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W numerze:
Rozk!ad jazdy PKSiS i busów
Polanka w Krakowie
KGW i OSP podsumowa!y 2009 rok
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wi!ta

Wielkanoc pachnie wiosn .
To pora tak radosna, pe!na pisanek kolorowych
i prezentów zaj czkowych. Na stole bazie,
cukrowy baranek i mnóstwo wody w dyngusowy poranek.
Z okazji zbli"aj cych si# $wi t Wielkanocnych,
"yczymy du"o zdrowia, pogody ducha,
smacznego jajka, mokrego dyngusa.

WESO EGO ALLELUJA!!!
Z okazji !wi"t Wielkanocnych
Szczerze "yczymy wszystkim mieszka%com:
radosnych $wi t Wielkanocnych, wype!nionych nadziej
budz cej si# do "ycia wiosny.
Pogody w sercu i rado&ci p!yn cej
ze Zmartwychwstania Pa%skiego
oraz smacznego &wi#conego w gronie najbli"szych.
Wójt Mariusz Figura
Przewodnicz ca Rady Gminy Anna Osowska
Radni Gminy Polanka Wielka

GCK oraz Stowarzyszenie KGW
w Polance Wielkiej
serdecznie zapraszaj na

PREZENTACJ WIELKANOCNYCH
POTRAW REGIONALNYCH
28 marca (niedziela) godz. 17.30
Imprezie towarzyszy b!dzie koncert
pt. „Wiosenne impresje”, w wykonaniu: Ingi Madej (fortepian) i Piotra
Rachockiego (tenor)
W programie:
- Arietta, Wiede", miasto moich marze",
Granada, Andaluzja, Graj Cyganie...
- Utwory Fryderyka Chopina w ramach
obchodów 200. rocznicy urodzin kompozytora
- prezentacja wielkanocnych potraw regionalnych
- degustacja potraw

Polanin stycze -marzec 2010

wi!ta wielkanocne
wi!ta wielkanocne (nazywane równie"
paschalnymi) to najstarsze i najwa"niejsze #wi!ta w Ko#ciele katolickim. Upami!tniaj$ Pasch! Jezusa Chrystusa czyli
Jego przej#cie przez #mier% do nowego
"ycia. Poprzedzaj$cy je tydzie&, który
ma za zadanie przygotowa% wiernych do
prze"ycia #wi$t zosta' nazwany Wielkim
Tygodniem, gdy" upami!tnia najwa"niejsze dla chrze#cija&stwa wydarzenia z
"ycia Chrystusa, czyli Jego m!k!, #mier% i
zmartwychwstanie.
Niedziela Zmartwychwstania Pa&skiego (zwana te" Wielk$ Niedziel$) jest
pierwszym dniem #wi$t wielkanocnych i
rozpoczyna w Ko#ciele tygodniowe obchody uroczysto#ci Zmartwychwstania
Chrystusa. Niedziela Wielkanocna nie
mia'a pocz$tkowo w'asnej liturgii, gdy"
wigilia paschalna odprawiana w Wielk$
Sobot! przeci$ga'a si! do wczesnych
godzin porannych. Dopiero kiedy przesuni!to obrz!dy wigilijne na wcze#niejsz$
por!, Msza Niedzieli Zmartwychwstania
sta'a si! w #wiadomo#ci wiernych g'ówn$
Msz$ #wi$teczn$. W wi!kszo#ci paraÞi w
Polsce w Niedziel! Zmartwychwstania w
godzinach porannych odprawiana jest
uroczysta msza #wi!ta nazywana rezurekcj$. Po jej zako&czeniu rodziny wracaj$ do
domów i zasiadaj$ do uroczystego, wielkanocnego #niadania.
Z obchodami #wi$t wielkanocnych zwi$zanych jest wiele zwyczajów ludowych
np: pisanki, #wi!cone, #migus-dyngus i
wiele innych.
Niech te nadchodz$ce #wi!ta b!d$ dla
nas wszystkich pe'ne radosnej nadziei
Zmartwychwstania Pa&skiego.
dk. Rafa"
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W numerze
Wystawa „Gmina Polanka
Wielka” - prezentacja w
Wojewódzkiej Bibliotece
Publicznej w Krakowie
- str. 4

REKLAMA

O rodek Szkolenia Kierowców Kategorii A i B
T. Mucha
ul. Zabrzezinie 11
32-608 Osiek

Informator Urz"du Gminy
- str. 6-11

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
Uni# zakr"ceni - o realizacji ca orocznego projektu
w Szkole Podstawowej,
Þnansowanego z funduszy
unijnych - str. 14

Twórcze i aktywne - Stowarzyszenie KGW - Twórczych
Kobiet podsumowa o 2009
rok - str. 17

IA KOM
WITOLD JARZYNA

Relacje z imprez Gminnego
Centrum Kultury - str. 18-21

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

Polanka gór#! - samorz!dowcy z Polanki Wielkiej
wywalczyli zwyci%stwo w
XII Powiatowym Integracyjnym Turnieju Pi ki No&nej
Halowej - str. 23

ZDJ'CIE NA OK#ADCE: Stowarzyszenie KGW-TK podczas
prezentacji sto u wielkanocnego w Brze(nicy.

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. #ukasz Figura, Dorota G !b, Anna Hamerska, Barbara Mirta-#abaj, Andrzej
Pokrzyk. Sk ad: Katarzyna Kopaczewska, druk: Drukarnia AKAPIT w O$wi%cimiu.
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„Gmina Polanka Wielka”
Wójt Gminy Polanka Wielka Mariusz Figura oraz Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Anna Wi$niewska 16 marca otworzyli eksponowan# w
bibliotece wystaw" „Gmina Polanka Wielka”. - Mam nadziej", %e ta wystawa stanowi& b"dzie asumpt, by osobi$cie odwiedzi& t# pi"kn#, po'o%on# pomi"dzy dolinami rzek So'y, Skawy i Wis'y gmin" - powiedzia'a dyrektor Anna Wi$niewska.
Wójt Polanki Wielkiej podzi%kowa wszystkim, którzy przyczynili si% do powstania
ekspozycji, dzi%ki której ta ma a gmina, le&!ca na pó nocnym skraju wysoczyzny
osieckiej, jako pierwsza w powiecie zago$ci a ze sw! wystaw! w Krakowie. - Si a
miejscowo$ci nie zale&y od jej wielko$ci, ale od ludzi, którzy w niej mieszkaj! - zaznaczy wójt witaj!c licznie przyby ych na uroczysto$) mieszka*ców.
W$ród go$ci znale(li si% m. in: pose na Sejm RP Tadeusz Arkit, radni Gminy Polanka
Wielka, dyrektor MISTiA Anna (y%wa oraz Dyrektor Wydzia u Nadzoru Pedagogicznego i Rozwoju Edukacji Ma opolskiego Kuratorium O$wiaty Wincenty Janowiak.
Wystaw% zobaczyli te& dyrektorzy szkó , przedszkoli, przedstawiciele LKS, OSP, twórcy, mieszka*cy Polanki Wielkiej i panie ze stowarzyszenia KGW, które przygotowa o
opraw% kulinarn!. Uroczysto$) u$wietni wyst%p zespo u SHADE trenuj!cy w Gminnym Centrum Kultury.
Na wystawie eksponowane s! liczne pami!tki oraz fotograÞe dokumentuj!ce zarówno &ycie jak i krajobraz oraz zabytki Polanki Wielkiej. Zaprezentowano m.in.
dokumentacj% fotograÞczn! z konserwacji baldachimu procesyjnego z II po . XVII w.,
który odnaleziony zosta przez ksi%dza dziekana Tadeusza Porzyckiego.
Gmina Polanka Wielka posiada wiele walorów krajoznawczych - atrakcyjne widoki,
pomniki przyrody, stawy, zadbane pola i lasy. Na szlakach turystycznych wyznaczone
zosta y punkty widokowe, z których otwiera si% panorama na Wy&yn% Krakowsk! i
+l!sk!, Kotlin% O$wi%cimsk! oraz pasma Beskidu Ma ego. Obszarami chronionymi w
gminie s! pomniki przyrody - zabytkowe drzewa na terenie dawnego parku dworskiego i przy starym ko$ciele.
Uk ad urbanistyczny Polanki Wielkiej posiada cechy wskazuj!ce, i& mo&e by) on
kontynuacj! uk adu $redniowiecznego. +wiadczy o tym zarówno uk ad zabudowy
z centrum skupionym na skrzy&owaniu g ównych szlaków komunikacyjnych i po o&onym w nim pa acem, ko$cio ami oraz innymi wa&nymi obiektami publicznymi, jak
i uk ad pól w starszych cz%$ciach gminy, wywodz!cy si% prawdopodobnie z uk adu
anowego. Na terenie miejscowo$ci zachowa y si% charakterystyczne dla minionych
stuleci wiejskie drewniane domy mieszkalne oraz nieliczne przyk ady budownictwa
murowanego mieszkalnego z XIX w. i pierwszej po owy XX w. Obecnie na terenie Polanki Wielkiej wyst%puje zwarta zabudowa. Miejscowo$) posiada w asny amÞteatr,
w którym odbywaj! si% ró&ne imprezy oraz uroczysto$ci okoliczno$ciowe.
Na terenie Polanki Wielkiej znajduj! si% 2 obiekty zabytkowe wpisane do rejestru
zabytków nieruchomych - ko$ció paraÞalny p.w. $w. Miko aja z I po owy XVI oraz
zespó pa acowy. Zachowa y si% te& liczne przydro&ne kapliczki i krzy&e.
Wystawa eksponowana b%dzie na I pi%trze WBP w Krakowie do 30 maja 2010.
Wspó organizatorami ekspozycji s!: WBP w Krakowie, Urz!d Gminy Polanka Wielka
i Gminne Centrum Kultury.
Tekst i zdj"cia Jerzy Wo)niakiewicz, WBP w Krakowie
Organizacja wystawy w siedzibie WBP w Krakowie okaza a si! strza em w dziesi"tk!. Polanka jako pierwsza z gmin powiatu o#wi!cimskiego promuje si! na forum
województwa w ten oryginalny sposób. Prezentacja pokazuje bowiem - obok
historii - ca e bogactwo twórczych dzia a$ ma ej spo eczno#ci Polanki Wielkiej.
Co równie% wa%ne - ka%dy, kto zobaczy wystaw! przekona si!, %e jeste#my dumni
z naszej ma ej ojczyzny. A nasze dzieci, studiuj"ce na krakowskich uczelniach i
b!d"ce cz!stymi go#&mi WBP, w ko$cu b!d" mog y - równie% z dum" - pokaza&
i opowiedzie& swoim znajomym, %e Polanka, cho& taka ma a, jest pi!kn", nowoczesn" i atrakcyjn" gmin", w której chce si! %y& i do której warto wraca&. (ka)
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M odzi stra!acy bryluj"
Miejsko Gminny turniej wiedzy po!arniczej gmin O#wi$cim i Polanka Wielka
zgromadzi 13 marca 2010 r osiem dru!yn OSP, rywalizuj"cych w trzech grupach
wiekowych (szko a podstawowa, gimnazjum i szko a #rednia).

W grupie gimnazjalistów m odzi mieszka$cy Polanki zaj!li wysokie miejsca: Dominik Drabczyk by drugi, Rados aw W"drzyk szósty, a Micha Jarosz zaj" ósme
miejsce.

W rywalizacji uczniów szkó #rednich najlepszy okaza si! Dawid Drabczyk (I
miejsce), który wraz z Dominikiem Drabczykiem zakwaliÞkowa si! do udzia u w
Powiatowym Turnieju Wiedzy Po%arniczej, który odb!dzie si! 27 marca w G !bowicach. (p)
REKLAMA

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,
proÞle 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

Szybka akcja
Niestety nie uda o si! uratowa&
p on"cej stodo y, która rozgorza a w
nocy 22 lutego. Stra%acy z miejscowej
Ochotniczej Stra%y Po%arnej odebrali
wezwanie o godz. 1.50. Mimo szybkiej
interwencji budynek przy ul. D ugiej
sp on" doszcz!tnie. Powy%ej prezentujemy fotoreporta% ze zdarzenia.
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Po pierwsze
- INWESTYCJE
mówi wójt Mariusz Figura
Rok 2010 dla gminy Polanka Wielka
zapowiada si bardzo dynamicznie,
je!eli chodzi o dzia"alno#$ w zakresie
inwestycji.
Tematem numer jeden b dzie stworzenie ma ego centrum naszej wsi
– a wi c zagospodarowanie terenu
przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu, doÞnansowane ze #rodków
unijnych w wysoko#ci 500 tys. z".
Warto#$ inwestycji zosta"a oszacowana na znaczn% kwot - 829 tys.
z" ne&o, jednak dzi ki unijnemu doÞnansowaniu nie odczujemy tak bardzo jej Þnansowego ci !aru. A efekty
zobacz% Pa'stwo jeszcze w tym roku.
Prace b d% polega$ na: uporz%dkowaniu terenu, przebudowie i rozbudowie ci%gów komunikacji pieszej,
dojazdów i parkingów, urz%dzaniu
zieleni, budowie kanalizacji deszczowej i wykonaniu elementów ma"ej
architektury. W marcu rozpoczynamy procedur przetargow%. Projekt
uda si zrealizowa$ poniewa! w
latach 2007 i 2008 zosta"y zakupione
tereny bezpo#rednio przylegaj%ce do
powstaj%cego budynku.
Polanka Wielka staje si atrakcyjnym
miejscem do osiedlania i budowy
domów. Z tego powodu konieczna b dzie rozbudowa istniej!cej
infrastruktury. W tym roku gmina
na budow kolejnego odcinka sieci
wodoci%gowej przy ulicy Wspólnej
przeznaczy 33 tys. z". Przebudowane
zostanie te! uj cie wody „Hajduga”
(za 85 tys. z".)
W ostatnim kwartale 2010 roku powinna zako'czy$ si budowa chodnika przy ulicy D ugiej. Inwestycja w
po"owie Þnansowana przez Zarz%d
Dróg Wojewódzkich w Krakowie
wymaga jeszcze wydatku ze strony
gminy w wysoko#ci 655 tys. z".
Wed"ug zapewnie' Starostwa Powiatowego w tym roku zako'czy si
równie! remont ulicy Kasztanowej.

Szansa na przysz o#%
Polanka Wielka wraz z gminami Zator, Przeciszów, Osiek i Brze&nica podpisa y 2 marca porozumienie o realizacji partnerskiego projektu „Dolina
Karpia – szansa na przysz o#%”. Pieni"dze na jego realizacj$ b$d" pochodzi y
z Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó pracy. Bud!et projektu wynosi
5 000 000 franków szwajcarskich i – w przypadku przyznania dotacji – b$dzie mo!na z nich korzysta% do 2015 roku.
Szwajcarsko-Polski Program Wspó pracy jest form" bezzwrotnej pomocy zagranicznej dla naszego kraju. Fundusze Szwajcarskie stawiaj" sobie za zasadniczy cel zmniejszenie ró%nic spo eczno-gospodarczych pomi!dzy Polsk", a wy%ej rozwini!tymi pa$stwami Unii Europejskiej, a tak%e ró%nic na terytorium Polski – pomi!dzy o#rodkami
miejskimi a regionami s abo rozwini!tymi pod wzgl!dem strukturalnym.
G ównym celem programu „Dolina Karpia – szansa na przysz o#&” jest tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost zatrudnienia i wysoko#ci dochodów, a w efekcie poprawa
jako#ci %ycia.
Projektodawcy otrzymali ju% dotacj! w wysoko#ci 25 tys. franków szwajcarskich na
przygotowanie wniosku. Gmina Zator, wyst!puj"c w imieniu wszystkich partnerów,
w ci"gu sze#ciu miesi!cy opracuje dwa dokumenty strategiczne – Studium Wykonalno#ci oraz Analiz! Eksperck" – niezb!dne do z o%enia Kompletnej Propozycji
Projektu, czyli wniosku g ównego. Ponadto w ramach umowy dokumenty te zostan"
przet umaczone na j!zyk angielski. Dopiero po rozpatrzeniu Kompletnej Propozycji
Projektu, zapadnie decyzja o przyznaniu dotacji i realizacji projektu. Trzymajmy kciuki za powodzenie tego przedsi!wzi!cia!

Zapisy dzieci do przedszkola
Do 9 kwietnia 2010 roku przyjmowane s$ zapisy do Przedszkola w
Polance Wielkiej na rok szkolny 2010/2011.
Kart% zg oszenia mo!na pobra& w siedzibie Przedszkola nr 1, mieszcz$cym si% przy ul. Kasztanowej 5 oraz w siedzibie Przedszkola nr 2 (ul.
D uga 175), w godzinach pracy placówek, tj. od 6.30 do 16.00.

Dowody za darmo

Zwrot podatku

Urz$d Gminy w Polance Wielkiej
informuje, !e od 1 stycznia 2010
roku wnioski o wydanie dowodu
osobistego b%d$ zwolnione z
op aty skarbowej.

Rolnicy zainteresowani zwrotem cz%"ci podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju nap%dowego, wykorzystywanego do
produkcji rolnej uzyskaj$ wi%cej
informacji w Urz%dzie Gminy
pokój nr 7.
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Po pierwsze
- INWESTYCJE
mówi wójt Mariusz Figura
doko%czenie ze str. 4

Ju bli ej ni dalej
Budowa kanalizacji sanitarnej w Polance staje si! coraz bardziej realna. 16
lutego, wójtowie Mariusz Figura i Józef Klimczyk odebrali od przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony "rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie dokument potwierdzaj#cy ch!$ doÞnansowania tej inwestycji
przez krakowski fundusz.
Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów i Polanka Wielka”
ma by realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i !rodowisko,
o" priorytetowa I gospodarka wodno-"ciekowa, dzia#anie 1.1 - gospodarka wodno"ciekowa w aglomeracjach powy$ej 15 tys. mieszka%ców. Projekt obejmuje budow&
oko#o 17 km kanalizacji sanitarnej na terenie Przeciszowa oraz oko#o 7 km kanalizacji
sanitarnej na terenie Polanki Wielkiej, wraz z budow' 11 przepompowni "cieków. W
efekcie tej inwestycji do sieci kanalizacyjnej b&dzie mog#o si& przy#'czy 479 budynków.
Umowa na doÞnansowanie ma zosta podpisana w po#owie kwietnia.

M#dra Gmina
Gmina Polanka Wielka zosta%a tegorocznym laureatem konkursu „M#dra
Gmina 2009”, organizowanego przez Ma%opolski Instytut Samorz#du Terytorialnego i Administracji.
Nagrody w konkursie „M'dra Gmina” zosta#y ufundowane i przyznane w
tym roku ju$ po raz jedenasty. Polanka zaj&#a III miejsce w kategorii gmin
ma#ych do 7500 mieszka%ców. W uroczysto"ci uczestniczyli: wójt Mariusz
Figura oraz radny Jan Berdychowski. To wielki zaszczyt dla Polanki Wielkiej
otrzyma t& nagrod& i znale( si& w gronie laureatów tak pres)$owego
konkursu.

Wysoko ! doÞnansowania ze strony
Gminy Polanka Wielka wyniesie ok.
600 tys. z".
W tym roku planujemy te# przenie !
pomnik na skrzy"owaniu ulic Zatorskiej i Kasztanowej. Projekt ten
uzyska" doÞnansowanie unijne w wysoko ci 27 tys. z" za po rednictwem
stowarzyszenia „Dolina Karpia”.
Przeniesienie pomnika zwi$zane jest
z przebudow$ wspomnianego skrzy#owania.
Poruszanym podczas ró#nego rodzaju
zebra% jest temat budowy alejek na
cmentarzu. W tym roku tak oczekiwane przez mieszka%ców alejki
powstan$, a wydamy na ten cel 40
tys. z".
Gmina Polanka Wielka, jako cz& !
powiatu o wi&cimskiego, wspó#pracuje z szeregiem instytucji oraz
podmiotów – w#a nie powiatowych
– z us"ug których korzystaj$ nasi
mieszka%cy. Wspieramy wi&c Þnansowo szpital powiatowy w O wi&cimiu
(który otrzyma" w ubieg"ym roku doÞnansowanie w wysoko ci 9 774 z"),
Komend& Powiatow$ Policji w O wi&cimiu (2009 – 5 tys. z"; 2010 – 3 tys.
z") oraz Pa%stwow$ Wy#sz$ Szko"&
Zawodow$ w O wi&cimiu (2009 – 5
tys. z"; 2010 – 3 tys. z").
Obecna kadencja nie nale#y do naj"atwiejszych. Otrzymane na jej pocz$tku
i tylko cz& ciowo sp"acone zad"u#enie,
na pewno przyczyni si& do wzrostu zad"u#enia na koniec kadencji. Jednak#e
dalsze inwestowanie bez zaci$gania
kredytów jest niemo#liwe.
Mam nadziej&, #e wykonane podczas
tej kadencji inwestycje gminne b&d$
s"u#y! mieszka%com przez wiele lat.
Zako%czenie rozbudowy przedszkola,
remont g"ównych dróg biegn$cych
przez Polank& wraz z budow$ chodników, stworzenie ma"ego centrum
wsi w rejonie szko"y podstawowej
i przedszkola podnios$ jako ! #ycia
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Po pierwsze S%owacka wizyta

- INWESTYCJE
Mówi wójt Mariusz Figura
doko%czenie ze str. 5
mieszka%ców. Poczynione w kadencji 2006-2010 inwestycje b&d$ te#
korzystne dla nast&pnej kadencji,
poniewa# nie b&dzie ju# zmuszona
realizowa! dzia"a% inwestycyjnych
na wszystkich polach. Gmina Polanka
Wielka zyska na estetyce, funkcjonalno ci, atrakcyjno ci. Stanie si&
nowoczesn$ i przyjazn$ mieszka%com
miejscowo ci$, w której z dum$ mo#na mieszka!.

Wspó%praca mi!dzy partnerami z Euroregionu Beskidy – Polank# i s%owack#
Stranavy by%y tematem spotkania
mi!dzy wójtem Mariuszem Figur# a
Jozefem Papanem, burmistrzem gminy
Stranavy. 3 marca, w Urz!dzie Gminy
w Polance Wielkiej ustalali terminy
spotka& przedstawicieli samorz#dów
i stowarzysze&, dzia%aj#cych w obu
gminach.
– Partnerstwo ze S#owakami daje mo$liwo" wzajemnej wymiany do"wiadcze%,
poznania obu bardzo podobnych kultur, rozwijania kontaktów, które zyskuj' coraz
wi&ksz' warto" w dzisiejszej dobie rozwoju gospodarczego i spo#ecznego – mówi
Mariusz Figura. – S#owacja terytorialnie nie jest du$ym pa%stwem, jednak$e z coraz
silniejsz' gospodark', mo$liwo"ciami inwestycyjnymi, niezwykle bogat' ofert' turystyczn'. Zyskuje coraz wi&ksze znaczenie w Europie i my"l&, $e mo$emy si& od niej
wiele nauczy .

Dolina Karpia - nowy nabór wniosków

Uchwa%y
Rady Gminy
SESJA 30.12.2009 r.
UCHWA'A NR XXXIV/192/09 w sprawie: przekazania w drodze darowizny
na rzecz Województwa Ma#opolskiego - Zarz'du Dróg Wojewódzkich w
Krakowie nieruchomo"ci zaj&tych pod
drog& wojewódzk' nr 949 w miejscowo"ci Polanka Wielka, stanowi'cych
w#asno" Gminy Polanka Wielka.
UCHWA'A NR XXXIV/193/09 w sprawie: sprostowania oczywistej omy#ki
pisarskiej w uchwale Nr IV/31/07
Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 26
marca 2007r., w sprawie dokonania
zamiany nieruchomo"ci stanowi'cej
w#asno" Gminy Polanka Wielka na
nieruchomo"ci osób Þzycznych w ci'gu drogi gminnej ul. Pasternik, celem
jej uregulowania.
UCHWA'A NR XXXIV/194/09 w
sprawie: zatwierdzenia Gminnego
Programu ProÞlaktyki i Rozwi'zywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia#ania Narkomanii na 2010 rok.
UCHWA'A NR XXXIV/195/09 w sprawie: uchwalenia rocznego programu

Zarz#d Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje wszystkich mieszka&ców Doliny
Karpia oraz przedstawicieli instytucji kultury, ko(cio%ów b#d) innych zwi#zków
wyznaniowych, organizacji pozarz#dowych, rad rodzicielskich, rolników, Þrmy
znajduj#ce si! na tym obszarze oraz osoby chc#ce za%o y$ dzia%alno($ gospodarcz# o mo liwo(ci z%o enia wniosku w celu uzyskania bezzwrotnej pomocy Þnansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o(
4 LEADER do Stowarzyszenia Dolina Karpia.
Wnioski przyjmowane b&d' w ramach poni$szych dzia#a%: Ma#e projekty (kwiecie% 2010), Odnowa i rozwój wsi (kwiecie% 2010), Ró$nicowanie w kierunku dzia#alno"ci nierolniczej (kwiecie% 2010), Tworzenie i rozwój mikroprzedsi&biorstw
(czerwiec/lipiec 2010). Zaznaczamy, $e s' to ostatnie nabory w 2010 roku, kolejne przewidziane s' na pierwszy oraz trzeci kwarta# roku 2011.
W pierwszym naborze, rozstrzygni!tym w lutym 2010 roku, dwie osoby z#o$y#y wniosek o dotacj& na rozpocz&cie dzia#alno"ci gospodarczej i obie zosta#y
wybrane do otrzymania doÞnansowania przez Rad& Stowarzyszenia. Podobnie
w ramach Odnowy wsi - wybrano wszystkie spo"ród pi&ciu z#o$onych projektów, a ze z#o$onych 12 wniosków na Ma#e projekty zosta#o wybranych a$ 10.
Po wi&cej informacji zapraszamy na stron& internetow' www.dolinakarpia.org
oraz na spotkania doradcze do biura Stowarzyszenia (po wcze"niejszym umówieniu telefonicznym 33/8410584, b'd( mailowym biuro@dolinakarpia.org).
Osoby przekonane do sk%adania wniosku zapraszamy do wzi!cia udzia%u w
szkoleniach z wype%niania dokumentów zaplanowanych na 14 i 21 kwietnia
2010 r. w siedzibie Stowarzyszenia, Zator, ul. Rynek 2. Prosimy o zg%oszenia mailowe b#d) telefoniczne do biura Stowarzyszenia do dnia 12 kwietnia 2010 r.
W imieniu Zarz#du,
Barbara Petek-Matu%a, Kierownik Biura

Informator Urz du Gminy
przygotowany przez zespó! Urzedu Gminy w Polance Wielkiej
opracowanie (ka)
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PODATKI 2010

Uchwa%y

Stawki podatku rolnego:
- dla gruntów gospodarstw rolnych, od 1 ha przeliczeniowego – 85,25 z#,
- dla gruntów pozosta#ych, od 1 ha Þzycznego – 170,50 z#,
Stawka podatku le(nego:
- za 1 ha lasu – 30,04 z#,

Rady Gminy - cd.

Stawki podatku od nieruchomo(ci:
1. Od gruntów;
- zwi'zanych z prowadzeniem dzia#alno"ci gospodarczej, bez wzgl&du na sposób
zakwaliÞkowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,67 z# od 1 m2 powierzchni,
- pod jeziorami, zaj&tych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne
– 3,97 z# od 1 ha powierzchni,
- pozosta#ych, w tym zaj&tych na prowadzenie odp#atnej statutowej dzia#alno"ci
po$ytku publicznego przez organizacje po$ytku publicznego – 0,20 z# od 1 m2, z
wy#'czeniem:
a) zaj&tych pod budownictwo mieszkaniowe – 0,08 z#/ 1 m2 powierzchni,
b) zaj&tych pod drogi – 0,01 z# / 1 m2 powierzchni,
2. Od budynków lub ich cz!(ci:
- mieszkalnych – 0,55 z# od 1 m2 powierzchni u$ytkowej,
- zwi'zanych z prowadzeniem dzia#. gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich cz&"ci zaj&tych na prowadzenie dzia#. gospod. – 16,53 z# od 1 m2 pow.,
- zaj&tych na prowadzenie dzia#alno"ci gospodarczej w zakresie obrotu kwaliÞkowanym materia#em siewnym – 9,46 z# od 1 m2 powierzchni u$ytkowej,
- zaj&tych na prowadzenie dzia#alno"ci gospodarczej w zakresie udzielania "wiadcze% zdrowotnych – 4,09 z# od 1 m2 powierzchni u$ytkowej,
- pozosta#ych, w tym zaj&tych na prowadzenie odp#atnej statutowej dzia#alno"ci
po$ytku publicznego przez organizacje po$ytku publicznego– 6,81 z#/ 1 m2 pow.
u$yt., z wy#'czeniem:
a/ pomieszcze% do chowu drobnego inwentarza – 3,42 z# od 1 m2 pow. u$ytkowej,
b/ pomieszcze% sk#adowych – 3,42 z# od 1 m2 pow. u$ytkowej,
c/ gara$y wolnostoj'cych – 3,63 z# od 1 m2 pow. u$ytkowej.
gara$y innych ni$ w budynkach mieszkalnych - 3,63 z# od 1 m2 pow. u$ytkowej
3. Od budowli lub ich cz!(ci zwi#zanych z prowadzeniem dzia%alno(ci gospodarczej – 2% warto"ci okre"lanej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o
podatkach i op#atach lokalnych.
Stawki podatku od (rodków transportowych ( w z% od 1 pojazdu):
Samochody ci! arowe: powy$ej 3,5 tony do 5,5 ton w#'cznie – 332,00 z#, powy$ej
5,5 tony do 9 ton w#'cznie - 754,00 z#, powy$ej 9 ton i poni$ej 12 ton - 980,00 z#.
Ci#gniki siod#owe lub balastowe od 3,5 tony i poni$ej 12 ton - 648,00 z#.
Przyczepy i naczepy: od 7 ton i poni$ej 12 ton – 344,00 z#.
Autobusy (liczba miejsc do siedzenia) - mniej ni$ 30 - 648,00 z#, - równa lub wy$sza ni$ 30 miejsc - 1812,00 z#.
Ze szczegó%owym wykazem stawek zainteresowani mog# si! zapozna$ w Urz!dzie Gminy lub na stronie internetowej www.polanka-wielka.iap.pl.
Woda i kanalizacja (obowi'zuje od 01.02.2010r. do 31.01.2011r.) – cena za 1m3
pobranej wody 3,50 z# ne*o (3,75 z# z VAT), op#ata abonamentowa miesi&czna
- 3,50 z# ne*o (3,75 z# z VAT), cena za 1m3 odprowadzonych "cieków 1,80 z# ne*o
(1,93 z# z VAT).
Op%ata od posiadania psów - 20 z# od jednego psa (p#atne bez wezwania do 31
marca danego roku), z tej op#aty zwolnieni s' podatnicy odprowadzaj'cy podatek
od nieruchomo"ci, którzy posiadaj' jednego psa traktowanego jako stró$a domostwa.

wspó#pracy Gminy Polanka Wielka z
organizacjami pozarz'dowymi oraz
innymi podmiotami prowadz'cymi
dzia#alno" po$ytku publicznego na
2010 rok.
UCHWA'A NR XXXIV/196/09 w sprawie realizacji inwestycji wieloletniej:
„Budowa alejek na cmentarzu komunalnym”.
UCHWA'A NR XXXIV/197/09 w sprawie wydatków, które nie wygasaj' z
up#ywem roku bud$etowego 2009.
UCHWA'A NR XXXIV/198/09 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wod& i zbiorowe odprowadzanie "cieków
UCHWA'A NR XXXIV/199/09 w sprawie zmiany uchwa#y bud$etowej Gminy Polanka Wielka na 2009 rok.
UCHWA'A NR XXXIV/200/09 w sprawie powo#ania Rady Spo#ecznej Publicznego Zak#adu Opieki Zdrowotnej
w Polance Wielkiej.

SESJA 26.01.2010 r.
Uchwa%a Nr XXXV/201/2010 w sprawie przyst'pienia Gminy Polanka
Wielka do Lokalnej Grupy Rybackiej
Dolina Karpia oraz wyznaczenia przedstawiciela do pracy w Komitecie LGR
Dolina karpia
Uchwa%a Nr XXXV/202/2010 w sprawie uchwa#y bud$etowej na 2010 rok.

SESJA 25.02.2010 r.
Uchwa%a Nr XXXVI/203/2010 w
sprawie zamiaru likwidacji Samorz'dowego Przedszkola Nr 2 w Polance
Wielkiej oraz zmiany siedziby Samorz'dowego Przedszkola Nr 1 w Polance
Wielkiej
Uchwa%a Nr XXXVI/204/2010 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady
Gminy Polanka Wielka na 2010 rok
Uchwa#a Nr XXXVI/205/2010 w sprawie przyj&cia planów pracy sta#ych
komisji Rady Gminy Polanka Wielka
na 2010 rok
Uchwa%a Nr XXXVI/206/2010 w sprawie zmiany uchwa#y bud$etowej Gminy Polanka Wielka na 2010 rok.
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BUD*ET 2010
„Pokonaj trudno(ci
dzi!ki aktywno(ci”

Rada Gminy w Polance Wielkiej na sesji 26 stycznia 2010 roku Uchwa#' Nr XXXV/
202/10 przyj&#a bud$et na rok 2010.

Gminny O"rodek Pomocy Spo#ecznej
w Polance Wielkiej informuje, $e w
roku bie$'cym kontynuuje dzia#ania
w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapita# Ludzki,
Priorytet VII Promocja integracji spo#ecznej, dzia#anie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
poddzia#anie 7.1.1 Upowszechnianie
aktywnej integracji przez o"rodki
pomocy spo#ecznej. W latach 20102013 realizujemy projekt „Pokonaj
trudno"ci dzi&ki aktywno"ci”.
G%ównym celem projektu jest przeciwdzia#anie wykluczeniu spo#ecznemu i marginalizacji cz#onków rodzin
wieloproblemowych, b&d'cych klientami GOPS w Polance Wielkiej, poprzez tworzenie sprawnego systemu
umo$liwiaj'cego osobom i rodzinom
przezwyci&$enie trudnych sytuacji
$yciowych. Wsparciem zostan' obj&ci
beneÞcjenci ostateczni zamieszkuj'cy
na terenie Gminy Polanka Wielka.
W ramach projektu realizowane s#
nast!puj#ce dzia%ania:
!zaj&cia terapeutyczne
!poradnictwo specjalistyczne indywidualne i rodzinne (psychologiczne,
pedagogiczne, prawne)
!poradnictwo zawodowe
!szkolenie zawodowe
!trening podniesienia kompetencji
spo#ecznych
!asystent rodzinny
!mediacje rodzinne
!piknik rodzinny
! dzia#ania na rzecz spo#eczno"ci
lokalnej - dzia#anie klubu wolontariusza.

Dochody Gminy wynosz' 9.560.546,63 z# , a wydatki 11.854.351,63 z#.
Ró$nica mi&dzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deÞcyt bud$etowy w
kwocie 2.293.805,00 z#otych, który zostanie pokryty przychodami pochodz'cymi z:
- zaci'gni&tych kredytów w kwocie 2.293.805,00 z#.

Obecnie trwa rekrutacja osób
ch!tnych do udzia%u w projekcie.
W tym celu mo na si! zg%asza$ do
pracowników socjalnych GOPS codziennie w godzinach mi!dzy 8:00
a 12:00. W czasie realizacji projektu
przeprowadzana b&dzie rekrutacja
uzupe#niaj'ca.
Gminni Realizatorzy Projektu
„Pokonaj trudno ci dzi&ki aktywno ci”.
Projekt wspó"Þnansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spo"ecznego

Dochody bud etu gminy w 2010 roku
Najwa$niejsze (ród#a dochodów to:
1. Subwencje
- o"wiatowa
- ogólna

4.403.191,00 z%otych, w tym:
3.209.738,00 z#
1.193.453,00 z#

2. Dochody z podatków i op%at lokalnych
- podatek dochodowy od osób Þzycznych i
prawnych
- podatek od nieruchomo"ci
- podatek rolny
- podatek le"ny
- podatek od "rodków transportowych
- podatek od dzia#alno"ci gospodarczej
- podatek od spadków i darowizn
- op#ata skarbowa
- podatek od czynno"ci cywilno-prawnych
- wp#ywy z op#at za wydawanie zezwolenia na
sprzeda$ alkoholu

2.891.839,00 z%otych, w tym:
1.972.707,00 z#

3. Dotacje z bud etu pa&stwa na zadania
zlecone
- realizacja zada% w zakresie opieki spo#ecznej

429.100,00 z#
204.460,00 z#
5.960,00 z#
158.912,00 z#
13.000,00 z#
4.500,00 z#
10.000,00 z#
35.000,00 z#
50.000,00 z#

786.487,00 z%otych, w tym:
753.700,00 z#

4. Dotacje z bud etu pa&stwa na zadania
w%asne
- pomoc spo#eczna

67.295,00 z%otych, w tym:

5. Dotacje z powiatu na zadania powierzone

2.139,00 z%otych

6. "rodki na doÞnansowanie w%asnych
inwestycji gminy pozyskane z innych )róde%
- zagospodarowanie terenu wokó# szko#y

500.000,00 z%otych, w tym:
- 500.000,00 z#otych

67.295,00 z#

7. Dotacja celowa na realizacj! projektu
„Równe szanse – dobry start”
- realizacja przez Szko#& Podstawow'

150.669,39 z%otych, w tym:
- 150.669,39 z#otych

8. Pozosta%e dochody
- wp#ywy ze sprzeda$y wody
- op#ata rodziców za Przedszkole
- us#ugi cmentarne
- dochody z dzier$aw i najmu

721.860,00 z%ote, w tym:
458.500,00 z#
130.000,00 z#
25.000,00 z#
99.360,00 z#

informator
urz du gminy

Polanin stycze -marzec 2010

11

Wydatki bud etu gminy w 2010 roku
- wp#aty na rzecz Izb Rolniczych

4.100,00 z#

- rozbudowa sieci wodoci'gowej

33.000,00 z#

2. Dostarczanie wody
- woda, energia, remonty uj&
wodnych

585.000,00 z%, w tym:

3. Transport i %#czno($
- drogi wojewódzkie
- drogi powiatowe
- drogi gminne
- drogi rolnicze
- przewozy autobusowe

1.415.100,00 z%, w
tym:
655.100,00 z#
600.000,00 z#
85.000,00 z#
25.000,00 z#
50.000,00 z#

4. Gospodarka mieszkaniowa
- utrzymanie Domu Ludowego

70.000,00 z% , w tym:
70.000,00 z#

5. Dzia%alno($ us%ugowa
- opracowania geodezyjne
- utrzymanie cmentarza

80.000,00 z%, w tym:
5.000,00 z#
75.000,00 z#

6. Administracja publiczna
- urz&dy wojewódzkie
- starostwa powiatowe
- Rada Gminy
- Urz'd Gminy
- Promocja gminy
- Pozosta#a dzia#alno"

1.155.226,00 z%, w
tym:
31.087,00 z#
2.139,00 z#
70.000,00 z#
1.000.000,00 z#
40.000,00 z#
12.000,00 z#

7. Obrona Narodowa

250,00 z%

8. Bezpiecze&stwo publiczne i
ochrona przeciwpo arowa
- Komenda Powiatowa Policji
- Ochotnicza Stra$ Po$arna
- Obrona Cywilna
- Zarz'dzanie kryzysowe

67.200,00 z%, w tym:
3.000,00 z#
61.500,00 z#
1.700,00 z#
1.000,00 z#

9. Obs%uga d%ugu publicznego

180.000,00 z%

10. O(wiata i wychowanie

6.111.466,00 z%, w
tym:
1.912.355,00 z#
1.378.801,00 z#
870.584,00 z#
111.000,00 z#
800.000,00 z#
1.011.380,00 z#

- Szko#a Podstawowa
- Publiczne Gimnazjum
- Przedszkola
- Dowo$enie uczniów do szkó#
- Rozbudowa Szko#y Podstawowej
- zagospodarowanie terenu wokó#
szko#y
11. Dotacja dla PWSZ w O(wi!cimiu

3.000,00 z%

12. Ochrona zdrowia
- zwalczanie narkomanii
- przeciwdzia#anie alkoholizmowi

50.000,00 z%, w tym:
5.000,00 z#
45.000,00 z#

13. Pomoc spo%eczna
- domy pomocy spo#ecznej
- o"rodki wsparcia
-"wiadczenia rodzinne
- sk#adki zdrowotne "wiadczeniobiorców
- zasi#ki
- utrzymanie O"rodka Pomocy Spo#.
- do$ywianie dzieci w szko#ach

1.097.300,00 z%, w
tym:
50.000,00 z#
2.000,00 z#
753.700,00 z#
1.800,00 z#
116.000,00 z#
150.800,00 z#
21.000,00 z#

14. Pozosta%e zadania w zakresie
polityki spo%ecznej
- realizacja projektu SP „Równe
szanse-dobry start”

150.669,39 z%, w tym:

15. Gospodarka komunalna
- utrzymanie oczyszczalni "cieków
- gospodarka odpadami
- oczyszczanie wsi
- o"wietlenie uliczne
- pozosta#a dzia#alno"
- budowa kanalizacji

318.840,24 z%, w tym:
20.760,00 z#
28.080,24 z#
90.000,00 z#
95.000,00 z#
25.000,00 z#
60.000,00 z#

16. Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
- dotacja dla GCK
- dotacja dla Biblioteki
- przeniesienie pomnika

392.000,00 z%, w tym:
180.000,00 z#
90.000,00 z#
122.000,00 z#

17. Kultura Þzyczna i sport
- dotacja dla stowarzysze%

50.000,00 z%, w tym:
30.000,00 z#

18. Rezerwa ogólna

25.000,00 z%

19. Rezerwy celowe

55.000,00 z%

REKLAMA

RYSZARD WANDOR,
G !BOWICE
TEL. 607214199

Þrma przyjmie uczniów na praktyk!

37.100 z%, w tym:

Us ugi remontowo-budowlane

1. Rolnictwo
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PKSiS O"wi!cim
PRZYSTANEK: POLANKA FOLWARK
Kierunek
Osiek Dom
Ludowy

Godziny odjazdu
6:30FjS 7:40Fj 7:40CU 7:45S 9:35F 10:30S 11:45FjS6 13:35FjS 13:35CU 14:50S
15:50FjS 15:50CU 16:35FEm 17:45F6 19:45F6 21:40F6

Osiek - G !bowice

7:40CU 9:35F 10:30S 13:35CU 15:50CU 17:45F6 19:45F6 21:40F6

O"wi!cim Muzeum

5:50F 6:10C 6:56F 8:01F 8:25CU 10:30SF 11:20S 12:16FjS6 14:01FjS 14:20CU
15:11S 16:30CU 16:16F 17:06FEm 18:25F6 20:30F6 22:20F6

PRZYSTANEK: POLANKA V
Kierunek
Osiek Dom
Ludowy

Godziny odjazdu
6:28FjS 7:38Fj 7:38CU 7:43S 9:33F 10:28S 11:43FjS6 13:33FjS 13:33CU 14:48S
15:48FjS 15:48CU 16:33FEm 17:43F6 19:43F6 21:38F6

Osiek - G !bowice

7:38CU 9:33F 10:28S 13:33CU 15:48CU 17:43F6 19:43F6 21:38F6

O"wi!cim Muzeum

5:52F 6:12C 6:58F 8:03F 8:27CU 10:32SF 11:22S 12:18FjS6 14:03FjS 14:22CU
15:13S 16:32CU 16:18F 17:08FEm 18:27F6 20:32F6 22:22F6

PRZYSTANEK: POLANKA IV
Kierunek

Godziny odjazdu

Osiek Dom
Ludowy

6:26FjS 7:36Fj 7:36CU 7:41S 9:31F 10:26S 11:41FjS6 13:31FjS 13:31CU 14:46S
15:46FjS 15:46CU 16:31FEm 17:41F6 19:41F6 21:36F6

Osiek - G !bowice

7:36CU 9:31F 10:26S 13:31CU 15:46CU 17:41F6 19:41F6 21:36F6

O"wi!cim Muzeum

5:54F 6:14C 7:00F 8:05F 8:29CU 10:34SF 11:24S 12:20FjS6 14:05FjS 14:24CU
15:15S 16:34CU 16:20F 17:10FEm 18:29F6 20:34F6 22:24F6

PRZYSTANEK: POLANKA IV
Kierunek
Osiek Dom
Ludowy

Godziny odjazdu
6:26FjS 7:36Fj 7:36CU 7:41S 9:31F 10:26S 11:41FjS6 13:31FjS 13:31CU 14:46S
15:46FjS 15:46CU 16:31FEm 17:41F6 19:41F6 21:36F6

Osiek - G !bowice

7:36CU 9:31F 10:26S 13:31CU 15:46CU 17:41F6 19:41F6 21:36F6

O"wi!cim Muzeum

5:54F 6:14C 7:00F 8:05F 8:29CU 10:34SF 11:24S 12:20FjS6 14:05FjS 14:24CU
15:15S 16:34CU 16:20F 17:10FEm 18:29F6 20:34F6 22:24F6

PRZYSTANEK: POLANKA SZKO#A
Kierunek
Osiek Dom
Ludowy

Godziny odjazdu
6:22FjS 7:32Fj 7:33CU 7:37S 9:28F 10:23S 11:37FjS6 13:27FjS 13:28CU 14:42S
15:42FjS 15:43CU 16:27FEm 17:38F6 19:38F6 21:33F6

Osiek - G !bowice

7:33CU 9:28F 10:23S 13:28CU 15:43CU 17:38F6 19:38F6 21:33F6

O"wi!cim Muzeum

5:58F 6:17C 7:03F 8:09F 8:32CU 10:37SF 11:27S 12:15FjS6 14:09FjS 14:27CU
15:19S 16:37CU 16:24F 17:14FEm 18:32F6 20:37F6 22:27F6

PRZYSTANEK: POLANKA I
Kierunek
Osiek Dom
Ludowy
Osiek - G !bowice
O"wi!cim Muzeum

Godziny odjazdu
6:21FjS 7:31Fj 7:32CU 7:36S 9:27F 10:22S 11:36FjS6 13:26FjS 13:27CU 14:41S
15:41FjS 15:42CU 16:26FEm 17:37F6 19:37F6 21:32F6
7:32CU 9:27F 10:22S 13:27CU 15:42CU 17:37F6 19:37F6 21:32F6
5:59F 6:18C 7:04F 8:10F 8:33CU 10:38SF 11:28S 12:16FjS6 14:10FjS 14:28CU
15:20S 16:38CU 16:25F 17:15FEm 18:33F6 20:38F6 22:28F6

PRZYSTANEK: POLANKA DALCHOWICE I
Kierunek
Osiek Dom
Ludowy
Osiek - G !bowice

Godziny odjazdu
6:19FjS 7:29Fj 7:30CU 7:34S 9:25F 10:20S 11:34FjS6 13:24FjS 13:25CU 14:39S
15:39FjS 15:40CU 16:24FEm 17:35F6 19:35F6 21:30F6
7:30CU 9:25F 10:20S 13:25CU 15:40CU 17:35F6 19:35F6 21:30F6

O"wi!cim Muzeum

6:01F 6:20C 7:06F 8:12F 8:35CU 10:40SF 11:30S 12:18FjS6 14:12FjS 14:30CU
15:22S 16:40CU 16:27F 17:17FEm 18:35F6 20:40F6 22:30F6
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rozk ad jazdy

PRZYSTANEK: POLANKA DALCHOWICE
Kierunek

Godziny odjazdu

Osiek Dom
6:17FjS 7:27Fj 7:28CU 7:32S 9:23F 10:18S 11:32FjS6 13:22FjS 13:23CU 14:37S 15:
Ludowy
37FjS 15:38CU 16:22FEm 17:33F6 19:33F6 21:28F6
Osiek - G !bowice 7:28CU 9:23F 10:18S 13:23CU 15:38CU 17:33F6 19:33F6 21:28F6
6:03F 6:22C 7:08F 8:14F 8:37CU 10:42SF 11:32S 12:20FjS6 14:14FjS 14:32CU 15:
O"wi!cim Muzeum
24S 16:42CU 16:29F 17:19FEm 18:37F6 20:42F6 22:32F6

Us ugi Przewozowe Józef Zemanek
PRZYSTANEK: POLANKA FOLWARK
Kierunek

Godziny odjazdu

Osiek Dom Ludowy

7:06 11:05F 13:58F 15:20 17:11FW 19:11FW

O"wi!cim Zasole II

6:05 9:45F 11:45F 14:20 16:05FW 17:40FW

PRZYSTANEK: POLANKA V
Kierunek

Godziny odjazdu

Osiek Dom Ludowy

7:05 11:05F 13:57F 15:19 17:10FW 19:10FW

O"wi!cim Zasole II

6:06 9:46F 11:46F 14:21 16:06FW 17:41FW

PRZYSTANEK: POLANKA IV
Kierunek

Godziny odjazdu

Osiek Dom Ludowy

7:04 11:04F 13:56F 15:18 17:09FW 19:09FW

O"wi!cim Zasole II

6:07 9:47F 11:47F 14:22 16:07FW 17:42FW

PRZYSTANEK: POLANKA IV
Kierunek
Osiek Dom Ludowy

Godziny odjazdu
7:04 11:04F 13:56F 15:18 17:09FW 19:09FW

O"wi!cim Zasole II

6:07 9:47F 11:47F 14:22 16:07FW 17:42FW

PRZYSTANEK: POLANKA SZKO#A
Kierunek

Godziny odjazdu

Osiek Dom Ludowy

7:00 11:00F 13:52F 15:14 17:05FW 19:05FW

O"wi!cim Zasole II

6:11 9:51F 11:51F 14:26 16:11FW 17:46FW

PRZYSTANEK: POLANKA I
Kierunek

Godziny odjazdu

Osiek Dom Ludowy

6:59 10:59F 13:51F 15:13 17:04FW 19:04FW

O"wi!cim Zasole II

6:12 9:52F 11:52F 14:27 16:12FW 17:47FW

PRZYSTANEK: POLANKA DALCHOWICE I
Kierunek

Godziny odjazdu

Osiek Dom Ludowy

6:58 10:58F 13:50F 15:12 17:03FW 19:03FW

O"wi!cim Zasole II

6:13 9:53F 11:53F 14:28 16:13FW 17:48FW

PRZYSTANEK: POLANKA DALCHOWICE
Kierunek

Godziny odjazdu

Osiek Dom Ludowy

6:56 10:56F 13:48F 15:10 17:01FW 19:01FW

O"wi!cim Zasole II

6:15 9:55F 11:55F 14:30 16:15FW 17:50FW

Oznaczenia kursów:
F - kursuje w dni robocze od poniedzia ku do pi$tku.
W - nie kursuje 24 i 31 grudnia.
7 - nie kursuje w soboty, niedziele i "wi!ta

Oznaczenia kursów:
F - kursuje w dni robocze od
poniedzia ku do piatku
C - kursuje w soboty, niedziele i
"wi!ta
j - nie kursuje w dni nauki
szkolnej
S - kursuje w dni nauki szkolnej
U - nie kursuje 25.12., 01.01., i
pierwszy dzie# Wielkanocy
6 - kursuje w soboty
E - nie kursuje 01.07 - 31.08.
m - nie kursuje 24 i 31 grudnia

REKLAMA

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.bartonex.pl

Us ugi stolarskie
Kasperczyk Henryk
Polanka Wielka,
ul. Miodowa 57,
tel. (33) 848-82-75

Uk adanie, cyklinowanie mozaiki parkietowej i parkietu.
Wykonywanie i monta% schodów drewnianych i por!czy.
Wykonywanie i monta% drzwi
przej"ciowych i wyj"ciowych.
Adaptacja poddaszy w drewnie. D ugoletnia praktyka.
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Uni$ zakr ceni
Za nami pierwsze pó"rocze roku szkolnego, a tak%e pó"metek projektu
„Równe szanse – dobry start”, realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapita" Ludzki wspó"Þnansowanego przez Uni Europejsk$
w ramach Europejskiego Funduszu Spo"ecznego. Szko"a Podstawowa w
Polance Wielkiej rozpocz "a realizacj projektu 25 sierpnia 2009 roku, a
zako&czy 31 maja 2010 roku. Wszystkie dzia"ania realizowane s$ na terenie
naszej szko"y i odbywaj$ si poza obowi$zkowymi godzinami nauki, a
uczestnictwo w nich jest bezp"atne.
Od wrze nia dzieci uczestnicz! w zaj ciach dydaktycznowyrównawczych, na których uzupe"niaj! na bie#!co braki
w umiej$tno ciach i wiedzy. Poprzez gry dydaktyczne, zabaw$, karty pracy, dodatkowe zeszyty, %wiczenia, uk"adanki
uczniowie doskonal! zagadnienia konieczne do opanowania
materia"u nauczania w danej klasie. Efektem pracy wyrównawczej s! pozytywne oceny ródokresowe. W trakcie zaj !
psychologiczno-pedagogicznych pod tytu"em „Emocje na
wodzy” i „Uczymy si$ bawi!c”, maj!cych na celu poznanie si$
i zintegrowanie dzieci, uczestnicy zdobywaj! wiedz$ na temat
technik relaksacyjnych i sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami. Ucz! si$ wyra#ania w"asnych emocji poprzez
ruch, muzyk$, taniec i zabawy plastyczne.
Na zaj ciach z j zyka angielskiego uczniowie doskonal!
poprawn! wymow$, rozszerzaj! s"ownictwo i umiej$tno ci
gramatyczne. Realizowana tematyka wspomagana jest zakupionymi pomocami dydaktycznymi. Kurs z j zyka niemieckiego przygotowuje uczniów do efektywniejszego opanowania
nowego j$zyka w gimnazjum. Dzieci m.in. poznaj! i stosuj!
podstawowe zwroty grzeczno ciowe, potraÞ! przedstawi% si$,
policzy% do 100, opowiedzie% o swoich zainteresowaniach,
wygl!dzie, charakterze. Na zaj$ciach uczniowie korzystaj! z
podr$cznika, zeszytu %wicze& i p"yt CD.
Podczas zaj ! informatycznych pracowano z programami Power Point i Corel Draw X3 oraz poznawano sposoby korzystania z wyszukiwarek internetowych. Uczniowie tworz! swoje
foldery, prezentacje mul'medialne, dodatkowo uczestniczyli
w wycieczce do redakcji Gazety Krakowskiej, by pozna% prac$
informatyków przy tworzeniu stron prasy. Ka#dy z uczniów
otrzyma" materia"y pomocnicze, w tym pendrive, oraz p"yty
CD, CD-RW, DVD.
Realizacja zaj$% Klubu M"odego Ekologa obejmowa"a wycieczk$ nad stawy w „Dolin$ Karpia”, opiek$ nad klombami
szkolnymi (gdzie sadzono cebulki kwiatowe), warsztaty plastyczno-techniczne, „Jesienne kosze” oraz wykonanie ekologicznych ozdób choinkowych i dekorowanie choinki.
„Dzieje Polanki Wielkiej i Ksi$stwa O wi$cimskiego” na tle
historii naszej ojczyzny s! g"ównym tematem zaj$% ko"a historycznego. Uczniowie zbieraj! i przygotowuj! materia"y
do kroniki historycznej Polanki Wielkiej. Ucz! si$ korzysta% z
ró#norodnych (róde" informacji. Na warsztatach Klubu Europejskiego uczniowie poznaj! po"o#enie, histori$ i ciekawostki
krajów europejskich. Opanowali ju# podstawowe kroki ta-

neczne czardasza, walca i poloneza. Uczestniczyli ponadto w
wycieczkach do Wieliczki i )ywca.
Na zaj$ciach ko"a teatralno-muzycznego uczniowie doskonal!
warsztat aktorski, techniki dykcyjne. Ucz! si$ tworzenia scenariuszy widowisk poetycko-muzycznych. Przygotowali monta# z
okazji Rocznicy Odzyskania Niepodleg"o ci. Zaj$cia przebiega"y
pod kierunkiem instruktora Katarzyny Pohl. Techniki wyrabiania przedmiotów z gliny i malowania na szkle s! poznawane w
czasie zaj$% ko"a artystycznego klas II i III. Warsztaty plastyczne poprzedzone by"y wycieczkami i zaj$ciami dydaktycznymi
w „Wiosce afryka&skiej” w Krakowie i Muzeum Nadwi la&skim
Parku EtnograÞcznego w Wygie"zowie. Wytwory prac uczniów
prezentowane s! na wystawkach szkolnych.
Jesieni! cz"onkowie Ko"a SKKT uczestniczyli w rajdach w plenerze na Magurk$ Wilkowick! i do Cz$stochowy. Wspólnie
sp$dzony czas pomóg" u wiadomi% dzieciom potrzeb$ aktywnego wypoczynku, poznawania otaczaj!cego nas wiata, jego
historii oraz uwra#liwia" na jego pi$kno.
Realizacja zaj ! sportowych obejmowa"a mecze kontrolne
i turnieje mini koszykówki naszych uczniów z dru#ynami
„Niwa” O wi$cim, szkó" podstawowych w Osieku, Witkowicach, O wi$cimiu i Gimnazjum Polanka Wielka. Ponadto dzieci
uczestniczy"y w meczu ekstra Ligi koszykówki kobiet Wis"a
Kraków – Lotos Gdynia. Na krytej p"ywalni w O wi$cimiu
odbywaj! si$ lekcje p"ywania. Uczniowie poznawali zasady
bezpiecze&stwa na basenie, %wicz! prawid"owe oddychanie w
wodzie, doskonal! elementy techniki stylów p"ywackich i ucz!
si$ skoków do wody.
Ostatnim zadaniem w ramach projektu „Równe szanse – dobry
start” s! wycieczki edukacyjne dla klas IV – VI do Krakowa.
Wszystkie te zadania realizowane w ramach projektu „Równe
szanse – dobry start” maj! na celu podniesienie jako ci procesu kszta"cenia i wyrównanie szans edukacyjnych naszych
uczniów. Poszerzaj! ofert$ dzia"a& pozalekcyjnych o bezporedni kontakt dzieci z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym Ma"opolski. Kszta"tuj! wiadomo % ekologiczn! i patriotyzm lokalny oraz upowszechniaj! aktywne formy sp$dzania
czasu wolnego.
Koordynatorzy projektu
Barbara Mirta-#abaj i Katarzyna Filip

15
Polanin stycze -marzec 2010

edukacja
Samorz$dno'! uczniowska
Ka%da szko"a w murach swego budynku gromadzi
ma"e spo"ecze&stwo. Tworz$ je nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy obs"ugi. Wszyscy oni d$%$ do
wspólnego celu, chc$ aby szko"a by"a miejscem
przyjaznym i spe"niaj$cym oczekiwania wszystkich jej
cz"onków. Organem reprezentuj$cym interesy dzieci
jest w"a'nie Samorz$d Uczniowski.

W roku szkolnym 2009/2010 funkcj$ przewodnicz!cego Szko"y
Podstawowej w Polance Wielkiej pe"ni Karolina Matla z klasy
VI c, zast$pcy – Sabina Drabczyk klasa VI b, skarbnika Adrian
Kajor klasa VIa. Natomiast na opiekunów zostali wybrani
Aneta )ydek i ks. Marcin Ga"ysa. Zadaniem opiekunów jest
umo#liwienie uczniom podejmowania twórczych dzia"a&, zg"aszania propozycji, by w ten sposób by% wspó"organizatorem
#ycia szkolnego.
Ciekawe pomys"y uczniów wykorzystali my organizuj!c dyskotek$ z okazji Dnia Ch"opca. W pa(dzierniku z okazji wi$ta
Komisji Edukacji Narodowej - przygotowali my akademi$ i
upominki dla pracowników szko"y. W"!czyli my si$ tak#e w
organizacj$ lubowania klas pierwszych. Z okazji „andrzejek”
klasa Va wymy li"a wspania"y Gabinet Wró#b dla wszystkich
uczniów naszej szko"y, a dla klas IV – VI zorganizowali my
dyskotek$. W listopadzie rozpocz$li my konkurs pod has"em

„Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”, którego celem by"
wybór najbardziej zintegrowanego zespo"u klasowego. Z okazji
walentynek na terenie szko"y zorganizowali my poczt$ walentynkow! oraz dyskotek$ szkoln!. Przez ca"y czas trwa tak#e
akcja,, Szcz$ liwy numerek” oraz ,,Skrzynka pyta&”.
Samorz!d Uczniowski stara si$ tak#e prowadzi% dzia"alno %
edukacyjn! i wychowawcz!. Zach$camy uczniów do udzia"u w
akcjach charytatywnych ,,Góra grosza”, czy WO*P. Zorganizowali my tak#e krótki apel pod has"em „Jestem dzieckiem, ale
mam prawa”, którego celem by"o nie tylko przypomnienie najwa#niejszych praw, ale przede wszystkim obowi!zków z nich
wynikaj!cych. Uczniowie klas starszych ucz! si$ tak#e wspó"odpowiedzialno ci za bezpiecze&stwo w szkole poprzez dy#ury
na korytarzach. Na drugie pó"rocze zaplanowali my akcj$ ,,)yj
bezpiecznie”.
Aneta )ydek

W naszej 'wietlicy
(wietlica szkolna jest wa%nym ogniwem wspó"czesnego systemu wychowania, "$czy bowiem obowi$zki
rodziny z zadaniami wychowawczo-opieku&czymi
szko"y. (wietlica uzupe"nia jej prac wychowawcz$,
sprzyja racjonalnemu wypoczynkowi, przyczynia si
do rozwoju indywidualnych zainteresowa& i uzdolnie& oraz stwarza warunki do spo"ecznego dzia"ania
dzieci.
Do wietlicy szkolnej w tym roku rodzice zapisali 139 uczniów.
Piecz$ nad ich bezpiecze&stwem, zabaw! i nauk! sprawuje
dwóch wychowawców – Beata Borowczyk i Katarzyna Filip.
*wietlica otwarta jest codziennie w godzinach od 7.00 do
14.00. Zaj$cia wietlicowe w odró#nieniu od innych nie s!
obowi!zkowe. Fakt, #e tak wielu uczniów naszej szko"y z nich
korzysta uwarunkowane jest tym, #e dzieci te doje#d#aj! do
szko"y. Dla zapisanych uczniów – zaj$cia jednak s! obowi!zkowe.
Zaj$cia prowadzone w wietlicy maj! na celu nie tylko walk$
z nud!, ale tak#e wspomaganie rozwoju zarówno Þzycznego
jak i emocjonalnego wychowanków. Zabawa, malowanie,
rysowanie, piewanie piosenek, odgrywanie scenek, gry zespo"owe to ulubione przez uczniów formy zaj$%. Dzieci bawi!c
si$ wyra#aj! swoje emocje, prze#ycia, roz"adowuj! napi$cia,
ch$tnie bior! udzia" w zaj$ciach, w których „co si$ dzieje”.
Dzi$ki aktywno ci lepiej zapami$tuj! przekazywane im tre ci

wychowawcze, proÞlaktyczne i dydaktyczne.
*wietlica jest miejscem, gdzie dziecko chce si$ czu% swobodnie, odreagowa% nagromadzone na lekcjach czy w domu rodzinnym emocje i frustracje. Tu mo#e odpocz!%, zrelaksowa%
si$, tu chce si$ bawi%, mia%, a nawet „wyszale%”. Zawsze jednak staramy si$, by ka#da zabawa, ka#de zaj$cia by"y bezpieczne i kreatywne dla naszych wychowanków.
Katarzyna Filip
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Wizyta biskupa
Ksi$dz biskup Janusz Zimniak, w ramach wizytacji kanonicznej w paraÞi
p.w. Niepokalanego Serca NMP, go'ci" w murach naszego gimnazjum. Wielkim 'wi tem dla grona pedagogicznego i uczniów by"o przyj$! pasterza
Ko'cio"a lokalnego.
Po oÞcjalnym przywitaniu Jego Ekscelencji przez dyrektora szko"y, Andrzeja
Momota oraz przez uczniów, którzy na wej'cie znakomitego go'cia od'piewali pie'& „B$d* pozdrowiony go'ciu nasz”, nast$pi"o spotkanie Ksi dza
Biskupa z m"odzie%$.
Na pocz!tek m"odzie#, przygotowana przez panie R. Paluchowsk$ i J. Sokal, pokaza"a monta# s"owno-muzyczny,
którego motywem przewodnim by"a sentencja Jana Paw"a II
„Trwajcie mocni w wierze”. Nast$pnie Ksi!dz Biskup zwróci"
si$ do gimnazjalistów. W swoim przemówieniu zaakcentowa",
jak wa#na jest m"odo %, jak istotne jest dokonywanie m!drych
#yciowych wyborów, a nade wszystko #ycie zgodne z Ewangeli!. Wskaza", #e ka#dy powo"any jest do wi$to ci, któr! mo#na
osi!gn!% kieruj!c si$ zasadami WIARY, NADZIEI I MI+O*CI. )yczy", by m"odzi zechcieli obra% w swoim #yciu jako wzór godny
na ladowania Chrystusa, który uczy warto ci nieprzemijaj!cych, bo mówi o prawdzie, dobru i pi$knie. Uznany przez
wielu za autorytet Jan Pawe" II, wskazuje w"a nie na Chrystusa
jako Nauczyciela #ycia.
Na koniec Biskup udzieli" m"odzie#y swojego b"ogos"awie&-

stwa, a nast$pnie uda" si$ na spotkanie z gronem pedagogicznym. W s"owie skierowanym do nauczycieli zwróci" uwag$
na szko"$ jako placówk$, która nie tylko dba o rozwój intelektualny m"odzie#y, ale przede wszystkim pozwala jej rozwija%
si$ duchowo. Nauczyciel powinien nie tylko kompetentnie
przekazywa% wiedz$, ale tak#e kszta"towa% postawy wychowanków.
Ksi!dz Biskup #yczy" wszystkim, by pomimo trudno ci, z jakimi boryka si$ szko"a, podejmowali nadal trud w kszta"ceniu
i wychowywaniu m"odego pokolenia. Uwie&czeniem wizyty
by"o wspólne zdj$cie z dostojnym go ciem. Zarówno grono
pedagogiczne jak i uczniowie bardzo prze#yli to wzruszaj!ce
spotkanie. S"owa dostojnego go cia zapad"y w pami$% s"uchaczy i stanowi"y zach$t$ do dalszej owocnej pracy.
Jolanta Sokal – nauczyciel j. polskiego

Black Jack
12 lutego w Publicznym Gimnazjum odby"
si walentynkowy koncert nowopowsta"ego
zespo"u „Black Jack”. Tworz$ go: #ukasz )ak
(gitara solowa), Przemys"aw Drabczyk (perkusja), #ukasz Wieche! (keyboard) i Dawid
Zemlik (gitara basowa). Zespó", chocia% dzia"a
zaledwie od kilku miesi cy, prezentuje wysoki
poziom. W jego repertuarze znajduje si wiele
ponadczasowych utworów takich jak „Tr$bo
twist”, „Knockin’ on Heaven’s Door”, „Wehiku"
czasu” czy „Naiwne pytania”.
Zespó" powsta" pod koniec listopada 2009 roku z inicjatywy
Przemys"awa Drabczyka. Jego cz"onków po"!czy" zapa" i
zami"owanie do tworzenia muzyki oraz wiedza muzyczna:
#ukasz )ak jest absolwentem Szko"y Muzycznej w O wi$cimiu, na gitarze gra od pi$ciu lat, a Przemek Drabczyk,
oprócz perkusji, upodoba" sobie tr!bk$ i alt horn.
Zapytali my muzyków o pochodzenie nazwy grupy. - Jedna
z moich ulubionych piosenek Pearl Jam ma tytu" „Black”, a
wspólnie z ch"opakami zrymowali my do tego „Jack”. I tak
oto powsta"a nazwa „Black Jack” – wyja nia +ukasz )ak.
Ch"opaki maj! na razie za sob! wyst$p na koncercie Wiel-

kiej Orkiestrze *wi!tecznej Pomocy w styczniu 2010 roku.
Jednak wszyscy razem i ka#dy z osobna marz! o wielkiej
karierze. - Marzeniem ka#dego artysty jest zosta% zawodowym muzykiem – dodaje +ukasz )ak. – Mo#e kiedy który
z nas lub i ca"a czwórka wybije si$? Na razie staramy si$
godzi% nauk$ z próbami.

Katarzyna Boba
uczennica klasy III gimnazjum
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Aktywne i twórcze
- Rok 2009 okaza" si prze"omowym w dzia"alno'ci Ko"a Gospody& Wiejskich w Polance Wielkiej – mówi Krystyna Sitko, prezes Stowarzyszenia KGW – Twórczych Kobiet. – W trzy miesi$ce po obchodach jubileuszu 50-lecia dzia"alno'ci,
w maju 2009 r. za"o%y"y'my stowarzyszenie.
Stowarzyszenie, licz!ce 47 cz"onki&, og"osi"o na dzie& 1 lutego
2010 r. walne zebranie, podczas którego podsumowa"o miniony rok pracy. - Rok 2009 przebiega" nast$puj!co: rozpocz$"ymy go od tradycyjnego spotkania op"atkowego – wyja nia
Krystyna Sitko. – Z kolei podczas z"otego jubileuszu, jaki wi$towa"y my 10 stycznia 2009 w sali OSP go cie nas nie zawiedli.
Nie zabrak"o lampki szampana, kwiatów, podzi$kowa&, gratulacji i trzykro% powtarzanego „Sto lat!”.
Na wspania"e wypieki i potrawy panie zaprosi"y równie# 8
marca, z okazji Dnia Kobiet, a trzy dni pó(niej zorganizowa"y
pokaz „Szybko i smacznie przygotowa% sa"atki z kurczaka”.
– Naszym zadaniem jest kultywowanie tradycji, dlatego ch$tnie zorganizowa"y my wraz z GCK drug! edycj$ „Sto"u wielkanocnego” – dodaje nasza rozmówczyni. – Tego typu konkursy
promuj! tradycje ludowe, zw"aszcza kulinarne, ale i te zwi!zane z wykonaniem stroików i palm. Przypominamy m"odym
zwyczaje wielkanocne. My l$, #e nasza inicjatywa powiod"a
si$: impreza zgromadzi"a a# 400 osób!
26 kwietnia KGW aktywnie w"!czy"o si$ w „Dzie& Kultury w
Polance Wielkiej”. Pe"ni"o rol$ gospodarza cz$stuj!c produktami przygotowanymi wed"ug tradycyjnych przepisów: swojskim
chlebem ze smalcem oraz s"odkimi wypiekami. Panie przygotowa"y równie# prezentacj$ r$kodzie"a artystycznego z"o#on!
z prac swych cz"onki&.
- Równocze nie z t! dzia"alno ci!, czyni"y my starania o rejestracj$ ko"a, jako stowarzyszenia – dodaje pani prezes. – Ostatecznie nasz cel powiód" si$: SKGW-TK zarejestrowane zosta"o
21 maju 2009 r w S!dzie Okr$gowym w Krakowie – pod nr rej.
KRS 0000329177, numer wpisu w pozycji rejestru 1.
Celem Stowarzyszenia jest dzia"alno % opieku&cza, o wiatowa, edukacyjna, kulturalna, zdrowotna i spo"eczna w ród
spo"eczno ci lokalnej, oparta na dzia"alno ci spo"ecznej
cz"onki&. – Wierzymy, #e ta nowa forma dzia"alno ci otworzy
przed nami nowe mo#liwo ci i przyci!gnie m"ode cz"onkinie.
KGW kojarzy si$ z ko"em starszych pa&, które gotuj!, piewaj!
i ubieraj! si$ w tradycyjne stroje. A przecie# to nie do ko&ca
tak musi by%. Kobiety mog! przecie# aktywnie uczestniczy%
w #yciu spo"eczno ci lokalnej. Mog! organizowa% imprezy,
zabiega% o fundusze unijne i stara% si$, by w ko&cu zacz$to

si$ z nami liczy%. To dlatego zacz$"y my chodzi% na sesje Rady
Gminy i uczestniczy% w ró#nego rodzaju przedsi$wzi$ciach.
Jeste my aktywne i twórcze.
Jako stowarzyszenie kobiet twórczych, pola&skie KGW by%
mo#e wskazuje drog$ innym gospodyniom, jak dostosowa%
si$ do wyzwa& XXI wieku? Kto wie, mo#e za kilka lat tego typu
odwa#ne przekszta"cenia stan! si$ norm!? Trzymamy mocno
kciuki za powodzenie tego znakomitego pomys"u!
)e s! twórcze i aktywne gospodynie z Polanki udowadnia"y co
miesi!c. Organizowa"y spotkania, pokazy i wycieczki. Wzi$"y
czynny udzia" w: Dniach Polanki Wielkiej, Muzycznym Wieczorze Rockowym, Pikniku Rodzinnym, Pó"metku Wakacyjnym i IV
Pikniku Organizacji Pozarz!dowych pod Patronatem Starosty
O wi$cimskiego i Prezydenta Miasta O wi$cim. 12 pa(dziernika SKGW wzi$"o udzia" w zako&czeniu sezonu „Wielkie #niwa
karpiowe” w Zatorze i zorganizowa"o tam stoisko promuj!ce
wyroby r$kodzie"a artystycznego.
- Du#ym sukcesem okaza"a si$ te# „I Prezentacja Regionalnych
Potraw Wigilijnych – Stó" Wigilijny”, któr! w grudniu zorganizowa"y my z GCK – zaznacza Krystyna Sitko. – Tym razem nasze
zaproszenie przyj$"y ko"a ze Stowarzyszenia „Dolina Karpia”.
Bardzo nas cieszy ta wspó"praca, poniewa# mo#emy wymieni%
si$ do wiadczeniami z innymi ko"ami i nawi!za% kontakty.
Dzia"alno % SKGW to jednak nie tylko spotkania i udzia" w
imprezach. W maju zosta"a ustalona opieka nad drewnianym
ko ció"kiem p.w. w. Miko"aja. Panie postanowi"y przygotowa%
obiekt dla turystów pod!#aj!cych Otwartym Szlakiem Architektury Drewnianej, a prezes SKGW zosta"a wyznaczona jako
kustosz do wspó"pracy z Ma"opolsk! Organizacj! Turystyczn!
w Krakowie. Ko ció"ek b$dzie czynny w weekendy od maja do
ko&ca wrze nia 2010 r.
- Przed nami mnóstwo pracy - planujemy np. za"o#y% zespó"
piewaczy. Ale nasz! najwi$ksz! bol!czk! jest brak w"asnej
siedziby – ubolewa pani prezes. (ka)
SKGW – Twórczych Kobiet dzi kuje
wszystkim darczy&com, sponsorom oraz gospodyniom, którzy
pomagaj$ w realizacji za"o%e& statutowych.
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Orkiestra znów
zagra!a w Polance!
6 762,21 z!, 116 koron s!owackich, 1,40 euro oraz 20
forintów to kwota, jak mieszka$cy Polanki Wielkiej
podarowali podczas XVIII Fina!u Wielkiej Orkiestry
%wi tecznej Pomocy na wczesne wykrywanie chorób
nowotworowych u dzieci. G!ównym organizatorem
akcji charytatywnej by!o Gimnazjum Publiczne, a w
rol& dyrygenta orkiestry wcieli!a si& nauczycielka tej
szko!y, Jadwiga Zyme!ka.
11 wolontariuszy i 13 pomocników kwestowa o w Polance
przez ca ! niedziel". Pod opiek! nauczycielek, Beaty Kantyki
i Jolanty Szymalskiej, w godzinach od 7.30 do 12.00 mo#na
ich by o spotka$ przed ko%cio ami w Polance Dolnej i Górnej.
W po udnie zako&czono pierwszy etap zbiórki, odwo#!c 7
puszek do o%wi"cimskiego sztabu Orkiestry, usytuowanego w
OCK. W puszkach by o 3 020 z . Cztery puszki „pow"drowa y”
do Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej, gdzie o
godz.15.00 rozpocz! si" drugi, koncertowy etap „wielkiego
grania” na zakup sprz"tu medycznego potrzebnego do ratowania zdrowia i #ycia najm odszych .
W wype nionej po brzegi sali GCK, wszystkich przyby ych
go%ci – w%ród których oczywi%cie nie zabrak o w adz samorz!dowych na czele z wójtem Mariuszem Figur – w imieniu
organizatorów Þna u WO'P-u w Polance - przywita a Jadwiga
Zyme!ka. Zach"ci a jednocze%nie do sercem dyktowanego
udzia u w licytacji przedmiotów i upominków oÞarowanych
przez niezawodnych - jak zawsze! - darczy&ców i sponsorów.
W holu czynne by o równie# stoisko, na którym mo#na by o
kupi$ maskotki, gad#ety i prace plastyczne oÞarowane, b!d(
wykonane specjalnie na ten pi"kny cel przez uczniów Szko y
Podstawowej i Gimnazjum.
Wyst"py estradowe rozpocz"li najm odsi. Karolina Szabla z
Przedszkola nr 1 z wdzi"kiem wykona a piosenki „Kochane
s oneczko” i „Cyganeczka idzie w tan”. (Warto nadmieni$, #e
Karolina, któr! do wyst"pu przygotowa a wychowawczyni z
przedszkola, Anna Hamerska, ma ju# za sob! udany wyst"p
w czasie Ogólnopolskiego Fes)walu Dzieci i M odzie#y „T"czowe piosenki Jana Wojdaka”!). Przedszkolaki wystawi y tak#e
inscenizacj" zatytu owan! „Nowy Rok”, przygotowan! pod
kierunkiem Anny Ku"niar.
Po wyst"pach dzieciaków z Przedszkola nr 1, kiedy na widowni poja%nia o od u%miechów wzruszonych rodziców i bab$, rozpocz" a si" pierwsza cz"%$ licytacji darów na rzecz WO'P, któr!
zr"cznie i z dowcipem prowadzi Stanis!aw Gancarczyk.
I znów scena zape ni a si" najm odszymi! Grupa „starszaków”
z Przedszkole nr 2 za%piewa a kol"dy i pastora ki, przygotowane pod kierunkiem nauczycielki El#biety Gregor: „Szczere serduszka”, „Pójd(my wszyscy do stajenki” i „'wie$ gwiazdeczko
%wie$”. Gimnazjalny kabaret „Si" pasie”, dzia aj!cy pod kierunkiem Jolanty Szymalskiej, zaprezentowa si" w dwóch pe nych

humoru scenkach: „Zakupy”, „Romu%” i „Swatka”. Po gimnazjalistach wyst!pili ich m odsi koledzy ze szko y podstawowej
w obrazku scenicznym „Pomieszanie epok”. Nie zabrak o te#
piosenek z ta&cami : „Bo to nasz kraj” i „Poleczka kwiatowa”.
Swój artystyczny wk ad w „orkiestrowy” program uczniowie
przygotowali pod kierunkiem Danuty Wandor. Dzia aj!cy ju#
od kilku lat i dobrze znany w Polance zespó wokalny CALLEUM
wykona piosenki „Nie p acz Ewka” i „Ma go%ka szkoda ez”.
Uzdolnionymi wokalnie dziewcz"tami opiekuje si" Renata Paluchowska. Uczniowie II kl. Gimnazjum przedstawili „Jase ka”
przygotowane pod kierunkiem Jolanty Sokal.
Na koniec programu wyst!pi y zespo y taneczne dzia aj!ce w
Gminnym Centrum Kultury pod kierunkiem Anny D&bskiej:
REWOLT i Cheerleaders SHADE oraz zespó muzyczny „BLACK
JACK” z Polanki Wielkiej (w sk adzie: Przemys!aw Drabczyk
– perkusja, 'ukasz (ak – gitara elektryczna, Dawid Zemlik
– gitara basowa i 'ukasz Wieche) – klawisze).
ORGANIZATORZY XVIII FINA'U WIELKIEJ ORKIESTRY %WI*TECZNEJ POMOCY sk!adaj serdeczne podzi&kowania
wszystkim osobom, które wspar!y akcj& WO%P rzeczowo,
Þnansowo, organizacyjnie oraz wyst&pami artystycznymi.
S to: wójt gminy Mariusz Figura, piekarnia Roberta Tytrana,
Stowarzyszenie KGW – Twórczych Kobiet, Zak!ad Remontowo-Budowlany Grzegorza Boby, Þrma Jaor Jacka Ortmana.
„Nigdy nie jest tak, eby cz!owiek, czyni"c dobrze
drugiemu, tylko sam by! dobroczy#c". Jest równocze$nie obdarowywany, obdarowany tym, co ten
drugi przyjmuje z mi!o$ci"”. Jan Pawe! II

Dzi kuj bardzo serdecznie wszystkim osobom, które w!"czy!y si do akcji „#wi"teczna
paczka” za pomoc rzeczow", Þnansow" oraz
prac i zaanga$owanie.
To dzi ki waszej hojno%ci sze%& rodzin z terenu
Polanki Wielkiej otrzyma!o %wi"teczne paczki.
Koordynator akcji,
JADWIGA ZYME KA
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Ferie 2010
Gminne Centrum Kultury mi&dzy 18 do 23 stycznia zaprosi!o dzieci z Polanki Wielkiej do wspólnej zabawy
podczas cyklu Ferie Artystyczne 2009. Codziennie od
30 do 45 m!odych ludzi sp&dza!o tu czas zimowego
wypoczynku uczestnicz c w ciekawych zaj&ciach
– m.in. ucz c si& ta$ca, czy bior c udzia! w warsztatów teatralnych, sportowych i edukacyjnych. Oprócz
codziennej zabawy i zaj&) warsztatowych, uczniowie
wzi&li udzia! w wycieczce autokarowej do kina w Bielsku-Bia!ej, by zobaczy) Þlm „Avatar”.

Ferie przebiega y pod has em „Wypoczywaj aktywnie”. Oferta
by a adresowana do dzieci i m odzie#y ze szko y podstawowej
i gimnazjum, sp"dzaj!cych ferie w domu. - Zaproponowali%my
dobr! i bezpieczn! zabaw", zach"cali%my do rozwijania zainteresowa& – mówi Marianna (mija, dyrektor GCK. – Zaj"cia
odbywa y si" codziennie w godzinach od 10.00 do 14.00.
*!cznie z naszej propozycji skorzysta y 182 osoby.
Dzieciaki nie mog y narzeka$ na nud". Bardzo podoba y si"
„Warsztaty z poduszkowcami”, podczas których mo#na by o
pozna$ histori" poduszkowców, konstrukcj" i zasady ich dziaania. Poruszane by y tak#e podstawowe zagadnienia z zakresu
Þzyki, tj. si a grawitacji, tarcie, czy bezw adno%$. Uczestnicy zobaczyli prawdziwe projekty i istniej!ce modele, a nast"pnie w

trzech grupach, pod okiem instruktora, skonstruowali w asne
modele poduszkowców. Budowa posz a pomy%lnie i wszystkie
grupy zako&czy y zaj"cia latania na poduszkowcu.
Wci!gaj!ce by y te# warsztaty teatralne, prowadzone przez
Danut& Kowalczyk, traktuj!ce o technikach aktorskich i metodach wyra#ania siebie poprzez ruch i g os. Na koniec ka#dy
móg spróbowa$ swoich si w krótkich e)udach teatralnych.
Technika ta&ca wolnego by a z kolei tematem warsztatów
tanecznych, prowadzonych przez Stanis!aw& Filas. Natomiast
Anna D&bska zaproponowa a uczestnikom ferii nauk" polki,
country, cha-chy, chiuhaha i „boksu”, po !czonego z ta&cem
funky. Artystyczn! zim" zako&czy bal przebiera&ców i warsztaty modelarskie z Markiem Góralem.

Wspólne
kol&dowanie
W niedziel&, 17 stycznia 2010 r. w Gminnym Centrum
Kultury w Polance Wielkiej odby!o si& „Wspólne kol&dowanie przy choince”. Spotkanie rozpocz&!o si&
mi!ym i ciep!ym powitaniem zgromadzonych go+ci na
czele z wójtem Polanki, Mariuszem Figur .
Dyrektor GCK Marianna (mija szczególnie ciep o wita a te#
wszystkich Seniorów, poniewa# to g ównie im - w przeddzie&
Dnia Babci i Dnia Dziadka – to radosne kol"dowanie by o dedykowane. – Kol"da od wieków !czy pokolenia. Kol"dowanie
oprócz rado%ci wspólnego %piewania podtrzymuje obyczaje,
prowadzi do wzajemnego zrozumienia i jedno%ci, a nade
wszystko to budowanie wi"zi mi"dzyludzkich. Zatem zapraszam do wspólnego k o l " d o w a n i a !!!! - powiedzia a.
Jako pierwsza wyst!pi a M odzie#owa Orkiestra D"ta oraz
Orkiestra D"ta pod kierownictwem kapelmistrza Jana Jarosza.
Nast"pn! grup!, która u%wietni a spotkanie by o ognisko muzyczne. M odzi piani%ci zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Dalsz! cz"%$ spotkania stanowi o wspólne kol"dowanie ze-

spo u Ma a Polancza przy akompaniamencie kapeli w sk adzie:
Alicja G&bala, Bogdan Ha!at, Wies!aw Grabski i Stanis!aw
Tr bka.
Na zako&czenie z pi"knym przedstawieniem „Id! kol"dnicy”,
skierowanym do wszystkich bab$ i dziadków, wyst!pi o Ko o
Teatralno-Recytatorskie. – Wierz", #e nasze wspólne kol"dowanie, wprawi o widzów i wykonawców w uroczysty i przyjazny nastrój – dodaje Marianna +mija. – Mam te# nadziej", #e
pozwoli o uwolni$ si" od stresu codziennej gonitwy. Taki koncert odby si" po raz drugi i pozostaje nam #ywi$ nadziej", #e
w nast"pnych latach nie zabraknie entuzjazmu, dobrej woli i
energii, by kontynuowa$ wspólne kol"dowanie.
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Biesiada Góralska
bez granic
Do bia!ego rana trwa!a ko$cz ca karnawa! „Biesiada Góralska bez granic”. Trzy pokolenia pola$skiej
„m!odzie#y” zaprosi!o do wspólnej zabawy Gminne
Centrum Kultury i Stowarzyszenie KGW-TK.

Spotkanie autorskie
Dyskusyjny Klub Ksi #ki odwiedzi! w lutym znakomity
go+) – jedna z najlepszych polskich autorek ksi #ek dla
dzieci, m!odzie#y i doros!ych – Anna Onichimowska.
Pisarka interesuj!co opowiada a o swojej pracy pisarskiej.
Wydaje si", #e zainteresowa a sw! osob! najm odszych
jak i starszych czytelników, poniewa# kolejka po autografy,
jaka si" do niej ustawi a, nie by a ma a. Mi ! niespodziank"
wszystkim uczestnikom spotkania w Dyskusyjnym Klubie
Ksi!#ki zrobi a Prezes SKGW, która dla podtrzymania tradycji t ustego czwartku zaprosi a na… p!czki.

Anna Onichimowska
Pisze ksi!#ki wierszem i proz! dla
dzieci i m odzie#y. Jest laureatk!
pres)#owych nagród literackich krajowych i zagranicznych,
m.in. Nagrody Literackiej im.
K. Makuszy&skiego za ksi!#k"
„Dobry potwór nie jest z y”. Kieruje fundacj! „'wiat Dziecka”,
która popularyzuje literatur"
dzieci"c!, pomaga dzieciom
potrzebuj!cych wsparcia. Lubi
podró#e i ceni sobie spotkania z
czytelnikami.
Ksi!#ki Anny Onichimowskiej
ciesz! si" nies abn!cym powodzeniem u czytelników. Jest w nich wiele fantazji, przygód
i humoru, ale pisarka podejmuje w nich równie# trudne
problemy ma ego cz owieka.
Joanna Tyran

- Du#o %miechu dobra zabawa, wspania a muzyka i sala wype niona po brzegi – tak mo#na opisa$ t" niezapomnian! imprez"
– mówi Marianna (mija, dyrektor GCK. – Uczestnicy - m odzie#, m odzie# starsza i ta najstarsza – udowodnili, #e potraÞ!
%wietnie si" bawi$, bra$ udzia w trudnych konkurencjach i
stworzy$ wspania ! atmosfer".
Gwiazd! tegorocznej karnawa owej imprezy by a Kapela Góralska „Beskid” pochodz!ca z regionu Podbeskidzia, która piel"gnuje muzyk" z tego regionu, a tak#e koncertuje z muzyk!
folkow! ró#nych stron %wiata. „Beskid” udowodni w Polance,
#e znakomicie gra, %piewa i bawi ta&cem. Jej kierownik Marek
Szte,o ze swad! prowadzi konkursy, które przeplata góralskim, cz"sto pieprznym humorem. W drugiej cz"%ci pa eczk"
wodzireja przej! Stanis!aw Ca!us, który wraz ze swym zespoem „Karat” bawi go%ci do bia ego rana. Opraw" kulinarn!
przygotowa o stowarzyszenie KGW.
- Mamy nadzieje, #e ta impreza na sta e wejdzie do kalendarza
naszych imprez – dodaje dyrektor GKC.
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Drewniane domy Karola
Drewniane modele domów, autorstwa Karola Cholewki z Piotrowic, mo#na ogl da) na wystawie w GCK
do ko$ca kwietnia. Ucze$ pierwszej klasy Technikum
Elektronicznego w O+wi&cimiu ma ju# na swoim koncie prezentacje w Piotrowicach, Przeciszowie i Zatorze. Teraz jego niezwyk!e prace mog ogl da) mieszka$cy Polanki Wielkiej. Wystawie towarzyszy pokaz
serwetek autorstwa jego mamy Bernadety Cholewki.
- Modelarstwem interesuj" si" od pierwszej klasy szko y podstawowej – wspomina Karol Cholewka. – Na pocz!tku sklejaem plastykowe modele samolotów. Ale ten materia wkrótce
mi si" znudzi i szybko wybudowa em swój pierwszy dom z
zapa ek, potem z patyczków do szasz yków, a teraz ju# si"gam
po ró#ne materia y, by jak najwierniej nawi!za$ do orygina u.
No w a%nie, modele Karola nie pochodz! z czasopism modelarskich, ani Internetu, lecz s! miniatur! rzeczywistych domów,
które modelarz zobaczy , zapami"ta , a nawet sfotografowa .
– Syn zdradza zainteresowania architektur!, projektowaniem
– to nas z #on! cieszy. Mamy nadziej", #e pójdzie w tym kierunku – u%miecha si" Ryszard Cholewka.
Rodzice Karola zach"caj! go do rozwijania nietypowych zainteresowa&. Zreszt! w domu pa&stwa Cholewów ka#dy „uprawia swój artystyczny ogródek”. M odszy Dominik rysuje graÞki,
mama Bernadeta specjalizuje si" w przestrzennych pracach
szyde kowych, a tata Ryszard pomaga ca ej trójce. (ka)

INFORMACJE GMINNEGO CENTRUM KULTURY
redaguje zespó! GCK, opracowanie (ka)

Kobiece +wi&to
8 marca wspólnie %wi"towa y panie z naszej gminy. Mi e
spotkanie zorganizowa o Stowarzyszenie KGW – TK i Gminne Centrum Kultury. – Zaprosi y%my na pocz"stunek i rozmowy przy stole – mówi prezes Krystyna Sitko.
Nie zabrak o w adz z gminy i powiatu. Spotkaniu towarzyszy recital Moniki Wanat.

Harmonogram imprez
Gminnego Centrum Kultury
12 kwiecie!, godz. 17.00 - wernisa$
wystawy prac Ko!a Modelarskiego „Krzy$ak”,
20 kwietnia, godz. 10.00 – spotkanie z
pisark" Joann" Olech dla dzieci ze Szko!y
Podstawowej,
23 kwietnia – Dzie' Otwarty Biblioteki z
okazji #wiatowego Dnia Ksi"$ki,
25 kwietnia, godz. 15.00 – DZIE( KULTURY
– prezentacja zespo!ów artystycznych i kó!
zainteresowa' dzia!aj"cych w Polance Wielkiej,
26 maja , godz. 17.00 – Dzie' Matki,
30 maja, godz. 13.00 - Dzie' Dziecka,
godz. 16.00 I Powiatowy Przegl"d Orkiestr
D tych – o puchar Wójta Gminy Polanka
Wielka.
Comiesi czne imprezy z cyklu „Ca!a Polska
Czyta Dzieciom” - kwiecie', maj, czerwiec.
Szczegó"y na plakatach. Zapraszamy!
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kultura
Ramowy plan pracy na 2010 rok
Gminnego Centrum Kultury
marzec -grudzie$ 2010
(z o#ony w grudniu 2009 roku do Urzedu Gminy)
Marzec
Impreza okoliczno%ciowa z okazji Dnia Kobiet, Gminny Konkurs
Dzieci"cy „ Moja ma a Ojczyzna”, Ca a Polska czyta Dzieciom/
impreza cykliczna raz w miesi!cu (od marca do grudnia),
Prezentacja Regionalnych Potraw Wielkanocnych – „ Stó
Wielkanocny” wspó organizacja SKGW, spotkanie autorskie
mieszka&ców gminy z Marzen! Filipczak - podró#niczk!, autork!
przewodnika dla podró#uj!cych kobiet „Jad" sobie. Azja”.

Polanin stycze -marzec 2010

Finanse GCK
Dzia!alno+) Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej
Þnansowana jest w formie dotacji z bud#etu gminy. W 2009
roku wynosi!a 299.162 z!. (+ 12 500 z!. na zakup instrumentu
muzycznego dla orkiestry). W 2010 roku Rada Gminy zmniejszy!a j o 30 tys. z!.

Kwiecie$
Powiatowy Konkurs Recytatorski z okazji Dnia Ziemi; II Fes)wal
Piosenki Religijnej; Dzie& Kultury w Gminie Polanka Wielka.
Maj
Okoliczno%ciowe spotkanie Dzie& Matki.
M odzie#owy Fes)wal Majowy- „Wieczór rockowy i nie tylko......”.
Czerwiec
Rejonowy Przegl!d Orkiestr D"tych – „O Puchar Wójta Gminy”,
Dzie& Dziecka – impreza rekreacyjna, Dni Polanki Wielkiej.
Lipiec
Niedzielne koncerty muzyczne „Muzyka zakl"ta w drewnie”,
Wakacje Artystyczne dla dzieci i m odzie#y,
Piknik rodzinny – impreza rekreacyjna.
.

Sierpie$
Popo udnie z rodzin! – pó metek wakacyjny (festyn),
Niedzielne koncerty muzyczne.
Wrzesie$
Po#egnanie lata; Fes)wal Piosenki Przedszkolnej.
Pa"dziernik
Szkolny Song, Wieczór w oski,
„Jesienna Herbatka” – wieczór artystyczny.
Listopad
Zaduszki poetyckie, Andrzejkowa Dyskoteka dla m odzie#y.
Grudzie$
Miko ajkowe spotkanie dla dzieci, Prezentacja Regionalnych
Potraw Wigilijnych – „Stó Wigilijny” – wspó . SKGW,
Koncert Kol"d i Pastora ek.
Biblioteka
w ramach komputeryzacji biblioteki wprowadzanie ksi"gozbioru
do sieci informatycznej; Dyskusyjny Klub Ksi!#ki - spotkanie raz
w miesi!cu ka#da grupa (dzieci, m odzie#, doro%li); spotkania
autorskie raz na kwarta ; lekcje biblioteczne dla m odzie#y szko y
podstawowej i dla gimnazjum; unowocze%nienie biblioteki (niskie
rega y dla dzieci) poprzez urz!dzenie k!cików czytelniczych dla
najm odszych.
Ponadto wspó praca we wszystkich imprezach organizowanych
przez organizacje spo eczne, szko y, przedszkola dzia aj!ce w
Gminie Polanka Wielka.
Prowadzenie sta ych form pracy w GCK.
Prowadzenie gazety Polanin.
Wyjazdy na konkursy, przegl!dy zespo ów dzia aj!cych w GCK.
Organizowanie wystaw twórczo%ci artystycznej przez ca y rok.
Prowadzenie wynaj"cia sali na ró#ne formy dzia alno%ci
(kulturalnej, rozrywkowej, prezentacje wyrobów itd.).

Z dotacji na 2009 rok - 63.310 z . wykorzystano na wynagrodzenia instruktorów prowadz!cych zaj"cia w GCK. Pozosta !
kwot" przeznaczono na utrzymanie biblioteki, klubu, GCK,
parku, pokrycie kosztów energii elektrycznej, ogrzewania,
%rodków czysto%ci, na wynagrodzenia pracowników oraz na
dop aty do bie#!cej dzia alno%ci zespo ów (np. koszty wynajmu autobusu na wyst"py, stroje itd).
Z pozyskanych %rodków na imprezy i dzia alno%ci w asnej GCK
wypracowa o 58.512 z . dochodu.
Dzi"ki pozyskanym w ubieg ym roku %rodkom uda o si" zrealizowa$ 35 ró#nych imprez. W dalszym ci!gu w bibliotece trwaj!
prace zwi!zane z komputeryzacj! ksi"gozbioru.
To tylko niektóre z dzia a& podejmowanych przez GCK w
ubieg ym roku. Szczegó owo ze wszystkimi przedsi"wzi"ciami
mo#na zapozna$ si" na stronie internetowej GCK www.gckpolanka.pl.
W 2010 roku, z bud#etu gminy, GCK otrzyma o dotacj" w wysoko%ci 270 tys. z . Dotacja zosta a niestety zmniejszona przez
Rad" w stosunku do ubieg ego roku o 30 tys. z otych.
Na organizacj" imprez kulturalnych w tym roku w bud#ecie
zaplanowano 5 tys. z , a na us ugi dla zespo ów (stroje, transport, zakup artyku ów) – 4 tys. z .
Nadmieniamy, #e szczególnie wa#na dla nas jest m odzie#.
Szans" na jej artystyczny rozwój daj! dzia aj!ce w GCK zespo y
i ko a: orkiestra d"ta, ma#oretki, zespó taneczny „Shade”,
Zespó Pie%ni i Ta&ca „Ma a Polancza”, ZPiT „Polancza”, zespó
taneczny „Power”, ognisko muzyczne, pracownia modelarska
„Krzy#ak”, ko o teatralne, M odzie#owy Zespó Muzyczny
„Black Jack”, Dyskusyjne Kluby Ksi!#ki dla dzieci, m odzie#y i
doros ych.
Trudno wyobrazi$ sobie zaspokojenie potrzeb tych zespo ów
z kwoty 4 tys. z . Przyznana dotacja nie pozwala na jej zwi"kszenie.
Dyrektor GCK
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sport

Polanka gór !
Samorz dowcy z Polanki Wielkiej wywalczyli zwyci&stwo w XII Powiatowym Integracyjnym Turnieju
Pi!ki No#nej Halowej, organizowanym przez starostwo powiatowe w O+wi&cimiu. Pokonali tym samym
reprezentacje samorz dów z K&t, Che!mka, miasta
O+wi&cim oraz starostwa i przywie"li do domu wspania!y puchar!
Turniej trwa przez dwa dni (od 20 do 21 lutego), a zorganizowano go w halach sportowych popularnych szkó w O%wi"cimiu – „konara” i „chemika”. W sobot", w pierwszy dzie&
turnieju, rywalizowa y dru#yny z trzynastu szkó ponadgimnazjalnych, spo%ród których puchar wywalczy a ekipa z PZ nr 2
SOMSiT w O%wi"cimiu.
- Niedziela by a dniem zmaga& samorz!dowców z powiatu
o%wi"cimskiego – wyja%nia Ryszard Tabaka, rzecznik starostwa. – W%ród zawodników znale(li si" pracownicy niemal
wszystkich urz"dów gmin i miast ziemi o%wi"cimskiej, starostwa oraz Urz"du Marsza kowskiego w Krakowie. W tym roku
nie rozegrano meczu pomi"dzy samorz!dowcami i dziennikarzami, co przez wiele lat nale#a o do tradycji
I miejsce i puchar wywalczy a dru#yna z Polanki Wielkiej (w
sk adzie: ZBIGNIEW WASZTYL, ANDRZEJ POKRZYK, GRZEGORZ JARZYNA, RAFA' JASZCZYK, KRYSTIAN DRABCZYK, RAFA' D'UBISZ, MAREK FATYGA, PRZEMYS'AW KASPERCZYK,
MARIUSZ FIGURA). Drug! lokat" zaj" a gmina K"ty, a trzeci!
ekipa z Che mka. Na czwartym miejscu znalaz si" ubieg oroczny zdobywca pucharu – miasto O%wi"cim, a za nim reprezentacja powiatu o%wi"cimskiego.
Rozdano te# trofea dla najlepszych zawodników – strzelcem
wyborowym okaza si" Waldemar 'ozi$ski (sze%$ bramek), a
najskuteczniejszym bramkarzem Rafa! D!ubisz z Polanki.
Rozgrywki, które mia y g ównie integracyjny cel, w przysz ym
roku zostan! rozegrane w K"tach.
- Chcia bym serdecznie podzi"kowa$ reprezentuj!cym nasz!

gmin& uczestnikom turnieju - mówi wójt Mariusz Figura. Wszyscy zaprezentowali doskona!%, skuteczn% gr&, wwalczyli
zwyci&stwo i przynie$li chlub& naszej miejscowo$ci. Zbigniew
Wasztyl, Rafa! Jaszczyk, Andrzej Pokrzyk i Grzegorz Jarzyna
wielokrotnie ju# reprezentowali nasz% gmin&. Ale wyst&puj%cy
w tym roku po raz pierwszy Krys)an Drabczyk, Marek Fatyga
i Przemys!aw Kasperczyk przedstawili doskona!% form&. Na
medal spisa! si& te# nasz niezrównany bramkarz Rafa! D!ubisz,
który nie bez korezy otrzyma! wyró#nienie dla najlepszego
bramkarza turnieju. Mam nadziej&, #e ten wspania!y wyczyn
powtórzymy równie# za rok. oprac. (ka)

Przed rund wiosenn
Dru!yna LKS „Strumie"” Polanka Wielka 18 stycznia rozpocz#$a przygotowania do rundy wiosennej sezonu 2009/2010.
Pi$karze trenowali wpierw na sali gimnastycznej, a 9 marca
treningi zosta$y wznowione na boisku (3 razy w tygodniu) i
w terenie.
Zaj"cia w terenie maj! za cel wyrobienie kondycji, która musi
REKLAMA

SERWIS URZ DZE
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
(RTV, AGD, sterowniki CO, sprz t komputerowy,
fotograÞczny i inne)
Osiek, ul. Browarna 27, tel. 510 090 007, 692 237 074

procentowa przez ca!y sezon. W ramach przygotowa" zosta!y
rozegrane mecze sparingowe z dru#ynami $l%skiej okr&gówki... – …Prezentuj%cymi typowy futbol si!owy... – podkre$la
trener Fatyga.
W sk!adzie dru#yny seniorów zasz!y zmiany. Nie wznowili treningów: bramkarz Licha"ski oraz pomocnik 'abi"ski, za to z
wypo#yczenia z „Zaborzanki” wrócili (liwi"ski i Pilch.
Przypomnijmy, #e nasza dru#yna po „jesieni” zajmuje 6. pozycj& z 19-punktowym dorobkiem. Stosunek bramkowy to
24:20. Jedn% z bol%czek trenera Fatygi jest s!aba frekwencja.
– Mimo to b&dziemy walczy o jak najlepsze miejsce w tabeli
– zapewnia szkoleniowiec.
O ile pogoda dopisze, pierwsza kolejka rundy wiosennej zostanie rozegrana ju# 28 marca. Polanka zmierzy si& wówczas z
dru#yn% LKS „Zatorzanka” Zator. (a)
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REKLAMA

Bankomatowi z$odzieje

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

NAUKA JAZDY BLACK

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

12 marca w wyniku podj&tych na szeroka skal& dzia!a"
policyjnych ustalono sprawców licznych w!ama" do parkomatów, do których dochodzi!o od lutego br. na terenie
miasta O$wi&cimia. Okaza!o si&, #e dzia!a" tych dopu$ci!a
si& grupa m!odych m&#czyzn i ch!opców z terenu O$wi&cimiu. Odnaleziono sprz&t s!u#%cy do w!ama". Prowadzone
czynno$ci pozwoli!y na postawienie 22 zarzutów 3 podejrzanym, którzy uko"czyli 17 lat, jak równie# w sprawie przes!uchano trzech nieletnich sprawców czynów karalnych.
Sprawcy w swoich wyja$nieniach przyznali si& do w!ama"
do parkomatów, ale równie# do wielu kradzie#y sklepowych
dokonywanych w marketach na terenie miasta O$wi&cimia.
Trwaj% dalsze czynno$ci wyja$niaj%ce w tych sprawach. Niewykluczone s% dalsze zatrzymania.

Brutalny napad
10 marca, oko!o godz. 23.00 w O$wi&cimiu 20-letni m&#czyzna po wyj$ciu z pubu zosta! zaatakowany przez dwóch
nieznanych mu sprawców, którzy brutalnie bij%c pi&$ciami
i kopi%c nogami po g!owie i ciele doprowadzili go do stanu
nieprzytomno$ci. Sprawcy skradli pieni%dze, dokumenty i
telefon komórkowy, a nast&pnie pozostawiaj%c oÞar& krwawi%c% oddalili si&. Nieprzytomnego m&#czyzn& z licznymi
obra#eniami g!owy znalaz! przypadkowy przechodzie",
który powiadomi! pogotowie. W wyniku podj&tych dzia!a"
funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w O$wi&cimiu
12 marca, w godzinach rannych dokonali zatrzymania osób,
które mog!y mie zwi%zek z tym brutalnym przest&pstwem.
W trakcie przeszukania w ich mieszkaniu ujawniono skradziony telefon. Dalsze czynno$ci procesowe pozwoli!y na
postawienie zatrzymanym braciom zarzutów dokonania
rozboju, którzy przyznali si& do jego dokonania i z!o#yli
wyja$niania. Wobec starszego z braci zastosowano $rodek
zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, natomiast m!odszy zosta! oddany zosta! pod dozór policji.

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

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

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$, ul. Dolna 3
tel. 33/ 486 70 16, 33/ 845 75 96
0 602 289 577
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Urz d Stanu Cywilnego
informuje
URODZENIA
Grudzie" 2009: Zuzanna Figura, Wojciech Ga!gan, Kamil
(mieta"ski, Kacper Górkiewicz.
Stycze" 2010: Micha! Madeja, Weronika Jarosz, Alicja Zygmunt.
Luty 2010: Krys)an Huczek, Micha! Wanat, Kacper Nikliborc, Gabriel *ukaszczyk.
Marzec 2010: Pawe! Bratek, Milena Bartu$.

Pod znakiem remontu
7 lutego, Ochotnicza Stra! Po!arna podsumowa$a 2009 rok.
Ta najwi#ksza w powiecie o(wi#cimskim jednostka wci !
mo!e si# pochwali) imponuj c liczb cz$onków: 73 zwyczajnych, 3 honorowych i 185 wspieraj cych – razem 261 osób,
w tym 8 kobiet.
OSP w roku 2009 stra#acy wyje#d#ali 31 razy do akcji ratowniczych, w tym: 8 razy do gaszeniu po#arów, a 23 razy do likwidacji miejscowych zagro#e". Brali te# udzia! w 8 interwencjach
w s%siednich woskach: w G!&bowicach, Osieku, Przeciszowie
i Grojcu. Jak zawsze zapraszali na organizowane przez siebie
uroczysto$ci: obchody Dnia Stra#aka i Dnia Niepodleg!o$ci,
uroczysto$ 30. rocznicy pobytu ks. dziekana Tadeusza Porzyckiego w paraÞi i jego 70. urodzin.
Dru#yny m!odzie#owe i doros!e sprawdza!y si& podczas zawodów na ró#nych szczeblach: na zawodach miejsko-gminnych
w Rajsku sekcja m&ska seniorów zaj&!a XI miejsce, sekcja
m!odzie#owa ch!opców w grupie II 16-18 lat zaj&!a V miejsce.
W Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Po#arniczej na szczeblu
powiatowym w Malcu, Rafa! Czopek zaj%! I miejsce i reprezentowa! powiat o$wi&cimski na turnieju wojewódzkim.
W roku 2009 OSP przeprowadzi!a generalny remont zaplecza
kuchennego przy górnej sali wraz z remontem klatki schodowej i ociepleniem suÞtu oraz $ciany przy wej$ciu na tarasie. W
czasie remontu zamontowano w kuchni nowe wyposa#enie:
dwie kuchenki gazowe, dwa taborety gazowe, zlewozmywak,
przerobiono instalacje wodn%, gazow% i elektryczn%, oraz zainstalowano w piwnicy wydajny bojler gazowy do zapewnienia
ciep!ej wody.
Stra#acy udzielali si& w zawodach sportowo-po#arniczych,
turniejach pi!ki no#nej, lokalnych uroczysto$ciach $wieckich i
ko$cielnych, a tak#e w uroczysto$ciach organizowanych przez
okoliczne jednostki OSP i oddzia!y zwi%zku OSP RP. Zorganizowali pokazy sprz&tu i wicze" stra#ackich dla przedszkola nr 1
w Polance Wielkiej, wystaw& i pokazy sprz&tu podczas „Dnia
Rodziny” we wspó!pracy z Gminnym O$rodkiem Pomocy Spo!ecznej. OSP wzi&!a na siebie obstaw& skrzy#owa" podczas wy$cigu kolarskiego o Puchar Wójta Gminy Polanka Wielka oraz
rajdu rowerowego, organizowanego przez Miejski O$rodek
Sportu i Rekreacji w O$wi&cimiu oraz GCK w Polance Wielkiej.
Duma Polanki – orkiestra d&ta – w Przegl%dzie Orkiestr D&tych
„Echo Tr%bity” w Nowym S%czu zdoby!a I miejsce, natomiast

MA%&E'STWA
Stycze" 2010: Dariusz Sala (Polanka Wielka) - Wiole+a
Rydzo" (Polanka Wielka), Przemys!aw Wrzosek (Tarnów)
- Monika Grzes!o (Polanka Wielka).
Luty 2010: Seweryn Jarosz (Osiek) - Bogumi!a Czarny (Polanka Wielka), Zdzis!aw Jurecki (Polanka Wielka) - Marta
Lasek (Polanka Wielka), Piotr Marsza!ek (Osiek) - Patrycja
Mierzejewska (Polanka Wielka).

ZGONY
Grudzie" 2009: El#bieta Drabczyk, lat 81 (ul. Pasternik),
Kazimierz Ziaja, lat 56 (ul. Szczytowa), Helena Madeja, lat
84 (ul. Lipowa), Stanis!awa Zem!a, lat 88 (ul. Stawowa), Jan
Cyktor, lat 50 (ul. D!uga).
Stycze" 2010: Franciszek Placek, lat 74 (ul. Szczytowa), Teresa Kasperczyk, lat 90 (ul. Pó!nocna 83).
Luty 2010: Jan Jurecki, lat 72 (ul. D!uga), Gertruda Bli,nik,
lat 88 (ul. D!uga).
Marzec 2010: El#bieta Odrobina, lat 96 (ul. Pó!nocna), Anna
Orkisz, lat 72 (ul. D!uga), Jan Orlik, lat 86 (ul. Szczytowa).

Zmiana w Klubie
Od stycznia 2010 w GCK znajduj si# automaty z gor cymi
napojami ( kawa, herbata, czekolada, mleko) oraz ze s$odyczami i zimnymi napojami (soki, woda, ciastka, batoniki
itd.), a korzystanie z nich nie jest zale!ne od pracownika
klubu. Natomiast asortyment odpowiada poprzedniemu
zaopatrzeniu.
W 2009 roku dochód roczny dla GCK z dzia!alno$ci klubu
wyniós! 2 988 z!, a wp!ywy by!y najwi&ksze w okresie imprez plenerowych. By!y dni, #e nie by!o #adnych wp!ywów.
(redni dzienny utarg wynosi! ok. 8,30 z!. Z uwagi na sytuacj& ekonomiczn% musieli$my podj% takie dzia!ania. Warto doda , #e nie!atwo by!o otrzyma dystrybutory, za które
pobieramy odp!atno$ .
Dyrektor GCK
wyró#nienie w XI Ma!opolskim Fes)walu Orkiestr D&tych w
Micha!owicach-Wi&c!awicach. Reprezentowa!a te# gmin&
przed mieszka"cami s!owackiej gminy Stranawy.
oprac. (ka)
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Z$ote gody
„Prawdziw mi!o"# poznaje si$ nie po jej sile lecz po czasie jej trwania”
Sobota 23 stycznia by$a dniem szczególnie uroczystym nie tylko dla starszych mieszka"ców Polanki Wielkiej, ale tak!e
ich rodzin. „Z$ote Gody”, czyli 50 lat wspólnego po!ycia ma$!e"skiego to jubileusz szczególny. Wielkiego jak i zarówno
symbolicznego pres*!u mo!e mu doda) medal prezydencki za d$ugoletnie po!ycie ma$!e"skie oraz uroczysto() zorganizowana przez lokalne w$adze samorz dowe.
Uroczysto$ci rozpocz&!y si& od mszy $w.
odprawionej w intencji Jubilatów w ko$ciele p.w. Narodzenia NMP. W sali OSP
przyby!ych go$ci powita!a kierowniczka GOPS Ewa Ortman, a noworoczne
#yczenia z!o#yli dziekan paraÞi p.w. $w.
Miko!aja Tadeusz Porzycki, wójt gminy
Mariusz Figura oraz starosta o$wi&cimski
Józef Ka!a.
Medale wr&czyli: przewodnicz%ca Rady
Gminy Anna Osowska, wójt Mariusz Figura oraz kierownik USC Marek Zimnal.
„Z!oci ma!#onkowie”, cho 50-lecie $lubu
$wi&towali ju# wcze$niej w rodzinnym
gronie, docenili gminn% uroczysto$ .
Trudno oprze si& wzruszeniu, kiedy na
okrzyk z sali „Gorzko, gorzko!”, ma!#onkowie ca!owali si& równie ochoczo jak
przed 50 laty.
Uroczysto$ u$wietni! gor%co oklaskiwany wyst&p Zespo!u PiT „Ma!a Polancza”,
który wyst%pi! z programem „Przyszli$my
tu po kol&dzie”. Jak co rok spotkaniu nestorów towarzyszy! pocz&stunek, a tak#e
zabawa taneczna, do której za darmo
przygrywa! zespó! „Twister” (gck)

Z$ote gody

Diamentowe gody

Micha! i Stanis!awa Boba
Józef i Maria Boba
Stanis!aw i El#bieta Boba
Karol i Jadwiga Barcik
Franciszek i Kazimiera Bies
W!adys!aw i ZoÞa Drabczyk
Pawe! i W!adys!awa Dobrowolscy
TeoÞl i Maria Huczek
Klemens i Maria Jarosz
Stanis!aw i Jadwiga Jarosz
Grzegorz i Kazimiera Jekie!ek
W!adys!aw i Franciszka Kaszuba
W!adys!aw i Kazimiera Kajta
Stanis!aw i Janina Matusiak
Franciszek i Kazimiera Mitoraj
Konstanty i Stefania Szypu!a
Roman i Kazimiera Sosnowiec
TeoÞl i Stanis!awa W%drzyk

Tadeusz i El#bieta Drabczyk
Stefan i Teresa Jarosz
Emil i Emilia Ryndak
W!adys!aw i El#bieta Sabuda
Stefan i Magdalena Zygmunt

TeoÞl i Maria Huczek
Mieszkali$my w jednej wsi, znali$my si&, a# pewnego dnia TeoÞl
przyszed! do mnie do domu i poprosi! o moj% r&k&. (lub wzi&li$my
12 lipca 1959 roku. Dzi$ nie #a!ujemy podj&tej wtedy decyzji. Cho
ci&#ko nam by!o, bo do$wiadczyli$my wielu trosk, ale by!y i rado$ci.
Wychowali$my dwóch synów:
Ryszard zosta! ksi&dzem, a Wies!aw
o#eni! si& i mieszka w Polance z
#on% i trzema córkami.
Dzisiejsza uroczysto$ jest dla nas
bardzo mi!a. Ciesz% medale od
prezydenta RP i gratulacje od w!adz
gminy. Dzi&kujemy.
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Franciszek i Kazimiera Mitoraj

TeoÞl i Stanis awa W"drzyk

Karol i Jadwiga Barcik

Stanis aw i El!bieta Boba

Józef i Maria Boba

Stefan i Teresa Jarosz

Franciszek i Kazimiera Bies

W adys aw i ZoÞa Drabczyk

Klemens i Maria Jarosz

Stanis aw i Jadwiga Jarosz

W adys aw i Franciszka Kaszuba

W adys aw i Kazimiera Kajta

Tadeusz
Drabczyk obchodz"cy 60lecie po!ycia
ma !e#skiego
z !on"
El!biet".
Stanis aw i Janina Matusiak Roman i Kazimiera Sosnowiec TeoÞl i Maria Huczek
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BALDACHIM najstarszy w Ma opolsce
Po raz pierwszy przyjecha am do Polanki Wielkiej w jesienny,
szary, zimny deszczowy dzie!. Na progu plebanii powita nas
ks. proboszcz Tadeusz Porzycki i zaprowadzi do starego drewnianego ko"cio a. Prosi , #ebym zobaczy a odnaleziony przez
Niego na strychu baldachim procesyjny. Moim oczom ukaza si$
rozpaczliwy obraz tkaniny, z warstw% kurzu, który w niektórych
miejscach, ze wzgl$du na grubo"&, przybra form$ zasch ego b ota. Poszarpane lambrekiny smutno zwisa y w kawa kach pog $biaj%c przygn$biaj%ce wra#enie. Gdy stara am si$ lepiej przyjrze&
tkaninie, okaza o si$, #e jest jednak „kto"”, kto jest zadowolony
z istniej%cego stanu rzeczy, to larwy owadów #eruj%ce na zniszczonym aksamicie…
Baldachim procesyjny przed konserwacj .

Ksi dz Proboszcz zada! mi dwa oczywiste pytania: „Z jakiego
czasu mo"e pochodzi# baldachim?”, „Czy mo"na i czy warto go
ratowa#?”. Pytania bardzo trudne. Dla mnie jako historyka sztuki
nie ulega!o w tpliwo$ci, "e ratowa# warto, ale jako konserwator
tkanin zdawa!am sobie spraw%, "e to zadanie na wiele miesi%cy,
bardzo trudna konserwacja, obarczona du"ym ryzykiem, a co za
tym idzie kosztowna. Konserwuj c zabytek nie wpisany do rejestru zabytków ks. proboszcz nie b%dzie móg! liczy# na wsparcie
Þnansowe z zewn trz. W ko&cu pobra!am próbki do bada&, które
powinny pomóc w sformu!owaniu konkretnych wniosków. Wst%pnie, bardzo ostro"nie mog!am datowa# baldachim na prze!om
XVII i XVIII w. Wiele cech wskazywa!o na II po!. XVII w. ale zanim
powiem ks. Proboszczowi, "e odkry! najstarszy znany baldachim
procesyjny w Ma!opolsce musz% mie# wi%cej danych.
Pobrane próbki zabra!am do Krakowa i przede wszystkim sprawdzi!am, co jest pod warstw kurzu. Cz%$# odda!am do analizy do
Akademii Sztuk Pi%knych. Badania wykonane przy u"yciu najnowszej aparatury przynios!y bardzo ciekawe wyniki. Na tej podstawie mog!am opracowa# program prac. Tymczasem ks. Proboszcz
przegl da! archiwa paraÞalne – g!ównie Inwentarze. Po skonfrontowaniu efektów naszej pracy w!a$ciwie teraz mo"emy by# pewni,
"e zapisany w Inwentarzu z 1663 r. „baldach nowy” jest odnalezionym na strychu baldachimem procesyjnym.
Ksi dz proboszcz podj ! heroiczn decyzj% o ratowaniu zabytku.
W mojej pracowni od roku trwaj prace nad przywróceniem
dobrej kondycji zabytkowym tkaninom. Nie mog% przywróci# im
dawnej $wietno$ci, ale osi gni%te efekty pozwalaj wyobrazi#
sobie jak niezwykle dekoracyjny by! nowo zakupiony w 1663 roku
baldachim. Po! czenie ró"owego niegdy$ aksamitu, naszywanego
srebrnymi aplikacjami i po!yskuj cymi podczas procesji suto naszytymi srebrnymi cekinami wraz z "ó!tymi podszewkami, musia!o
robi# na wiernych du"e wra"enie. My$l%, "e byli dumni ze swojej
paraÞi.
Barbara Kalfas
Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzie Sztuki
Na zdj%ciu obok fragment srebrnej koronki po zdj%ciu z baldachimu
przed i po oczyszczeniu.

Fragment aplikacji po oczyszczeniu w trakcie prac, ka"da srebrna blaszka
jest przytrzymywana kilkoma $ciegami jedwabnej gre"y.

