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Urząd Marszałkowski Województwa Ślą-
skiego zaakceptował wstępnie projekt
odnowy wsi                           Sopotnia
Wielka w                              zakresie
realizacji                            projektu wymia-
ny                              oświetlenia ulicznego
na                 prawidłowe, tzn. takie, które
          jest zgodne z ochroną ciemnego
        nieba. Niestety urzędnicy dopatrzyli
się wielu błędów w złożonej dokumentacji
przez Urząd Gminy Jeleśnia i Stowarzy-
szenie POLARIS – OPP, czego efektem
było 6 stronicowe pismo wzywające do
uzupełnienia poprawek i usunięcia błę-
dów. Skompletowano m.in. nowe mapy
rozmieszczenia blisko 170 opraw jak i
opracowano zrewidowany kosztorys.
Mimo tego po trzech tygodniach ten sam
urząd w Katowicach, odesłał dokumenta-
cję z poleceniem ponownego uzupełnie-
nia. Jak przyznają sami pracownicy od
oświetlenia ulic, niektóre sformułowania
jak i wymagania ze strony pracowników
opiniujących projekty z podejścia LE-
ADER, nierzadko graniczą z abstrakcją.
Niestety przepisy w tym zakresie są sze-
roko interpretowalne i pozostaje uzbroić
się w cierpliwość. O wyniku potyczek z
wojewódzkim magistratem powiadomimy
w następnych numerach Biuletynu.

Witam Szanownych Czytelników.
Wraz z nadejściem coraz cieplejszych
letnich dni, każdego Polarisowca ciągnie
do działania na polu astronomii. W ciągu
długich zimowych  wieczorów wielu z nas
pisało pilnie projekty, które miały nam
zagwarantować bezstresowe i bezpłatne
spędzenie wakacji z astronomią i temata-
mi pokrewnymi. Niestety rok 2010 nie jest
dla nas pod tym względem łaskawy. Po
chudych miesiącach  finansowej niedoli,
światełkiem w tunelu okazał się złodziej...
w dodatku zuchwały złodziej Księżyca,
którego wyczyn w formie animowanego
filmu 3D mają zobaczyć dzieci w całej
Polsce. Stowarzyszenie POLARIS-OPP
zadba o bardziej naukową promocję tej
produkcji, co z pewnością zapewni nam
odbicie z finansowego i działaniowego
dołka. Wakacyjny zastrzyk energii w
postaci eventowej odmiany WGW  z
pewnością zapisze się w pamięci uczest-
ników wyjazdów. Do zobaczenia na Pikni-
kach z Astronomią w Polsce!

Julia Nawalkowska

Od redaktorki

UWAGA! Dotychczasowy termin wakacyj-
nego zjazdu DARKASTRO 2010 uległ
zmianie na termin od 9 do 18 sierpnia
2010r. Powodem takiej decyzji jest cykl
wyjazdowych Pikników z Astronomią, do
których serdecznie zapraszamy wszyst-
kich zgłoszonych uczestników.

W miejscowości Wiśniowa w dniach 17-19
czerwca 2010r. odbyła się polsko-
słowacka konferencja na temat ochrony
ciemnego nieba. Sprawozdanie z tego
spotkania jak i parę zdjęć można znaleźć
na stronie www.ciemneniebo.pl

Mamy przyjemność powiadomić, że w
ramach prowadzonych rozmów telefo-
nicznych z agencją reklamową AiM Media
z Warszawy, nasza organizacja została
zaproszona do organizacji szeregu Pikni-
ków z Astronomią, w ramach których
promowane będą nauki ścisłe oraz polska
premiera filmu „Jak ukraść księżyc”. Ko-
media pojawi się w kinach przed 20
sierpnia br., a do tego czasu nasza orga-
nizacja ma się pojawić z astro-
warsztatami w 6 miastach Polski. Będą to
kolejno:
• 1 sierpnia 2010  – Wrocław, plac

przed galerią handlową Pasaż
Grundwadzki,

• 6 sierpnia 2010  – Kraków, plac
przed Galerią Krakowską,

• 8 sierpnia 2010  – Poznań, galeria
handlowa Malta, przed wejściem
głównym,

• 13 sierpnia 2010  – Łódź, galeria
handlowa Manufaktura tzw. rynek
główny,

• 15 sierpnia 2010  – Sopot, deptak
przed sopockim molo,

• 20 sierpnia 2010  – Warszawa, park
Agrykola podczas imprezy miejskiej.

Informujemy jednocześnie, że trwa wła-
śnie nabór kandydatów do obsługi even-
tów filmowych (Pikników z Astronomią).
Każdy z nich będzie trwał jeden dzień,
przy czym rozstawienie i złożenie oraz
zapakowanie całego sprzętu na samo-
chody nastąpi odpowiednio dzień wcze-
śniej i dzień po evencie. Stowarzyszenie
zapewnia wyżywienie, nocleg, zwrot
kosztów dojazdu do i z miejsca Pikniku
oraz inne, niezbędne koszty bezpośred-
nie związane z realizacją zadania. Zainte-
resowanych uczestnictwem prosimy o
nadsyłanie swoich CV na adres poczty e-
mail: polaris@op.pl aż do odwołania.
Przewiduje się 3 stawki wynagrodzeń
odpowiednio dla koordynatorów stoisk
dydaktycznych, asystentów koordynato-
rów oraz kierowców. Szczegóły w Inter-
netowym Informatorze POLARIS-OPP
(IIP) za pośrednictwem poczty e-mail.

Z przykrością informujemy, że 12 dotych-
czas złożonych wniosków o dotacje na
działania wakacyjne zostało odrzuconych.
Niestety ten rok należeć będzie do pe-
chowych pod względem realizacji pro-
jektów dotacyjnych, gdyż jak dotąd żaden
nie otrzymał dofinansowania pomimo
bardzo zróżnicowanej tematyki i rodzaju
grup realizujących w naszej organizacji.
W związku z powyższym współpraca z
Instytutem Astronomicznym w Wiedniu,
grupami miłośników astronomii ze Słowa-
cji jak i krajowe inicjatywy na terenie
Sopotni Wielkiej, Palowic i Stężnicy zo-
stają odwołane. Pomimo poniesionych
porażek w tym roku, Zarząd Stowarzy-
szenia serdecznie zaprasza do dalszych
starań w tym kierunku.
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Jeziorko na M/O-3 , tak można nazwać zdjęcie jakie zostało wykonane
niedługo po stopnieniu śniegu w Sopotni Wielkiej na Miejscu Obserwa-
cyjnym nr 3, czyli najbardziej popularnym stanowisku do sesji tereno-
wych nieopodal siedziby POLARIS-OPP. Jak się okazało, miejsce to
przechodzi ciągłe zmiany terenowe. Planowane w bliskim sąsiedztwie
boisko szkolne jest jeszcze w przysłowiowych powijakach, natomiast
podskórne wody i mały potok często dają o sobie znać. W Sopotni
Wielkiej żyją jeszcze mieszkańcy, którzy pamiętają iż na M/O-3 i nieco
poniżej rozciągał się spory staw gdzie nierzadko można było łowić
raki... Być może historia zatacza koło i za niedługo zamiast łóżek
polowych trzeba będzie zabierać na sesję... pontony? Warto wspo-
mnieć, że miejsce to objęte jest programem ochrony ciemnego nieba w
niedługim czasie może nastąpić wymiana latarni ulicznych na prawi-
dłowe.  Foto.: Piotr Nawalkowski.

Kalendarz proponowanych działa ń obserwacyjnych na III kwartał 2010
oraz harmonogram prac Stowarzyszenia POLARIS – OPP

Posiadasz ciekawe zdjęcia związane z działalnością POLARIS-OPP?
Przyślij do nas: dzialliteracki@gmail.com lub polaris@op.pl

      Zdjęcie kwartału                                                                        >>>

Zarząd Stowarzyszenia POLARIS - OPP poszukuje osób do pracy na
umowę zlecenie w zakresie obsługi biura w siedzibie Stowarzyszenia
w Sopotni Wielkiej nr 174.

Wymagania:  wiek pomiędzy 18-25 lat, wykształcenie średnie lub
wyższe (mile widziane kierunkowe),  miejsce zamieszkania - powiat
żywiecki lub bliskie okolice, doświadczenie w pracy na stanowisku
administracyjno-biurowym, umiejętność działania w grupie i sprawnej
organizacji miejsca pracy, doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z
zakresu nauk ścisłych oraz/lub działań popularyzacyjnych, potwierdzo-
na aktywność w ww. tematyce lub referencje od instytucji o podobnym
profilu działalności, dyspozycyjność, mobilność, umiejętność pracy z
dziećmi i młodzieżą.

Zapewniamy: własne stanowisko i urozmaicony dzień pracy, szkole-
nie przygotowawcze do wykonywania powierzonych zadań, wyposa-
żenie techniczne i materiały pomocnicze, opiekę koordynatora prowa-
dzącego, umowę zlecenie lub o dzieło z wynagrodzeniem stałym +
dodatki za wyjazdy służbowe.
CV ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres e-mail: polaris@op.pl

OGŁOSZENIE – pracownik biurowy

         Więcej na www.polaris.org.pl

Data Opis wydarzenia
05.07.2010 Otwarcie wakacyjnego biura POLARIS-OPP w siedzibie w Sopotni Wielkiej.
07.07.2010 Zebranie Rady Lokalnej Grupy Działania „Żywiecki Raj”.
12.07.2010 Piknik z Astronomią w Gilowicach – zaproszenie z GOK Gilowice i LGD Fundacja PDKiK
01.08.2010 Event  "Jak ukraść księżyc" we Wrocławiu – Piknik z Astronomią Stowarzyszenia POLARIS-OPP.
06.08.2010 Event  "Jak ukraść księżyc" w Krakowie – Piknik z Astronomią Stowarzyszenia POLARIS-OPP.
08.08.2010 Event  "Jak ukraść księżyc" w Poznaniu – Piknik z Astronomią Stowarzyszenia POLARIS-OPP.

09-12.08.2010

DARKASTRO 2010 –
wakacyjny zjazd ob-

serwacyjny w Sopotni
Wielkiej, część I.

Letni obóz oLetni obóz oLetni obóz oLetni obóz o    tematycetematycetematycetematyce

astronomii i ochrastronomii i ochrastronomii i ochrastronomii i ochroooonynynyny

ciemnego niciemnego niciemnego niciemnego nieeeeba.ba.ba.ba.

13-18.08.2010 DARKASTRO 2010 – wakacyjny wyjazd popularyzacyjny w ramach Pikników z Astronomią, część II.
13.08.2010 Event  "Jak ukraść księżyc" w Łodzi – Piknik z Astronomią Stowarzyszenia POLARIS-OPP.
15.08.2010 Event  "Jak ukraść księżyc" w Sopocie – Piknik z Astronomią Stowarzyszenia POLARIS-OPP.
20.08.2010 Event  "Jak ukraść księżyc" w Warszawie – Piknik z Astronomią Stowarzyszenia POLARIS-OPP.

01.09.2010 Rozpoczęcie remontu budynku z siedzibą Stowarzyszenia POLARIS – OPP w Sopotni Wielkiej 174 – zawie-
szenie wszystkich działań miejscowych aż do odwołania.


