieci  i m!odzie y

poniedzia!ek, czwartek, godz. 16.00 - 19.00

Przedmiotem zaj#% jest nauka rysunku z natury, martwa na-

tura, proporcje, %wiczenia r#ki i oka w obserwacji i studio-

waniu natury, nauka kompozycji.  Istot$ jest wspomaganie 

rozwoju dzieci poprzez aktywno"% twórcz$. 

Zaj&cia b&d$ prowadzone nieodp atnie.

Dzie# Matki
Dzieci z zespo!ów dzia!aj$cych w GCK zaprosi!y swe Mamy do 

na scen# domu kultury na program artystyczny przygotowany 

specjalnie dla nich. Oklaskiwali"my zespo!y: „Shade”, „Power” 

i dzieci z Ko!a Recytatorsko-Teatralnego.
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REKLAMA

Us ugi stolarskie
Kasperczyk Henryk

Polanka Wielka,
ul. Miodowa 57,

tel. (33) 848-82-75

Uk adanie, cyklinowanie mo-
zaiki parkietowej i parkietu. 
Wykonywanie i monta! scho-
dów drewnianych i por"czy. 
Wykonywanie i monta! drzwi 
przej#ciowych i wyj#ciowych. 
Adaptacja poddaszy w drew-
nie. D ugoletnia praktyka.

Hurtownia kostiumów 
k!pielowych

Barontex
Oferujemy szerok! 
gam" KOSTIUMÓW 

K#PIELOWYCH
ORAZ K#PIELÓWEK.

Osiek, ul. Starowiejska 419
tel. (33) 845-83-79, 

605-096-066
www.barontex.pl

ZAPRASZAMY!

Kartonowe fascynacje
Ko o Modelarskie „Krzy!ak” wraz z GCK 26 kwietnia zaprosi o 

mieszka#ców Polanki na swój wernisa! po $czony z rozstrzy-

gni&ciem konkursu „Naj adniejszy model kartonowy”.  Wy-

staw& mo!na by o ogl$da% dzie# wcze"niej, podczas (wi&ta 

Kultury, a osoby uczestnicz$ce w nim mia y okazj& wybra% 

model, który ich zdaniem jest naj adniejszy. Wyniki plebiscy-

tu poznali"my w asnie podczas wernisa!u.

Go"ciem wernisa u by! wójt Mariusz Figura, który cz!onkom 

Ko!a serdecznie pogratulowa!  twórczej pracy. Nast#pnie wr#-

czy! nagrody i pami$tkowe dyplomy wraz z dyrektorem GCK 

Mariann$ (mij$ i instruktorem ko!a, MarkiemGóralem.

Ko!o „Krzy ak” powsta!o przy GCK pod koniec kwietnia 2005 

roku. Miejscem spotka&, w którym m!odzi modelarze mog$ 

rozwija% swoje umiej#tno"ci, jest pomieszczenie znajduj$ce 

si# w suterenach Urz#du Gminy. Cz!onkami ko!a s$ dzieci i 

m!odzie  za Szko!y Podstawowej i Gimnazjum w wieku od 9 do 15 lat. Ko!o liczy obecnie 12 osób, ale przez blisko 5 lata dzia!al-

no"ci przewin#!o si# przez nie ponad 60 osób!

„Krzy ak” obra! sobie za cel swej dzia!alno"ci propagowanie w"ród dzieci i m!odzie y twórczego sp#dzania wolnego czasu. Po-

zwala to rozwija% takie cechy osobowo"ci jak cierpliwo"%, rzetelno"%, dok!adno"% i wytrwa!o"%. Modelarzami „Krzy aka” opie-

kuje si# Marek Góral. Spotkania modelarzy odbywaj$ si#  raz w tygodniu - w poniedzia!ek w godzinach 17.00-19.00. Zaj#cia s$ 

bezp!atne. Zapraszamy wszystkich ch#tnych, którzy chc$ rozwija% swoje zdolno"ci.

kultura

AKCJA LATO 2010
Gminne Centrum Kultury Polanka Wielka

Stowarzyszenie Inicjatyw Spo!ecznych w Osieku

ZAPRASZA WSZYSTKIE DZIECI I M+ODZIE(

5 lipca (poniedzia ek) godz. 10.00 -14.00

Weso!e Lato – w Afryce (spotkanie  w GCK)

6 lipca (wtorek) godz. 9.00 - 15.00

Wyjazd do Andrychowa– Zwiedzenie Izby Regionalnej, pobyt na Basenie  (w przy-

padku niepogody wyjazd do K#t – zwiedzanie Muzeum, pobyt na basenie).

Bilety wst#pu na basen  pokrywaj$ uczestnicy.

7 lipca("roda) godz. 10.00 -14.00

Wakacyjne warsztaty taneczne– Dance Show prowadzony przez wykwaliÞ kowa-

nego instruktora tanecznego (w razie niepogody zaj#cia w GCK)

8 lipca(czwartek) godz. 9.00 - 16.00

Wycieczka  na Gór# (ar  – pobyt w Parku linowym, zwiedzanie elektrowni (ar.

Bilety wst#pu do parku linowego pokrywaj$ uczestnicy (w razie niepogody zaj#-

cia w GCK)

9 lipca (pi$tek) godz. 8.00 - 16.00

Wycieczka na Szyndzielni# (wyjazdu najnowocze"niejsz$ kolejk$ gondolow$) po-

byt w schronisku – przej"cie pieszo – Klimczok - zej"cie. Bilety przejazdu kolejk$  

pokrywaj$ uczestnicy (w razie niepogody zaj#cia w GCK)

12 lipca (poniedzia ek) godz. 9.00 - 16.00

Wyjazd do  Inwa!du – Park Miniatur, Park Rozrywki Dilolandia. 

Bilety wst#pu do parku pokrywaj$ uczestnicy (w razie niepogody zaj#cia w GCK)

Koszty dop!aty do biletów mog$ by% zmniejszone je eli Komisja Gminna ProÞ lak-

tyki i Rozwi$zywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdzia!aniu Narkomanii w 

Polance Wielkiej pozytywnie rozpatrzy wniosek z!o ony przez GCK na Akcj# Lato.



Polanin kwiecie -czerwiec 2010

18

gimnazjum

Gratulujemy najlepszym

Chc$c otrzyma% "wiadectwo z czerwonym paskiem trzeba 

osi$gn$% "redni$ wszystkich ocen przynajmniej 4.75. Nie jest 

to  atwe zadanie, ale mimo !e poprzeczka jest tak wysoko 

– znale'li si& w naszej szkole uczniowie, którzy pokonali j$ 

w bardzo  adnym stylu. Wszystkim wyró!nionym uczniom, a 

tak!e ich RODZICOM SERDECZNIE GRATULUJEMY. 

klasa IA: Justyna Szymonek 5,13; Natalia Antecka 4,87; Jolan-

ta Antecka 4,80; klasa IB: Kinga Chmiel 5,00; Monika Jarzyna 

5,00;  klasa IIA: Wojciech Sobczuk 5,00; Paulina G!$b 4,93; 

Kamil Górecki 4,87; Sylwia Gleczman 4,75; klasa IIB: Karo-

lina Bies 4,90; Aleksandra W$drzyk 4,87; Mariusz Kaszuba 

4,87; Katarzyna Szymonek 4,75; klasa IIC: Ewelina Zaj$c 5,00; 

Micha! Kryniewski 4,81; Monika Halota 4,75; klasa IIIA: Kata-

rzyna Boba 5,44; Micha! Jarosz 5,31; klasa IIIB: Aleksandra 

Grzes!o 5,20; Agnieszka Sikora 5,20; Magdalena Figura 5,10; 

Anna Ko!odziej 5,10; Marcin Fajczyk 5,10; Barbara Zygmunt 

4,94; Kamila Sikora 4,88; +ukasz Jarosz 4,81; klasa IIIC: Diana 

Nguyen Hong 5,30; Monika D*wigo&ska 5,20; Daria Kryniew-

ska 5,20; Filip Magdalena 5,10; +ukasz (ak 5,00; Paulina Kraw-

czyk 4,90; Izabela Duda 4,80.

W sumie wyró nienie na zako&czenie roku otrzyma 33 

uczniów. Stanowi to 20 proc. wszystkich ucz$cych si# w gim-

nazjum. Jest to naprawd# bardzo dobry wynik "wiadcz$cy o 

tym,  e nie brakuje w naszych murach ambitnej, pracowitej i 

zdolnej m!odzie y.

Andrzej Momot – dyrektor gimnazjum

Pi&knie móc da% nadziej&
Celem dzia alno"ci Szkolnego Ko a PCK jest aktywizacja "ro-

dowisk szkolnych w duchu humanitaryzmu i niesienia pomo-

cy potrzebuj$cym.

Prawdziwe spe!nienie w czasie "wi$t przynosi sprawianie 

rado"ci innym. Pod koniec marca m!odzie  naszej szko!y przy-

st$pi!a do akcji „)wi$teczna Paczka”, której celem jest dotarcie 

z pomoc$ do tych rodzin, które znalaz!y si# w trudnej sytuacji 

materialnej. W paczce "wi$tecznej, oprócz   ywno"% i "rodków 

czysto"ci, znalaz!y si# s!odycze i zabawki dla dzieci. Pomoc$ 

otoczono pi#% rodzin z terenu Polanki Wielkiej.

Jeden grosz znaczy niewiele, ale pot# na góra grosza mo e 

przyczyni% si# do poprawy losu dzieci. Akcj# „Gor$czka z!ota”,  

organizuje Polski Czerwony Krzy , a przeprowadzaj$ j$ szko!y 

w ca!ym kraju. Uczniowie zbieraj$ monety – 1, 2 i 5 groszy. 

Wszystkie zebrane pieni$dze zostan$ przeznaczone na doÞ nan-

sowanie letniego wypoczynku dzieci z najbiedniejszych rodzin.

W maju uczniowie naszej szko!y spontanicznie w!$czyli si# do 

tej akcji. Najwi#cej „z!otych monet”  zebrali: Dawid Kajor (23 

z!), Mariusz Kaszuba (21 z!), Natalia Drabczyk (17,50 z!), nato-

miast pierwsze miejsce zaj#li uczniowie klasy III B (63,54 z!), II 
miejsce uczniowie klasy III A (51 z!), III miejsce uczniowie klasy 

III C (49,57 z!). +$cznie zebrano kwot# 215,33 z!. Wszystkim 

osobom, które wspiera!y akcje „)wi$teczna Paczka” i „Gor$cz-

ka z!ota” serdecznie dzi#kuj#.

Opiekun SK PCK Jadwiga Zyme ka

Tajemnicze EWD
25 czerwca mury naszej szko y opu"ci 67 absolwentów, któ-

rzy uczyli si& w trzech oddzia ach. Nie znamy jeszcze wyników 

egzaminu gimnazjalnego tych uczniów, ale mamy nadziej&, 

!e b&d$ co najmniej tak dobre jak w latach poprzednich.

Od 2005 roku nasi uczniowie osi$gaj$ bardzo dobre wyniki 

na egzaminie z przedmiotów humanistycznych, wy sze ni  te 

w powiecie, województwie i w ca!ym kraju. Z przedmiotów 

matematyczno–przyrodniczych jest tak e dobrze, poniewa   

wyniki s$ najcz#"ciej równie  wy sze ni  te w kraju i woje-

wództwie - co najmniej na poziomie powiatu.

Od 2006 roku Centralna Komisja Egzaminacyjna oblicza 

Edukacyjn$ Warto"% Dodan$ (EWD) dla ka dego gimnazjum 

w Polsce. Wyniki te s$ ogólnodost#pne i publikowane na 

stronie internetowej www.scholaris.pl. Tajemniczo brzmi$ca 

Edukacyjna Warto"% Dodana to innymi s!owy „przyrost wie-

dzy” ucznia. Porównywane s$ wyniki uczniów, jakie uzyskali 

na sprawdzianie po szóstej klasie z tymi, jakie osi$gn#li na 

egzaminie gimnazjalnym i w ten sposób ocenia si# prac# w 

gimnazjum. Szko!y klasyÞ kuje si# do czterech obszarów: szko!a 

sukcesu, szko!a wspieraj$ca, szko!a wymagaj$ca pomocy oraz 

szko!a niewykorzystanych mo liwo"ci. W ka dym roku po ana-

lizie wyników z przedmiotów humanistycznych zaklasyÞ kowa-

no nasze gimnazjum do obszaru szko!a sukcesu, natomiast z 

przedmiotów matematyczno- przyrodniczych g!ównie do ob-

szarów szko!a sukcesu i szko!a wspieraj$ca. Poziom przyrostu 

wiedzy ucznia w naszym gimnazjum jest wi#c bardzo wysoki.

Nie tylko wynikami egzaminu gimnazjalnego mo emy si# 

poszczyci%. Nasi wychowankowie odnosz$ równie  liczne 

sukcesy w konkursach przedmiotowych organizowanych przez 

Kuratorium O"wiaty w Krakowie. Mieli"my wielu Þ nalistów i 

laureatów w województwie z takich przedmiotów jak: j#zyk 

polski, historia i biologia. Bior$c pod uwag# fakt,  e jeste"my 

niedu $ placówk$ taka ilo"% uczniów w etapach rejonowych i 

wojewódzkich konkursów "wiadczy o wysokim poziomie na-

szej placówki i ogromnym zaanga owaniu nauczycieli.

Wioleta Mruczek, Andrzej Momot

O RODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW - KURSY KIEROWCÓW NA KAT. A, B

NAUKA JAZDY BLACK
KRZYSZTOF CZARNY 32-608 OSIEK, UL. PRZECZNICA 120 A

ZAPEWNIAMY:

- atrakcyjna cena kursu oraz raty (od 1 do 12)

- rozpocz cie i zako!czenie jazdy w miejscowo"ci kursanta

- jazd  po mie"cie egzaminacyjnym do wyboru

Tychy - samochód Grande Punto, Bielsko-Bia#a - samochód Toyota Yaris

- materia#y do nauki i lekarz GRATIS

- UCZNIOWIE ZNI$KA

OFERUJEMY KURSY PRAWA JAZDY NA KAT. A (motor)

Informacja tel. 0 693 449 272

REKLAMA
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biblioteka

 wiatowy Dzie! Ksi"#ki
23 kwietnia 2010 roku ju# po raz czwarty obchodzili$my 
 wiatowy Dzie! Ksi"#ki i Praw Autorskich. Z tej okazji w  
bibliotece GCK mia%y  miejsce dwa spotkania.

W ramach akcji „Ca a Polska Czyta dzieciom”, fragmenty 
bajki Grzegorza Kasdepke „Wielka ksi!ga Detektywa Po-
zytywki - Zagadka trzecia, czyli prosimy nie maza" po #cia-
nach” i „Zagadka dziewi$ta, czyli uwaga na owoce”, przed-
szkolakom przeczyta a Barbara Mirta-%abaj bibliotekarka ze 
Szko y Podstawowej w Polance Wielkiej.
W cz!#ci popo udniowej odby o si!  spotkanie z Henrykiem 
Huczkiem, mieszka&cem naszej malowniczej miejscowo#ci. 
Pan Henryk interesuje si! histori$, szczególnie t$ zwi$zan$ 
z nasz$ gmin$, co udowodni  pisz$c ksi$'k! o powstaniu i 
rozwoju Polanki Wielkiej. By  tak'e wspó twórc$ „Polanina” 
i autorem licznych artyku ów zamieszczanych w gminnym 
kwartalniku.
Tematem, któremu po#wi!cone by o spotkanie, by y dzieje 
szkolnictwa w Polance Wielkiej. Nasz go#" z zainteresowa-
niem opowiada  o tym, jak powsta a Polanka, jak wygl$da y 
pocz$tki nauczania w naszej miejscowo#ci oraz jak potoczy-
 y si! dalsze losy szkolnictwa w naszej gminie. Opowie#ciom 
z wyra(nym zainteresowaniem przys uchiwali si! cz onko-
wie Dyskusyjnych Klubów Ksi$'ki w Polance Wielkiej.

Spotkanie z Joann" Olech 
20 kwietnia Gminne Centrum Kultury zaprosi%o dzieci 
z SP na spotkanie z pisark" Joann" Olech.

Formu a  spotkania okaza a si! dla dzieci niezwykle atrak-
cyjna. Pisarka zorganizowa a dla nich zabaw!, której 
najwa'niejszym elementem by y konkursy, a przy okazji 
opowiada a o procesie wydawniczym, o pisarzach dla 
dzieci, np. o Astrid Lindgren i przede wszystkim o w asnym 
pisarstwie.

O rodek Szkolenia Kierowców Kategorii A i B

T. Mucha
ul. Zabrzezinie 11
32-608 Osiek

W ofercie:
1. Wyk!ady i plac manewrowy w Osieku przy ul. Karolina 5.
2. Krótki czas trwania kursu.
3. Jazda w mie cie egzaminowania.
4. Egzamin w Tychach lub Bielsku- Bia!ej.
5. Rozpocz"cie jazdy w miejscu zamieszkania.
6. Dla uczniów zni#ka.
7. W cenie kursu badania lekarskie i materia!y do nauki.
8. Nale#no $ za kurs p!atna w ratach.

Informacje :

609-522-972, (33) 845-85-27

REKLAMA

Dzie! Dziecka
Gminne Centrum Kultury, Gminna Komisja ProÞ laktyki i 
Rozwi"zywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdzia%a-
nia Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Polance Wielkiej 
we wspó%pracy z Gimnazjum w Polance Wielkiej zorgani-
zowa%y Piknik z okazji Mi&dzynarodowego Dnia Dziecka, 
który odby% si& w Parku Rekreacyjnym 30 maja.

Dzieci bawi y si! z aktorami Teatru Pol-
skiego z Bielska-Bia ej, a blok muzyczny 
prowadzi  zespó  „Karat” z Polanki Wiel-
kiej. Dzi!kujemy sponsorowi imprezy Ban-
kowi Spó dzielczemu z Andrychowa.
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O wiadczenie
Przed laty, gdy „Polanin” by! zak!adany, przy wieca! mu cel 

s!u"by mieszka#com Polanki Wielkiej, sprowadzaj$cy si% 

przede wszystkim do rzetelnego informowania o najwa"niej-

szych wydarzeniach w gminie. Po raz pierwszy w tak dobitny 

sposób zosta! on wykorzystany przez wójta Mariusza Figur% 

do zdyskredytowania mnie w oczach mieszka#ców, poprzez 

podanie nieprawdziwych informacji i z!o liwych komentarzy. 

W swoim o wiadczeniu g!ównie odnios% si% do wypowiedzi 

wójta zawartych w tekstach pt. „Budowa& czy rujnowa&” 

oraz „Sami swoi?”.

Pragn  podkre!li", #e w sesji uczestnicz  jako radny powiato-

wy z mojego okr gu wyborczego. Zwykle radni powiatowi s$ 

zapraszani na sesje gminne i aktywnie w nich uczestnicz$. Na 

sesjach bywa%em w poprzedniej kadencji jestem i teraz. Czy z 

tak oczywistych spraw musz  si  publicznie t%umaczy" tylko 

dlatego, #e wójt ma jakie! kompleksy dotycz$ce mojej osoby?

Poza tym jestem mieszka&cem Polanki Wielkiej, gminy w 

której by%em wójtem przez ca%$ dekad  i j$ wspó%tworzy%em. 

Interesuj  si  wszystkim, co dotyczy gminy i ma wp%yw na #ycie 

jej mieszka&ców. Ponadto, co nie jest tajemnic$, interesuj  si  

jej rozwojem i przysz%o!ci$. 

Nigdy nie wypowiada%em si  krytycznie w sprawach dotycz$-

cych gospodarki gminy. Zawsze wspiera%em Polank  i obecne-

go wójta, a moje wysi%ki, jak tylko to by%o mo#liwe kierowa%em 

na tory rozwoju naszej miejscowo!ci. W zwi$zku z tym z g% bo-

kim za#enowaniem i dezaprobat$ odczytuj  sformu%owania, 

mówi$ce o tym, #e przeszkadzam, dzia%am przeciwko gminie 

i prowadz  zakulisowe gry, maj$ce na celu zdyskredytowanie 

wójta. Z ca%$ moc$ protestuj  i uwa#am, #e te s%owa ca%ko-

wicie bez pokrycia w faktach, s$ uw%aczaj$ce mojej osobie i 

niemo#liwe do akceptacji. Zawsze mówi  otwarcie to co my!l  

i podejmuj  dzia%ania takie, które mog$ przynie!" korzy!" Po-

lance Wielkiej.

Natomiast z dezaprobat$ i oburzeniem odnios%em si  do 

decyzji wójta Figury o z%o#eniu doniesienia do prokuratury w 

O!wi cimiu w sprawie rzekomego przyw%aszczenia pieni dzy 

przez zespó% „Polancza” oraz nieprawid%owo!ci Þ nansowych, 

dokonanych przez poprzedni$ dyrektor GCK. By%o to poparte 

„kombinowanymi” dowodami, wytworzonymi przez wójta Fi-

gur . Wskutek donosu przes%uchano kilkana!cie osób, a samo 

!ledztwo zosta%o umorzone, gdy# nie dopatrzono si  #adnych 

znamion przest pstwa. Z kolei liczne kontrole sprowadzane 

przez wójta do GCK (biegli rewidenci) nie potwierdzi%y #adnych 

nieprawid%owo!ci. To wójt twierdzi, #e w poprzednich kaden-

cjach wszystko by%o 'le, a on przyszed% po to, aby to naprawi".

Przywo%ywany kilkakrotnie w tek!cie Zespó% Pie!ni i Ta&ca 

„Polancza” jest nasz$ artystyczn$ chlub$, a sta% si  on ni$ w%a-

!nie dzi ki wieloletniej pracy choreografa Emila Bytoma oraz 

wielkiego zaanga#owania samych cz%onków zespo%u. Z za#eno-

waniem przyjmuj  fakt, #e tak b%ahej sprawy jak zatrudnienie 

choreografa nie mo#na rozwi$za" i potrzebna jest kilkugodzin-

na dyskusja na podczas sesji Rady Gminy.

Ponadto pragn  zdementowa" nieprawdziwe informacje mó-

wi$ce o tym, #e sprowadzi%em na sesj  dziennikarzy. W dniu, 

w którym by%a sesja dziennikarze ju# byli, gdy przyjecha%em. 

Twierdzenie co! przeciwnego jest zwyczajnym mijaniem si  z 

prawd$. Z kolei nagrywanie ukradkiem mojej wypowiedzi dla 

dziennikarza jest po prostu #enuj$ce.

Inn$ bulwersuj$c$ kwes( $, poruszon$ w opublikowanym w 

„Polaninie” tek!cie jest przypisywanie odpowiedzialno!ci za 

k%opoty klubu sportowego mojej osobie oraz radnym gmin-

nym. Faktem jest, #e jestem cz%onkiem zarz$du klubu, ale to 

w%a!nie gmina rozliczy%a dotacj  i przekaza%a j$ w sposób nie-

prawid%owy. Przez co pojawi%y si  powa#ne k%opoty, a %$czenie 

mojej osoby z tym problemem, mówi$c delikatnie nie jest na 

miejscu.

W tek!cie poruszono tak#e kwes(   podzia%u Gminnego Cen-

trum Kultury i wyodr bnienia Gminnej Biblioteki Publicznej. 

Uwa#am, #e tak ma%a gmina, jak$ jest Polanka Wielka nie 

powinna mie" osobno dzia%aj$cych placówek, odpowiedzial-

nych za kreowanie kultury. Przecie# takie post powanie b dzie 

tylko generowa" koszty, a efekt pozostanie ten sam. Ponadto 

suges( e dotycz$ce zwolnie& pracowników, którzy pracuj$ w 

GCK, s$ tak niskie, #e z trudem nad nimi si  pochylam, cho" 

jednocze!nie protestuj .

)enuj$ce s$ tak#e w tek!cie stwierdzenia na temat szykowania 

sobie kampanii wyborczej. To przecie# w%a!nie wójt Figura w 

„Polaninie”, „Kurierze O!wi cimskim” i „Polsce – Gazecie Kra-

kowskiej” robi sobie kampani  wyborcz$, szkaluj$c radnych i 

podaj$c nieprawdziwe informacje.

Ju# na zako&czenie pragn  zwróci" uwag  na bardzo wa#n$ 

kwes(  , chodzi mianowicie o przes%anki, którymi si  kieruj , 

podejmuj$c polemik . Przede wszystkim nosz  w sercu szacu-

nek dla ludzi i ich dokona&, a tak#e dbam o mówienie prawdy. 

My!l , #e mo#na mie" inne pogl$dy, inn$ wizj  rozwoju wsi, 

gminy, ale nie mo#na #y" w nieuczciwo!ci, pisa" nieprawdy i 

poni#a" innych ludzi. Niech mo* em dla nas b d$ znane s%owa 

z wiersza Adama Asnyka: 

(...)  Ale nie burzcie przesz%o!ci o%tarzy,

Cho"by!cie mieli doskonalsze wznie!".

Na nich sie jeszcze !wi ty ogie& #arzy

I mi%o!" ludzka stoi tam na stra#y
I wy winni!cie im cze!"! (...)

Wierz , #e sprawiedliwo!" zatryumfuje w Polance Wielkiej, a 

wybory samorz$dowe uka#$ prawdziwe oblicze demokracji, 

która zweryÞ kuje tych, którzy nie potraÞ $ unie!" ci #aru po-

wierzonej im publicznej funkcji.

Józef Ka!a 

REKLAMA

listy
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SUKCESY 
GIMNAZJALISTÓW
W roku szkolnym 2009/2010 uczen-
nice Gimnazjum zdoby y dwa mi-
strzostwa powiatu o#wi!cimskiego. 
Nasze sportsmenki reprezentowa y 
powiat w wojewódzkich zawodach 
w unihokeju w Nowym Targu, zaj-
muj$c 7 miejsce. Wygra y równie' 
powiatowe zawody w koszykówce i 
wyjecha y na rejony do Chrzanowa. 
Tam niestety awans przegra y do 
zawodów wojewódzkich z zespo-
 em z Kleczy Dolnej. Nale'y jednak 
dziewczyny pochwali" za zaci!t$ 
walk! z klubowiczkami. W dyscy-
plinach dru'ynowych dziewcz!ta 
zaj! y trzecie miejsce w zawodach 
powiatowych w pi ce r!cznej. Trze-
ba podkre#li" fakt dobrego wyst!pu 
w powiatowych indywidualnych 
biegach prze ajowych Darii Kry-
niewskiej, która nie da a szans ry-
walkom, zajmuj$c 1 miejsce.
W koszykówce ch opcy zaj!li 2 
miejsce w zawodach powiato-
wych, przegrywaj$c jedynie z 
dru'yn$ Miejskiego Gimnazjum 
nr 2 z O#wi!cimia - wielokrotnymi 
mistrzami. Wzi!li równie' udzia  w 
eliminacjach w pi ce r!cznej, lecz 
niestety, nie przeszli do Þ na ów.

Beata Kantyka

Deszczowy 
DZIE' DZIECKA

Z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca 
2010 roku w Publicznym Gimna-
zjum w Polance Wielkiej odby o 
si! osiem konkurencji sportowych 
z udzia em wszystkich klas. Zawody 
mia y charakter zabawowy, a do 
ka'dej konkurencji klasy musia y 
wystawi" co najmniej jednego 
zawodnika. Zwyci!zc$ zawodów 
zosta a klasa III b, drugie miejsce 
zdoby a klasa III c, natomiast miej-
sce trzecie przypad o klasie III a.

Beata Kantyka

Sportowy rok
W zwi"zku z realizacj" projektu „Równe szanse- dobry start” oraz organizacj" 

zaj&( sportowych, od  pa)dziernika do grudnia uczniowie Szko%y Podstawowej 

uczestniczyli w dwóch meczach kontrolnych i dwóch turniejach mini koszykówki.

18.10.2009 ch opcy rozegrali mecz kontrolny z dru'yn$ „Niwa” O#wi!cim, bior$c$ 
udzia  w rozgrywkach m odzików #l$skiej ligi koszykówki. W spotkaniu wzi! o udzia  
14 ch opców z naszej szko y. Mecz zako&czy  si! zwyci!stwem O#wi!cimia.
20.10.2009 dziewcz!ta, bior$ce udzia  w projekcie, go#ci y w Szkole Podstawowej 
w Witkowicach, w której rozegra y mecz sparringowy z rówie#niczkami z Witkowic. 
Spotkanie zako&czy o si! zwyci!stwem naszej dru'yny 86:15.
31.10.2009 uczestniczyli#my w meczu ekstraklasy koszykówki kobiet, pomi!dzy 
aktualnym mistrzem Polski „Lotos” Gdynia i trzecim, a jednocze#nie najbardziej uty-
tu owanym, zespo em w naszym kraju „Wis $ Can Pack” Kraków. Dla naszych dziew-
cz$t wyjazd ten by  bardzo dobr$ okazj$ do obserwacji koszykówki na najwy'szym 
krajowym poziomie.
05.12.2009 w naszej szkole odby  si! turniej „miko ajkowy” ch opców z udzia em 
3 dru'yn: SP nr 1 O#wi!cim, SP nr 1 Osiek i SP Polanka Wielka. Zwyci!'y  zespó  z 
Osieka, który po zaci!tym pojedynku pokona  naszych ch opców. W trakcie turnieju 
przeprowadzone zosta y konkursy indywidualne, a najlepsi zawodnicy otrzymali 
nagrody rzeczowe.
12.12.2009 w turnieju dziewcz$t wyst$pi y: SP nr 1 Osiek, Gimnazjum w Polance 
Wielkiej i SP Polanka Wielka. Nasze dziewcz!ta wyra(nie pokona y swoje rówie#nicz-
ki z Osieka i nieznacznie uleg y starszym kole'ankom z gimnazjum. W czasie trwania 
zawodów odby y si! konkursy indywidualne: rzutów osobistych, rzutów do kosza po 
koz owaniu, itp. Nagrody zosta y ufundowane przez Wójta Gminy Polanka Wielka.   

W Wiosennym Turnieju Koszykówki Klas V zagra y reprezentacje trzech szkó : Osie-
ka, Witkowic i Polanki Wielkiej. Nasze reprezentantki wysoko pokona y kole'anki z 
s$siednich szkó .
W dru'ynie wyst$pi y: Barbara Boba, Angelika Kwacza%a, Marlena W"drzyk, Kata-

rzyna Bagierek, Dominika Kozub, Justyna Zaj"c, Karolina Walusiak, Marta Bratek, 

Justyna Jarosz, Klaudia Kasperczyk, Karolina Solarz, Patrycja Grzes%o, Magdalena 

Antecka, Wiktoria Grzes%o (na zdj!ciu).
3105.2010 w czasie „Dnia sportu szkolnego” uczniowie klas I- VI tradycyjnie rywali-
zowali w ró'nych konkurencjach sportowych. Zdobywcy miejsc medalowych zostali 
nagrodzeni specjalnie na t! okazj! przygotowanymi, medalami. Wszyscy bawili si! 
#wietnie.

sport
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imprezy

Tradycj$ w naszym gimnazjum jest  
trzydniowa wycieczka do Warszawy dla 
uczniów klas trzecich. Odby a si! ona w 
dniach 14-16 czerwca. M odzie' mia a 
okazj! zwiedzi" Park %azienkowski, Pa ac 
w Wilanowie, Zamek Królewski, Mu-
zeum Powstania Warszawskiego, Plac 
Józefa Pi sudskiego (Grób Nieznanego 
)o nierza), Muzeum Wojska Polskiego 
oraz  Pow$zki – gdzie uczcili pami!" oÞ ar 
katastrofy pod Smole&skiem.
Równocze#nie uczniowie klas drugich w 
dniach 14-15 czerwca wyjechali do Za-
kopanego. Sp!dzili mi o czas, spaceruj$c 
Dolin$ Chocho owsk$ oraz po Krupów-
kach. Szczególn$ atrakcj$ by o obejrze-

nie Þ lmu grozy 
w kinie 5D.
Oprócz wy-
jazdów krajo-
znawczo-turystycznych, nasi uczniowie 
uczestniczyli w wycieczkach przed-
miotowych do Oczyszczalni *cieków w 
O#wi!cimiu. Mieli mo'liwo#" pozna" po-
szczególne etapy oczyszczania #cieków 
przemys owych i komunalnych, o czym 
w ciekawy sposób opowiedzia  pracow-
nik zak adu. Mogli równie' obserwowa" 
prac! laboratorium, jak równie' sposób 
wykonywania analiz, przebieg i rodzaj 
wykonywanych bada&. Kolejn$ wyciecz-
k$ przedmiotow$ w ramach lekcji Þ zyki 

by  wyjazd do Planetarium w Chorzowie. 
Odby o si! tak'e kilka wyjazdów do kina 
w Bielsku-Bia ej oraz Katowicach, a tak-
'e na spektakl teatralny „*wi!toszek” w 
O#wi!cimiu.  
Uczniowie klas trzecich w ramach 
preorientacji zawodowej mieli okazj! 
uczestniczy" w Targach Edukacyjnych w 
O#wi!cimiu oraz w Dniach Otwartych 
o#wi!cimskich szkó  ponadgimnazjal-
nych.

Sabina Huczek

W&drówki dalekie i bliskie 
W drugim semestrze roku szkolnego 2009/2010 r. ucznio-

wie gimnazjum sporo podró#owali. Odby%o si& wiele 

wycieczek przedmiotowych oraz krajoznawczo – tury-

stycznych, podczas których uczniowie mogli pozna( naj-

ró#niejsze zak"tki Polski.

Echo Trombity 
Siedem orkiestr d&tych OSP wyst"pi%o 

podczas XXIII Ma%opolskiego Fes* wa-

lu Orkiestr D&tych „Echo Trombity” 

– eliminacje powiatowe o Puchar 

Wójta Gminy Polanka Wielka. Muzyka 

marszowa i popularna zabrzmia%a w 

pola!skim Parku 30 maja, a imprez& 

zorganizowa%o GCK. Go$ciem specjal-

nym by%a delegacja wraz z orkiestr" z 

partnerskiej gminy Stranava.

Wyst!py ocenia o jury w sk adzie: Sta-
nis aw Migacz (muzyk i instruktor MCK 
SOKÓ% w Nowym S$czu), kpt. Stefan Zuk 
(tamburmajor, kapelmistrz Orkiestry 
Reprezentacyjnej WOP i Stra'y Granicz-
nej w Nowym S$czu) i Józef Bartusiak 
(muzyk OR Stra'y Granicznej w Nowym 
S$czu). – Nie mieli#my  atwego zadania 
– mówili jurorzy podczas og oszenia wy-
ników. – Wszystkie orkiestry reprezento-
wa y wysoki poziom!
Publiczno#" nie zawiod a si!: w kategorii 
orkiestr OSP pierwsze miejsce ex aequo 
zaj! y zespo y z Polanki Wielkiej i z Kle-
czy Dolnej. W kategorii stowarzysze& i 
domów kultury zwyci!'y a orkiestra z 
G !bowic, II lokat! zaj!li muzycy z An-
drychowa. Kategori! orkiestr zak ado-
wych wygra a orkiestra KWK Brzeszcze.
Wysoki poziom orkiestry z Polanki do-
cenili równie' jurorzy w Nowym S$czu 

– podczas Þ na u XXIII Ma opolskiego 
Fes+ walu Orkiestr D!tych „Echo Trom-
bity”. Nasza orkiestra zdoby a równie' 

tam pierwsze miejsce w kat. orkiestr 
OSP. Gratulujemy!

(ka)



Klasa II B: Bargiel Anna, Bienia Krys  an, Boba Natalia, Bratek Rafa!, Dziuba Natalia, Garwacki Krys  an, Grubka Patrycja, Grygiel 

Gabriela, Grzegorzek Klaudiusz, Grzesina Sabina, Grzes!o Natalia, Huczek Kacper, Koz!owski Konrad, Malec Marta, Ortman 

Krzysztof, Romanek Dominika, Szczerbic Mateusz, Tobiczyk Klaudia. Klasa II C: Chmiel Patryk, Drabczyk Kinga, Wi"cek Robert.

Klasa II A: Bagierek Monika, Boba Aleksandra, Boba Julia, Brudny Piotr, Gagracz Krys  an, Habczyk Pawe!, Kajor Bartosz, Kozie! 

Katarzyna, Kwacza!a Artur, #ukaszczyk Emilia, Naras Anastazja, Nowak Magdalena, P!onka Dawid, Sabuda Piotr, Sobczuk Marcin, 

Stok!osa Wiktoria, Szlaga Jakub, Ziaja Pawe!.

PIERWSZA KOMUNIA  W. 2010 W PARAFII  W. MIKO!AJA



DNI POLANKI WIELKIEJ
17 lipca (sobota)
Park Rekreacyjny

 

- Koncert Zespo u THE DARMED z Osieka
- Koncert Zespo u LSD  z Chrzanowa

- Koncert Zespo u YESTERDAY – przeboje THE  BEATLES    

- Koncert Zespo u  ABBA  SONG
- c.d. zabawy z  ANDREW CORE i KRIS najs ynniejsze 
  szlagiery

 Festiwal Doliny Karpia 
18 lipca (niedziela) 
Park Rekreacyjny

- Koncert ORKIESTRY D!TEJ, musztra paradna
- Wyst!p Zespo u MA"ORETKI
- Wyst!p Zespo u SHADE 
- Wyst!p Zespo u  POWER 

Teatr dla dzieci KAMELEON z Krakowa
Happening otwieraj cy imprez!, tj. inscenizacja zapowiadaj ca poszuki-
wanie Z"otego Karpia, a nast!pnie zaanga#owanie  publiczno$ci do wzi!-
cia udzia"u w tym happeningu, podczas którego symbol imprezy zostanie 
odnaleziony i z nale#yta estym  zaprezentowany zebranym, a nast!pnie 
umieszczony w miejscu z którego b!dzie móg" spogl da% na zebranych.
Spektakl pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Interakcyjne widowisko pro-
muj ce zdrowy styl #ycia, w  które zostanie w" czone jedzenie ryb jako 
podstawa zdrowej diety. Ciekawa zabawa oraz fabu"a  która z pewno$ci  
zainteresuje dzieci i doros"ych. 

#L$SKA BIESIADA – w programie: %l&ski humor i piosenki;

trzy godziny %wietnej zabawy.

Koncert Zespo u KARAT - muzyka biesiadna, najpi'kniejsze 

przeboje.
Imprezie towarzysz  stoiska: wikliniarstwo, koronkarstwo, bukieciarstwo, 
prezentacja obrazów nieprofesjonalnych Twórców, karuzele oraz stoiska 
z wyrobami regionalnych potraw – karp w ró#nej postaci, miód, chleb ze 
smalcem, ciasto dro#d#owe. Karuzele, strzelnica, s"odycze, maskotki itd. 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich
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