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i Wójta Gminy Klucze Małgorzaty Węgrzyn

Rodaki - 26 sierpnia 2000
Patronat medialny: Gazeta Krakowska

Wszysikich MiEszkAŃców GwiNy i okolic sERÓEczNiE ZApRASZAMy

Wizyta
Prezydenta

Radek Krzywda z Olkusza i Sylwia Niewiara z Klucz na wakacjach
podczas kąpieli w morskiej wodzie słonecznej Chorwacji.

Wójt Gminy Małgorzata Węgrzyn i

Zastępca Wójta JózefKaczmarczyk wręczają
Prezydentowi symboliczny klucz do Klucz.

Wizyta Prezydenta RP Aleksandra Kwa
śniewskiego w Olkuszu, ściągnęła na

płytę rynku kilkutysięczne tłumy miesz
kańców nie tylko Olkusza, ale także

okolicznych gmin

Czytaj str.3

Z Kluczem w herbie Leszek wśród najlepszych

Gmina Klucze poszerzyła międzynarodowe kontakty dotyczące współ
pracy samorządowej podpisując umowę ze słowackim miastem Batizovce.

Czytaj str. 2

Leszek Grzanka z

Chechła, jako jeden z re
prezentantów naszego kra
ju weźmie udział w XIV

Międzynarodowych Mi
strzostwach Francji w

Grach Matematycznych i

Logicznych, jakie odbędą
się w końcu sierpnia w Pa
ryżu.

Czytaj str. 15



Na odbywających się pod koniec czerwca posiedzeniach
komisji Rady Gminy wiele uwagi poświęcano reorganizacji
gminnejplacówki GOKSTiR, która już od 1 lipca zgodnie z usta
wą funkcjonujejako samorządowa instytucja kulturypod nazwą

Gminny Ośrodek Kultury.

Takjak do tej pory, GOK swo
ją działalnością obejmował będzie

całą gminę, a zgodnie ze swoimi kom
petencjami zajmował się będzie pio
nem ośrodków kultury i bibliotek,
natomiast sprawy z dziedziny sportu

turystyki i rekreacji będą funkcjono
wać do końca br. w GOK, natomiast

od 1 stycznia 200 lr. sprawami tymi
będzie się zajmować odrębna insty
tucja.

Radni podczas dyskusji oma
wiali także sprawy bieżące. Radny
Ireneusz Płowieć pytał co dalej z do
mem wielofunkcyjnym w Krzywo-
płotach i czy sąjakieś plany jego za
gospodarowania. Otrzymał odpo
wiedź, iż na razie żadnych planów co

do tego budynku nie ma. Omawiano

również sprawy dożywiania dzieci

oraz kwestię przyznania środków fi

nansowych dla środowiska komba
tanckiego, na te cele gmina otrzyma
ła dodatkowe pieniądze.

Radna, przewodnicząca Ko
misji Oświaty Barbara Wąs poruszy
ła sprawę skróconych godzin pracy

w przedszkolu w Jaroszówcu podkre
ślając, że ich skrócenie nie przynio
sło żadnych oszczędności.

Posiedzenie Komisji Ekologii,
Rozwoju i Promocji, które odbyło się
27 czerwca poświęcone było zago
spodarowaniu Pustyni Błędowskiej
jak również ożywieniu ruchu tury

Z kluczem w herbie

stycznego w rejonie pustyni. Uczest
niczyło w tym spotkaniu wielu go
ści, którzy zatroskani o los pustyni
przedstawiali różne warianty rozwią
zań (o szczegółach piszemy w od
dzielnym artykule pt. „Wierzby, so
sny i maślaki na pustyni”).

Uczestnicy byli zadowoleni z

tego spotkania przede wszystkim dla
tego, że jak zauważyli, coś zaczyna

się dziać, władze wojewódzkie pró
bują włączyć się w ten proces i jest
nadzieja, że za parę lat pustynia bę
dzie bardzo atrakcyjna. W dyskusji
radni zasygnalizowali konieczność

lepszego oznakowania dojazdu do

pustyni i wyznaczenie parkingów dla

autobusów przywożących turystów.
Podczas dalszej dyskusji Prze

wodnicząca Komisji Maria Sierka

przypomniała o problemie składowa
nych opon na placu w Ryczówku. Jak

się okazuje, opony nie znalazły na
bywcy w celu ich przetworzenia, nie

jest też proste ich usunięcie.
Rozmawiano także na temat kanali
zacji w gminie. Ta kosztowna inwe
stycja z pewnością musi być przesu
nięta nieco w czasie, nie mniej jed
nak należy o niej mówić i szukać roz
wiązań, gdyż jest to inwestycja nie
unikniona.

Na sesji Rady Gminy, która

odbyła się 23 czerwca podjęto mię
dzy innymi uchwały: - w sprawie

utworzenia samorządowej instytucji
kulturalnej GOK. Pełnienie obowiąz
ków dyrektora tej instytucji powie
rzono Andrzejowi Miszczyńskiemu
- w sprawie nawiązania współpracy
z gminą słowacką - Batizovce

- oraz kilka uchwał dotyczących
zmian w uchwale budżetowej.

Przed przystąpieniem do zgła
szania interpelacji Pani Wójt Małgo
rzata Węgrzyn przedstawiła sprawoz
danie z prac Zarządu Gminy. Zapo
znała radnych z listem burmistrza,

angielskiego miasta Leicester, który
został przywieziony przez grupę „zie
lonoświątkowców” goszczących w

Kluczach na stadionie podczas Tygo
dnia Kultury Chrześcijańskiej. Wśród

tej grupy byli misjonarze z Anglii, Ir
landii, Kenii.

W dalszej części swej wypo
wiedzi Pani Wójt zapoznała radnych
i sołtysów z planami zorganizowania
„Dnia Chleba” w Rodakach, uroczy
stości pod patronatem Marszałka

Województwa Małopolskiego. Poin
formowała także o wybraniu na „logo
gminy” unikalnego kwiatu przy-

laszczki, charakterystycznego dla

Jury Krakowsko - Częstochowskiej.
Przedstawiła Pani Wójt rów

nież problemy, które wiążą się z uli
cą Olkuską w Kluczach, jak na razie

trwają rozmowy w sprawie zmiany
organizacji ruchu na tej drodze . Po
nadto omówiła sprawy funkcjonowa
nia oświaty, sprawy dostawy ciepła
do Domu Kultury i Ośrodka Zdrowia

w Jaroszowcu, sprawy budżetu oraz

sprzedaży działek na osiedlu w Klu
czach.

Gmina Klucze poszerzyła międzynarodowe kontakty doty
czące współpracy samorządowej podpisując umowę ze słowac
kim miastem Batizovce. Umowa została podpisana 19 lipca br.
w Kluczach podczas jednodniowej wizyty słowackich gości; Iwa
na Ćićmanca - starosty i jego zastępcy Jana Zovicaka.

Przedmiotem współpracy bę
dzie nie tylko wymiana doświadczeń

z zakresu pracy samorządu, ale także

prezentacja instytucji publicznych,
pośredniczenie w nawiązywaniu kon
taktów handlowych pomiędzy pod
miotami gospodarczymi, współpraca
kulturalna i sportowa oraz wymiana
dzieci i młodzieży.
Ze strony Gminy Klucze umowę pod
pisali: Małgorzata Węgrzyn - Wójt
Gminy i Eugeniusz Kulawik - Prze
wodniczący Rady Gminy.

Batizovce to mała miejsco
wość, licząca niewiele ponad 2000

mieszkańców blisko Popradu, odda

Pan Wójt Józef Kaczmarczyk
w swoim wystąpieniu omówił bardzo

trudną sytuację finansową olkuskie
go PKM i straty firmy za rok ubie

gły. Gminy stoją na stanowisku, że

pokrycie strat może nastąpić jedynie
ze środków kapitału założycielskie
go, a PKM jest zdania, że straty po
winni pokryć wspólnicy i to w gotów
ce.

Podczas interpelacji zabierali

głos radni: Waldemar Arnold propo
nował zorganizowanie debaty na te
mat służby zdrowia, radni chcą się

zapoznać z działalnością Niepublicz
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
pytał o wysypiska śmieci i dodatko
wy kurs autobusowy, dowożący dzie
ci do gimnazjum z Jaroszowca. Rad

ny Ireneusz Płowieć pytał o drogę
Krzywopłoty - Kwaśniów w celu

ustalenia, czy jest to droga powiato
wa czy też gminna. Odcinek drogi,
który nie ma nawierzchni należy do

gminy, a koszt jego wykonania wy
nosi około 300.000 - wyjaśnił Pan

Wójt. Radny z Huciska Edward Oru-

ba poruszył nieprzyjemną sprawę,

która miała miejsce w dniu zakończe
nia roku szkolnego. Dzieci z Huci
ska nie zostały dowiezione do szkoły
na rozdanie świadectw.

Radni omówili sprawy: porządków
na wsiach, poruszyli dokuczliwą

sprawę wałęsających się psów, ozna
kowania ulic w tym przejść dla pie
szych oraz sposobu wyboru członków

komisji wyborczych.
Sesja była ostatnią przed wakacjami,
Pani Wójt życzyła więc radnym mi
łego wypoczynku wakacyjnego.

Halina Ładoń

lona od Klucz 250 kilometrów. Jest

tam kilka hoteli, wiele pensjonatów,
pola golfowe, korty tenisowe, ale

przede wszystkim góry. Miejscowość
przygotowana jest do przyjęcia każ
dej liczby gości, jest nadzieja, że już
tegorocznej zimy kluczewscy narcia
rze wyjadą w ten podtatrzański re
gion.
W herbie Batizovec jest klucz, który
dobrze kojarzy się z gminą Klucze.

Być może ten właśnie szczegół bę
dzie przyczynkiem dobrej współpra
cy.

Tekst ifoto: Halina Ładoń



Wizyta Prezydenta
Aleksandra Kwaśniewskiego w Olkuszu

Wizyta Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w Olkuszu, ściągnęła na płytę
rynku kilkutysięczne tłumy mieszkańców nie tylko Olkusza, ale także okolicznych gmin.

Klucze bliżej Europy
Pod koniec czerwca gościł w gminie Klucze prezes Stowarzyszenia Europejskiego
PONS GAULI działacz polonijny, mieszkający w Niemczech - Stefan Kosiewski.

Jest on absolwentem filologii polskiej Uni
wersytetu Śląskiego, a ponadto poetą i dzienni
karzem. Pragnie w swoich założeniach zbudować

pomost pomiędzy Polską i Niemcami szczegól
nie przy współpracy z młodzieżą. Uczy języka
polskiego w środowisku polonijnym dbając o to,

aby w momencie wejścia do Unii Europejskiej
zachować swą polskość. Stowarzyszenie któremu

prezesuje, pragnie rozwijać współpracę nie tylko
międzynarodową, ale także międzyregionalną.
Spotkanie w Urzędzie Gminy Klucze z Wójtem
Gminy Małgorzatą Węgrzyn zakończyło się pod
pisaniem listu intencyjnego o partnerskiej współ-

Anna Płachecka - kluczewska artystka plastyk,
Stefan Kosiewski i Rafał Jaworski -w redakcji Echa

Klucz

Była to pierwsza wizyta głowy państwa
w naszym powiatowym mieście. Prezydenta
powitał Janusz Bargieł - starosta powiatu oraz

władze miasta Olkusza. Gościowi wręczono tak
że pamiątki ze Srebrnego Grodu.

Prezydent podziękował wszystkim obecnym na

pracy Gminy Klucze ze Stowarzyszeniem Pons

Gauli. W treści listu zawarte są między innymi
dziedziny współpracy: wymiana doświadczeń kul
turalnych, artystycznych i sportowych. Ponadto

strony podpisujące list pragną stworzyć warunki

do nawiązania przyjaźni między organizacjami,
rodzinami i osobami zamieszkałymi za granicą i

w Polsce, zaś w sferze gospodarczej głównym
przedmiotem współpracy będzie wymiana do
świadczeń i pośredniczenie w dziedzinie agrotu
rystyki. Ponadto Stowarzyszenie PONS GAULI

zobowiązuje się promować Gminę Klucze w kra
jach Europy i w Polsce w oparciu o wspólnie usta
lone warunki.

Stefan Kosiewski jest również prezesem Polskie
go Ośrodka Kultury we Frankfurcie nad Menem,

który istnieje od 1997 roku. Organizuje spotka
nia informacyjne oraz imprezy promujące polskie
gminy. Gminą Klucze zainteresował się Kosiew
ski przed dwoma miesiącami podczas wystawy

artystycznej w Szwalbach, gdzie swoje prace pre
zentowali razem z olkuskimi artystami, także ar
tyści kluczewscy - Anna Płachecka i Mariusz

Połeć.

Ciekawostką jest, skąd sentyment Stefana Ko-

siewskiego do Gminy Klucze, otóż w latach 60-

tych, jako harcerz wędrował po Jurze Krakowsko

Częstochowskiej szlakiem Orlich Gniazd i prze
bywał w Rodakach na obozie pod Świniuszką.
Wspomnienia z tamtego okresu pozostały do dzi-

spotkaniu za przybycie mimo ulewnego deszczu

i za owacyjne powitanie.
Na zakończenie wizyty odbyła się konferencja
prasowa z dziennikarzami lokalnych gazet i spo
tkanie z samorządowcami.
Na olkuskim rynku podczas wizyty Prezydenta,
gminy miały okazję do zaprezentowania swoich

walorów i atrakcji rozdając i prezentując materia
ły promocyjne, które jak się okazało cieszyły się
dużym powodzeniem. Gmina Klucze razem z fir
mą IP Klucze S.A . przygotowały stoisko na któ
rym znalazły się wyroby firmy, materiały promo
cyjne gminy oraz wyroby ceramiczne z pracowni
GOK.

Tekst ifoto: Halina Ładoń

Wójt Gminy Małgorzata Węgrzyn i Stefan
Kosiewskiprezes stowarzyszenia PONS GAULI w

Urzędzie Gminy

siaj. Nadal zajmuje się harcerstwem, obecnie jest
instruktorem ZHP „Poza granicami kraju”, z sie
dzibą w Anglii.
W październiku Polski Ośrodek Kultury organi
zuje we Frankfurcie nad Menem imprezę, pod
czas której polskie gminy, miasta i regiony, agen
cje, izby przemysłowe i inne instytucje będą mo
gły się zaprezentować.

Tekst ifoto: Halina Ładoń



werpien

Ukraińska delegacja w

gminie Klucze

Z oficjalną trzydniową wizytą przebywała w gminie Klucze 10 -

osobowa ukraińska delegacja z powiatu Kamionka Buska, prze
wodniczyła jej Stefania Gołowacka - starosta.

wy toczyły się wokół spraw gospo
darczych. Być może dojdzie do

współpracy w niektórych branżach.

Tego samego dnia goście odwiedzili

firmę International Paper Klucze S. A .

Byli zachwyceni nowoczesnym pro
cesem produkcyjnym produktów VE-

LVET.

Kolejnym ciekawym miejscem, któ
re odwiedzili było Sanktuarium Mat
ki Bożej Wspomożenia Wiernych w

Jaroszowcu, w którym tego dnia (so
bota 29.07.) ksiądz biskup Stanisław

Stefanek z Łomży otwierał 10-dnio
wy kongres diecezjalny poświęcony
rodzinom wielodzietnym (relację z

tego kongresu przedstawimy w na
stępnym numerze naszej gazety).
Skierował także podczas swej homi
lii wiele ciepłych słów do ukraińskich

gości, którzy nie ukrywali swego za
chwytu miłą rodzinną atmosferą i

pięknymjaroszowieckim kościołem.

Po nabożeństwie razem z rodzinami

pojechali do Bydlina, gdyż zostali za
proszeni przez dyrektora gimnazjum
Krzysztofa Dąbrowskiego na obiad.

Odwiedzili także bydliński cmentarz,

a na nim grób legionistów.
W godzinach popołudniowych zwie
dzali gminę i okolice, rozmawiali też

z kluczewskimi samorządowcami o

sytuacji na Ukrainie oraz o poziomie
życia w Polsce. Nie ukrywali zachwy
tu naszymi drogami, szkołami, ko
ściołami, firmami, gościnnością itp.
Następnego dnia odjechali pełni wra
żeń.

Ukraińscy goście mieszkali w gospo
darstwach agroturystycznych w Ro
dakach.

Tekst ifoto: Halina Ładoń

W skład delegacji wchodzili przed
stawiciele administracji, dyrektorzy
szkół i przedstawiciele biznesu: Ni-

kola Ferbej - przewodniczący Rady
Powiatu Sniatyń, Władimir Tomasz

- 1 zastępca starosty i Tatiana Tomasz

przedstawicielka biznesu z obwodu

Iwanofrankiwskiego, a z powiatu
Kamionka Buska oprócz starosty
uczestniczyli w delegacji: Irena Li
twin dyrektor Radia Powiatowego,
Igor Tanej - dyrektor Szkoły Muzycz
nej, Maria Kinesz główna księgowa
prywatnej firmy i Inga Litwin - dzien
nikarka Agencji Informacyjnej we

Lwowie. Goście przybyli na zapro
szenie Zarządu Gminy Klucze, a

głównym celem wizyty było podpi
sanie porozumienia o współpracy sa
morządów.
W dniu przyjazdu 28 lipca, po spo
tkaniu z władzami gminy pojechali
na robocze spotkanie do firmy ME-

TALBOX, gdzie oczekiwali ich pre
zesi: Zbigniew Nowak, Tomasz

Ściążko i Stanisław Wąs oraz przed
stawiciele niemieckiej firmy, która

zainteresowana jest parkietem pro
dukowanym na Ukrainie. Zarówno

jedna, jak też druga strona ma nadzie
ję, że dalsze rozmowy mogą dopro
wadzić do handlowych transakcji.
Ukraińcy zwiedzili nowoczesną halę
produkcyjną oraz wystawę produko
wanych wyrobów METALBOXU,
które głównie wysyłane są do Nie
miec.

W następnym dniu wizyty goście spo
tkali się z kluczewskimi przedsiębior
cami: Władysławem Mędrkiem, To
maszem Hagno, Jackiem Bigajem
oraz Przemysławem Dudą z Klu-

czewskiej Agencji Rozwoju. Rozmo-



erpien

Zmiany w kulturze

Zmieniły się działania statutowe dawnego GOKSTiR-u (Gminny
Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji). Obecnie, już
jako Gminny Ośrodek Kultury, instytucja ta będzie zajmować
się wyłącznie działalnością kulturalną. Zadania z zakresu tury
styki i sportu realizować będzie tylko do końca tego roku.

Niebezpieczne miejsca
Według policyjnego raportu, w Kwaśniowie Dolnym oraz na uli
cy Olkuskiej i Zawierciańskiej w Kluczach najczęściej dochodzi
do wypadków drogowych. Analizy bezpieczeństwa dróg w gmi
nie Klucze dokonali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu.

Nie zmieniły się warunki lo
kalowe GOK-u . Na mocy beztermi
nowego użyczenia, przy instytucji
pozostaną dwa Domy Kultury - w

Kluczach i Jaroszowcu. Natomiast

na pozostałe placówki w kilku in
nych miejscowościach gminy, obo
wiązuje użyczenie terminowe - do

końca 2000 roku. Wśród nich są dwa

stadiony wraz z budynkami admini
stracyjnymi (Klucze, Bydlin), a tak
że obiekty świetlicowe w Bogucinie,
Kolbarku, Kwaśniowie, Hucisku,
Cieślinie i Ryczówku.
Obecnie pełniącym obowiązki dy
rektora Gminnego Ośrodka Kultury
jest Andrzej Miszczyński, dotych

Zawiadomienie dla par
małżeńskich

czasowy specjalista do spraw spor
tu oraz szef organizacji imprez spor
towych, od trzydziestu lat związany
z pracą w kulturze. Andrzej Misz
czyński ukończył studia na kierun
ku oświatowo-wychowczym na Uni
wersytecie Jagiellońskim w Krako
wie.

Zastępcą dyrektora do spraw arty
stycznych jest Ryszard Ryl, absol
went politologii Uniwersytetu Ja
giellońskiego i podyplomowych stu
diów w zakresie handlu i zarządza
nia Akademii Ekonomicznej w Kra
kowie.

(RAJ)

Policyjny raport dotyczył
pierwszego półrocza bieżącego roku.

W drugim półroczu ilość kontroli w

gminie Klucze, jak zapowiada
WRD, będzie zwiększona. Ponadto

policja wspólnie z Zarządem Dróg
w Olkuszu przeprowadzi lustrację
miejsc występowania zdarzeń dro
gowych sprawdzając, czy istniejąca
organizacja ruchu sprzyja powstawa
niu wypadków.
Nad sprawą bezpieczeństwa na uli
cy Olkuskiej w Kluczach dyskuto
wano już z reprezentantem Zarządu
Dróg Wojewódzkich z Krakowa.

Omówiono wówczas plan odwod
nienia fragmentu tej ulicy przy tzw.

„Stoku” (początkowa część ulicy
niedaleko parku) oraz wyrównania i

utwardzenia pobocza na dwustume
trowym odcinku tej drogi, biegną
cym od kościoła do cmentarza.

Postanowiono także, iż na wysoko
ści skrzyżowania ulicy Olkuskiej z

Bogucińską ustawiona zostanie tzw.

sprężysta barierka zabezpieczająca.
Od pierwszego lipca na ulicach dzie
więciu miejscowości gminy Klucze

- w Bydlinie, Chechle, Gołczowi
cach, Hucisku, Kolbarku, Krzywo-
płotach, Kwaśniowie Górnym, Ro
dakach i Ryczówku - uległa zmia
nie organizacja ruchu drogowego.
Przybyło głównie oznaczeń miejsc
niebezpiecznych oraz pierwszeń
stwa przejazdu. Zmiana taka po
trzebna była zwłaszcza w Bydlinie
przy ulicy Krakowskiej, z którą krzy
żuje się kilka nowych ulic. Tam

pierwszeństwo przejazdu nie było
dotąd uregulowane.

(RAJ)

-Jubilatów 50 lecia pożycia małżeńskiego w 2000 roku

Urząd Stanu Cywilnego w Kluczach informuje pary małżeńskie

obchodzące w 2000 roku Jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego, iż

wzorem roku ubiegłego planujemy zorganizowanie dla Państwa uroczy
stości gminnej.

Wobec powyższego proszę pary małżeńskie zawierające związek
małżeński cywilny w 1950 roku o zgłoszenie chęci uczestnictwa w takiej
uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kluczach ulica Partyzantów
1, pok. 101, do dnia 30 sierpnia 2000 roku.

Zgłoszenia można dokonać osobiście, telefonicznie, bądź też za

pośrednictwem członka rodziny.
Serdecznie Państwa zapraszam.

Kierownik USC w Kluczach
Barbara Kocjan

reklama

Szukasz prezentu?
odwiedź

Studio szkła artystycznego i ozdobnego

ulica Górnicza 13 w Olkuszu
tel. 754-35-64

Możesz na nas liczyć !

Na początku czerwca w Kluczach rozpoczęło działalność Mło
dzieżowe Biuro Pracy, pierwsza taka placówka w powiecie ol
kuskim. Na pomoc biura w znalezieniu pracy mogą liczyć ab
solwenci i uczniowie mieszkający na terenie gminy. Dotychczas
zgłosiło się do biura ponad dwustu młodych ludzi pragnących
znaleźć zatrudnienie.

Młodzieżowe Biuro Pracy,
mieszczące się w siedzibie kluczew-

skiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
spełnia rolę pośrednika między pra
codawcami a osobami poszukujący
mi pracy. Ankiety wypełnione na

specjalnych, wydawanych w biurze

drukach, trafiają tu odjednych i dru
gich. Pracodawcy wyszczególniają
ilość oferowanych miejsc pracy, jej
rodzaj, wynagrodzenie i wymagania
wobec nowo przyjętych - takie jak
wykształcenie, wiek, kwalifikacje.
Podobnie swoje oczekiwania okre
ślają poszukujący pracy. W przypad
ku zainteresowania obu stron, w sie
dzibie Młodzieżowego Biura Pracy
organizowanejest spotkanie, na któ
re przychodzi pracodawca oraz kan
dydaci do zatrudnienia.

Jak mówi pani Ilona Kamionka z

Młodzieżowego Biura Pracy - spe
cjalistka do spraw zatrudnienia i

przeciwdziałania bezrobociu, zgła

szają się do niej młode osoby, w wie
ku od szesnastu do dwudziestu sze
ściu lat, które poszukują pracy na

stałe, ale i tymczasowej, na przykład
na wakacje. Dotychczas, dzięki spo
tkaniom organizowanym przez nią
w siedzibie biura, a także prowadzo
nym rozmowom, zatrudnienie zna
lazło około dwudziestu osób.

Młodzieżowe Biuro Pracy jest filią
tej placówki w Krakowie. Kluczew-

skie biuro jest jak na razie pierw
szym w powiecie. Najbliższe siedzi
by Młodzieżowego Biura Pracy
znajdują się w Trzebini, Oświęcimiu
i Krakowie. W Kluczach biuro po
wstało w wyniku porozumienia za
wartego między Komendą Ochotni
czego Hufca Pracy, Ośrodkiem Po
mocy Społecznej i Agencją Rozwo
ju Regionu Kluczewskiego.

RAJ
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Kluczewskie szkoły na Gołębiej
w Krakowie
Uroczystość podsumowania programu „Szkolnych Ostoi Przyrody” realizowanego przy
współpracy z Fundacją „Partnerstwo dla Środowiska” była jedną z imprez towarzy
szących czerwcowemu Świętu Ulicy Brackiej i Gołębiej w Krakowie. Tego dnia, na

przekór tekstowi piosenki Grzegorza Turnaua, w Krakowie na Brackiej deszcz nie pa
dał. Gorąco i słonecznie było też na Gołębiej, gdzie prezentowali się uczestnicy pro
gramu „Szkolnych Ostoi”, wśród których nie zabrakło reprezentantów szkół z gminy
Klucze.

Szkoły w Kluczach, Rodakach i Ryczów-
ku, przystąpiły do realizowania programu we wrze
śniu 1999 roku, zakładając na swoich posesjach
ogrody skalne i łąki kwietne. Dwie szkoły - Klu
cze i Rodaki - otrzymały wówczas maksymalne do
tacje, po 6 000 złotych, na realizacje programu

„Szkolnych Ostoi”.

Program realizowany w Kluczach, nad którym czu
wały: Krystyna Madajewska i Lucyna Parcz nosił

tytuł „Ogród skalny - ostoją owadów”. Z kolei w

Rodakach szkolne ostoje przyrody nadzorowała dy
rektor szkoły Barbara Wojnar, a także Krystyna
Wilkaniec i Mariola Binek W Ryczówku, gdzie
opiekunką programu była Bogusława Jakubek, za-

Bogusława Jakubek ze swoimi uczennicami:

Pauliną Kaszubą, Kasią Zacłoną, Olą Plutką,
Żanetą Szatan, Iwoną Kaszubą i Anitą Pabis (foto:
R. Jaworski)

łożono przed szkołą m.in. tarasy skalne i ostoje dla

ptaków w starodrzewie

Zespołowi uczniów z Klucz przypadł za
szczyt otwarcia części artystycznej szkolnych pre
zentacji na ulicy Gołębiej w Krakowie. W intere
sujący i oryginalny sposób kluczewscy uczniowie

przedstawili działalność swojej szkoły na rzecz śro
dowiska naturalnego. Zrobili to prezentując przed
stawienie według scenariusza polonistki Magdale
ny Jurczyk. Trzynastu uczniów w kostiumach i z

odpowiednimi rekwizytami wcieliło się w różne

postacie, aby zaprezentować zgromadzonej pu
bliczności „Eko-Sąd” nad szkołą w Kluczach.

Oskarżyciel (w tej roli w prawdziwej todze wystą
piła uczennica Ewelina Augustyn) wysunął zarzut

zaniedbania terenu wokół szkoły i naganny stosu
nek do środowiska. Wówczas adwokat (uczeń Alan

Rynkiewicz, również ubrany togę), starając się
obalić oskarżenie przywoływał na świadków: Szpa
ka (Magdę Walnik), Stokrotkę (Asię Curyło), Ka
mień (Monikę Marek), Uczennicę (Darię Modras),
Macierzankę (Adę Płachecką), Salamandrę (Prze
mka Małeckiego), Pszczółkę (Olę Zenek), Bratka

(Martynę Banasik) i Psa (Renatę Kałwę) - postacie
te „zaświadczyły”, że dzięki uczniom szkoły w Klu
czach znalazły swoje miejsce właśnie w szkolnej
ostoi przyrody. Przebieg rozprawy relacjonowali:
Sprawozdawca (Wanda Łapaj) i Fotoreporterka
(Agnieszka Koszut). Oprócz autorki scenariusza,
nad przygotowaniem przedstawienia z uczniami

pracowała nauczycielka Monika Madajewska-Pan-
del.

Uczennice ze szkoły podstawowej w Rodakach za

swoim stoiskiem prezentowały się w kapeluszach
w kształcie dziewięćsiłu (foto: R. Jaworski)

W czasie finału „Szkolnych Ostoi Przyro
dy”, tuż obok sceny na Gołębiej, uczniowie szkół

biorących udział w programie rozłożyli swoje sto
iska. Pod szyldem z herbem gminy Klucze, zapre
zentowały się szkoły w Rodakach, Ryczówku i Klu
czach. Uczniowie, na bogato udekorowanych sto
iskach, prezentowali swoje gazetki szkolne, ziel
niki i materiały promocyjne o gminie. Każda ze

szkół starała się w jak najciekawszy sposób zaist
nieć podczas prezentacji. Dzieci z Rodak wystąpi
ły w jednakowych, wykonanych samodzielnie ka
peluszach w kształcie dziewięćsiłu - elementu z

herbu gminy Klucze. Rodaki w interesujący spo
sób, pośród amonitów, zaaranżowały wystawę ro
ślin, które znajdują się w ich szkolnej ostoi. W

doniczkach znalazły się rośliny charakterystyczne
dla terenu Jury Krakowsko - Częstochowskiej -

ciąg dalszy na następnej stronie >

Uczennice z Klucz Zpanią Lucyną Parcz (foto: R.

Jaworski)
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naskalne, leśne, wydmowe, łąkowe oraz te pocho
dzące z Pustyni Błędowskiej. Na stoisku szkoły w

Rodakach można było zapoznać się także z cieka
wymi albumami, wykonanymi przez uczniów i na
uczycieli. Jeden z nich prezentował przebieg pro
gramu „Szkolnych Ostoi Przyrody”, inny był za
pisem ciekawej trasy przyrodniczej wokół Rodak,
ajeszcze inny dokumentował niechlubne, napotka
ne po drodze dzikie wysypiska.
Z kolei uczniowie z Ryczówka wystąpili w jedno
litych, zielonych koszulkach z nadrukiem nazwy

szkoły, a uczennice w wiankach na głowie rozda
wały przechodniom na ulicy Gołębiej bukieciki

kwiatów. Zielony kolor strojów nie był przypad
kowy, gdyż program „Szkolnej Ostoi Przyrody”
realizowany w Ryczówku nosi nazwę „Zielono mi”.

Rafał Jaworski

w wykonaniu uczniów ze szkoły pod
stawowej w Kluczach,
wg. scenariusza Magdaleny Jurczyk
OBROŃCA: Proszę wstać, sąd idzie!

Dzisiejsza rozprawa dotyczy działalności ekolo
gicznej w SP Klucze.

SĄD: Proszę przybliżyć nam te tereny.
SPRAWOZDAWCA: Klucze to kraina białych
skał i tajemniczychjaskiń, kraina zamków i pia
sków, sosen i kamieniołomów, polnych ścieżek i

asfaltowych szos, drewnianych domów

i betonowych bloków.

SĄD: Dziękuję, przejdźmy do sedna sprawy.
PROKURATOR: Oskarżam SP w Kluczach o

naganny stosunek do ochrony środowiska. Ucznio
wie i ich opiekunowie nie dbają o teren wokół swej
skarbnicy wiedzy, nie są też

w stanie posiąść umiejętności rozpoznawania ro
ślin, ich sadzenia ipielęgnacji.
OBROŃCA: Wysoki Sądzie, Ławo Przysięgłych,
Szanowni Państwo! Pragnę udowodnić, iż oskar
żeniejest niesłuszne i bezpodstawne. Reprezentu
ję bowiem szkołę, która w ostatnim roku wytężyła
wszystkie swe siły, upiększając teren wokół swo

jej szkoły, zdobywając świeżą wiedzę ekologiczno
- przyrodniczą, rysując, budując, sadząc, kopiąc.
A wszystko to w imię ochrony środowiska natu
ralnego.
SĘDZIA: Proszę o dowody!
OBROŃCA: Wzywam na świadkajaszczurkę.
JASZCZURKA: To ja, to ja, toja zdobyłam I

miejsce w konkursie literackim o tematyce przy
rodniczej, organizowanym w kluczewskiej szkole

podstawowej. A że mam niezaprzeczalny talent ak
torski, pragnę zadeklamować zwycięski wiersz.'

„Marzenia jaszczurki” autorstwa Przemka Ma
łeckiego ze sp w Kluczach

A gdybym tak byłjaszczurką?
7b czy lubiłbym betonowe podwórko?
Może wołałbym łąkę lub pole
Gdzie na kamieniu grzałbym ogonek.
Ale widzę, że ludzie dwudziestegopierwszego wie
ku

Mimo, że marzą o chwili oddechu,
Lubią kurz miasta i asfalt deptaków,
Zachwycają się wonią plastikowych kwiatów.

Już nie pamiętają, że świat byłpiękniejszy
Bez radia i samochodów - wynalazków dzisiej
szych.
Wlatuje pszczółka, jaszczurka próbujeją złapać.
PSZCZÓŁKA: (zdyszana) Uciekłam spod krwio

żerczych odnóg czarnej Wdowy, śmiertelnej pu
łapki dzbanecznika, nie dam się więcjakiejśjasz
czurce! (Nagle konsternacja) do siebie:

coja tutaj robię? Przedstawię się. Jestem Kaja -

opisały mnie E. Augustyn i M. Zhrojkiewicz w opo
wiadaniupt. „Przygoda w trawie" To dzięki mnie

zajęły I miejsce w konkursie na baśń lub opowia
danie o treściprzyrodniczej.
PROKURATOR: Sprzeciw. Jej chwalipięctwo
nie ma nic wspólnego ze sprawą!
OBROŃCA: A sio, pszczółka. Poproszę na świad
ka stokrotkę, macierzankę wonną i lepnicę rozdę
tą.

Wchodzą wesoło i przekomarzają się.
STOKROTKA: Rosnę obok rojnika. To najlep
sze miejsce na skarpie.
MACIERZANKA: Nieprawda,ja dodaję uroku

trzmielinie. I widać mnie z drogi, gdyż mamja
skrawo -fioletowa suknię i intensywną, przyjem
ną woń.

LEPNICA: Najwięcej podziwiają mnie! Jestem

numerjeden na skarpie szkolnej!
SĄD: (wali młotkiem) Skądjesteście?
WSZYSTKIE KWIATY RAZEM: Z ogrodu
skalnego przy Szkole Podstawowej w Kluczach.
OBROŃCA: Jak tam trafiłyście?
STOKROTKA: Posadzili nas uczniowie. To dzię
ki nim i nauczycielom przyrody możemy cieszyć
oczy innych, zwabiać owady swym zapachem, a

także być schronieniem dla płazów
i miejscem plażowania dlajaszczurki.
Stokrotka idąc potyka się o leżący kamień.

KAMIEŃ ożywa i mówi:

Ciągle mnie ktośprzenosi. Ostatniojakieśdzieci

wyrwały mnie ze snu.

PROKURATOR: Kto zakłócił mu spokój?
UCZEŃ I: Przepraszamy Wysoki Sądzie, ale mu

sieliśmy zabezpieczyćprzed erozją glebę kamie
niami, pomiędzy które posadziliśmy byliny: brat
ki, rojnik, posłonek pospolity, mydlnicę lekarską
oraz krzaczki: trzmielinypłożącej i berberysu.
(w tym czasie kwiaty i kamień wracają za para
wan)
OBROŃCA do ucznia I: Po co ci aparatfoto
graficzny?
UCZEŃ I: jajestem szkolnym reporterem. Robię

zdjęcia wszystkiemu i wszystkim.
SĄD: Proszę o dowody!
UCZEŃ I: Ależ, oczywiście, Wysoki Sądzie. Oto

dowody:
(3 razy klaszcze, wchodzą 3 uczennice przebrane
za Rośliny, niosą pod pachami albumy).
UCZENNICA I: oto album „Fauna iflora oraz

warunki geograficzne i walory turystyczne okolic

Klucz".
UCZEŃ I: Osobiście fotografowałem Pustynie

Błędowską, rośliny naskalne Klucz oraz etapypra
cy uczniów w szkolnym ogródku.
UCZENNICA II: Oto album „Nasza szkoła w

zgodzie z naturą ”.

UCZENNICA III: Aja chciałam zaprezentować
albumpt. „Zakładamy ogród skalny: Szkolne osto

je przyrody ”,
Otwiera go, a z kartek wylatuje pszczoła, dziew
czyna odganiają i mówi: znowu ta Kaja, wracaj
do opowiadania!
OBROŃCA: Te albumy to uwiecznienie pracy

młodych kluczewskich ekologów, kiedy to wpocie
czoła zakładali ogród skalny. Dobrali odpowied
nie gatunki roślin zwabiające różne owady, znaj
dujące tampokarm oraz miejsce dla rozwoju. Za
bezpieczyli również skarpęprzedobsuwaniem się.
Dowody te dołączam do akt sprawy.

PROKURATOR: Twierdzę, że ptaki nie mająpo
cofruwać nad SP w Kluczach.

Nagle rozlega się świergot.
SZPAK za parawanem:
Jestem szpak
Wymagający ptak

Lubię widoki piękne
Zapachy ponętne
W domku czyste pokoje
Odnalazłem tak wiele przy szkole.
PROKURATOR: Proszę o ścisłość. Nazwa szko
ły?
SZPAK: Szkoła Podstawowa Klucze.
PROKURATOR: Niemożliwe. Zjakiego biura

nieruchomości szpak korzystał?
SZPAK: Biuro? To szkoła zafundowała mi miesz
kanie.

Uczniowie tacy mili

Wiele dla ptaków zrobili
Budki z drewna wykonali kolego
Według projektu Sokołowskiego.

(odlatuje)

Słychać szczekanie, pojawia się pies.
PIES: Wyszedłem zplakatu na chwilę

Gdyż, dokuczały mi motyle, (dwie dziew
czynki machają rękami udając motyle)
PROKURATOR: Zjakiego plakatu? Ja chyba
zwariuję!
PIES: (podchodzi do plakatów, znajdujących się
na parawanie) Tu właśnie wiszą efekty konkursu

plastycznegopt. „ Ogród moich marzeń Wracam

na miejsce, (znika za parawanem).
Wchodzi zamyślony sprawozdawca, coś czytając.
To „Żuk”.
SPRAWOZDAWCA: Mam przed sobą gazetkę
szkolną „Żuk", w której możemy śledzićprzebieg
wielkiego konkursupt. „Ogród skalny-ostoją dla

owadów ”.

Czyta fragmenty sprawozdań z wycie
czek:

„Czy warto było wziąć udział w konkursie „Skal-
niak moich marzeń?”

WSZYSCY: Warto!!!

PROKURATOR: Dlaczego?
SPRAWOZDAWCA: Zwiedziliśmy wiele pięk
nych miejsc: Ogród Botaniczny w Bujakowie..
UCZENNICA I (przerywa):.... którym zajmuje
się ksiądz, a rosną w nim stare lipy, cisy, klony,
limby
SPRAWOZDAWCA: Zachwycił mnie takżepark
w Pszczynie....
UCZENNICA II: gdzie rozróżnialiśmy gatunki
drzew i krzewów.
SPRAW: Kolejnym ciekawym miejscem były Go
czałkowice i ogród....
UCZENNICA III : ...który słynie z dużej ilości

skalniaków.

SPRAW: A Smoleń? Cóż to były za warsztaty?!
Zbieraliśmy rośliny do kubków i wyciskaliśmy z

nich soki....

UCZENNICA I:.... a wtedy w powietrzu unosi
ły się różne zapachy.
SPRAW: A w ogóle to byliśmyjeszcze w:

KAMIEŃ: w „Kopalni Starej Gliny”
PSZCZÓŁKA: w Ogrodzie Botanicznym w Kra
kowie

KWIATEK: w Zakopanem
KAMIEŃ: w Ojcowie
OBROŃCA: Wysoki Sądzie, po tym, co usłysze
liśmy i zobaczyliśmy należy stwierdzić, że Szkoła
Podstawowa Klucze zrobiła wiele dla swego śro
dowiska. Działanie na rzecz poprawy stanu eko
systemów niejest im obce. Swoją postawę wobec

otoczenia uczniowie tejże szkoły mogli wyrazić w

różnorodnych konkursach. Dowody mówią same

za siebie: makiety, albumy, plakaty, gazetki szkol
ne, artykuły prasowe, ajuż na pewno wygląd za
gospodarowanej skarpy szkolnej. Wysuwam wnio
sek o oddalenie oskarżenia.

SĄD: Oddalam i życzę owocnejpracy. Przedwami

jeszczepielęgnacja roślin i oznaczanie ich. Strzeż
cie swego ogrodujak oka w głowie. Niech służy
uczniom na lekcjach przyrody.
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o Wierzby, sosny i maślaki na pustyni
n

Pustynia Błędowska, którą jeszcze nie tak niedawno nazywano unikatem przyrodniczym w Euro-

j|J pie, obecnie przeżywa proces zarastania. Nie ma już na pustyni burz piaskowych i miraży. Teraz

okoliczni mieszkańcy zbierają tu kozaki i maślaki.

Władze samorządowe okolicznych
gmin między innymi Dąbrowy Gór
niczej i Klucz, dyrekcje Jurajskich
Parków Krajobrazowych Krakowa i

Dąbrowy Górniczej w trosce o toż
samość tego największego w Euro
pie śródlądowego obszaru piasków
podejmują działania, którym nieste
ty nie są w stanie sami sprostać bez

udziału środków pozabudżetowych.
Koszty karczowania lasu i usuwania

humusu stanowi astronomiczne kwo
ty. Co będzie się działo dalej - nie

wiadomo, przyroda zdominowała,
zagarniając i zakrywając piaszczyste
przestrzenie, wszyscy liczą na to, że

władze rządowe zainteresują się te
matem Pustyni Błędowskiej.

A póki co, rozpatrywane są

możliwości ożywienia ruchu tury
stycznego na tym obszarze. W związ
ku z tym odbywają się dyskusje w

coraz szerszych gremiach.
Tematem Pustyni Błędow

skiej zajmowała się w tym tygodniu
Komisja Rady Gminy Klucze ds.

Ekologii i Promocji, której przewod
niczy Maria Sierka. Na posiedzenie
zaproszeni zostali: Wójt Gminy Klu
cze Małgorzata Węgrzyn, Zastępca
Józef Kaczmarczyk, Janina Obratań-

ska, radni - członkowie tejże komi
sji, przedstawiciele instytucji samo
rządowych sąsiednich gmin, krakow
skiej i śląskiej dyrekcji Jurajskich
Parków Krajobrazowych, Związku
Gmin Jurajskich, oraz Odziałów

PTTK z Olkusza i Dąbrowy Górni
czej.

Wśród propozycji przedsta
wionych podczas spotkania przez Je
rzego Talkowskiego radnego z Dą
browy Górniczej, znalazły się między
innymi : utworzenie ścieżek dydak

Raport końcowy
Szkolnych Ostoi Przyrody
Realizacja projektu „Szkolne ostoje przyrody” finansowanego
przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska z siedzibą w Kra
kowie dobiegła końca.

Pierwsze prace rozpoczęto w

kwietniu 1999r. Szkole w Rodakach

fundacja wyznaczyła termin rozlicze
nia na dzień 20 lipca br. (Dwie pozo
stałe szkoły Klucze i Ryczówek mają
inne terminy rozliczeń).
Raport końcowy przygotowany przez

szkołę liczy około 30 stron maszyno
pisu, w którym bardzo szczegółowo

tyczno- naukowych oraz stanowisk

do podglądania dzikich zwierząt w

ich naturalnych środowiskach (np.
bobrów, którychjest tu coraz więcej),
utworzenie ośrodka turystyczno - re
kreacyjnego na obrzeżu pustyni w

Błędowie z kortami tenisowymi, ho
telem, polem namiotowym, zorgani
zowanie na terenach pustynnych w

rejonie Chechła i Klucz trasy prze
jazdów na wielbłądach, organizowa

nie na pustyni widowiskowych im
prez z wykorzystaniem sprzętu lotni
czego i wojsk spadochronowych, zor
ganizowanie w rejonie pustyni ho
dowli strusi, które uatrakcyjniłyby
tereny piaskowe, utworzenie ścieżek

rowerowych na obrzeżach pustyni
oraz wzdłuż rzeki Przemszy, zorga
nizowanie systemu wypożyczalni ro
werów z możliwością zwrotu w do
wolnej wypożyczalni na terenie Jury.
Przedstawiciele Oddziałów PTTK

omówione są wszystkie prace, zaan
gażowanie nauczycieli, uczniów i ich

rodziców, a także mieszkańców Ro
dak, począwszy od prac ziemnych i

sadzenia krzewów i roślin, poprzez
działalność dydaktyczną związaną z

ochroną środowiska, aż po korzyści
wynikające z realizacji projektu.
Uczniowie nabyli dużo konkretnych

zwrócili uwagę na konieczność do
kładnego oznakowania szlaków na

pustyni. Ich niedoskonałość powodu
je, że turyści niejednokrotnie gubią
się.

Wójt Gminy Klucze Małgo
rzata Węgrzyn od wielu lat zabiega
bezskutecznie o środki finansowe na

ratowanie resztek polskiej Sahary.
Czynią tak również władze Dąbrowy
Górniczej. Ponieważ kwestia pienię

dzy hamuje plany działania, wspól
nie postanowili wystąpić o pieniądze
do funduszy wspierających inwesty
cje ekologiczne. Podjęto również na

spotkaniu wniosek o utworzeniejed
nej instytucji koordynującej sprawy

Pustyni Błędowskiej. Rozproszenie
kompetencji niczemu dobremu nie

służy. Ponieważ część pustyni nale
ży do województwa małopolskiego,
a część do śląskiego, jest koniecz
ność, aby zarządzający, w szczegół-

wiadomości i umiejętności ogrodni
czych, byli wszechstronnie szkoleni

proekologicznie i proregionalnie, ina
czej odbierają walory krajobrazu,
pokochali to co ich otacza.

Ostoja przez kolejne lata będzie naj
prawdopodobniej „oczkiem w gło
wie” wszystkich uczniów i nauczy
cieli rodackiej szkoły. Nad całością
prac przy ostoi czuwały dyrektor
szkoły - Barbara Wojnar i nauczyciel
ka biologii Krystyna Orciuch -Wil-

kaniec.

Halina Ładoń

Uczniowie ze SPRodaki z dyrektorem
szkoły - Barbarą Wojnar podczas
święta ulicy Brackiej i Gołębiej w

Krakowiej czerwiec 2000)

ności parki jurajskie porozumiały się
w tej kwestii.

Należy dodać, że na niewiel
kiej części pustyni w północnej jej
części, od strony Chechła, spotkać
możnajeszcze piaszczyste tereny. Jest

nadzieja, że właśnie tu w pierwszej
kolejności uda się oczyścić teren two
rząc prawdziwie pustynny krajobraz.
Wszelką pomoc w tej sprawie dekla
ruje również Jadwiga Grabczak - dy
rektor Zespołu Jurajskich Parków

Krajobrazowych w Krakowie. Przed
stawiciele ZJPK uczestniczący w spo
tkaniu przedstawili problem kosztow
nych ekspertyz (około 4 miliardów

starych złotych), które należałoby
wykonać zanim przystąpiono by do

rekultywacji terenu pustyni. Eksper
tyzy dotyczyłyby przede wszystkim
hydrologii, klimatu i gleby na tym
terenie.

Pomimo tego, że pustynia tak

do końca nie jest już pustynią, ścią
gają tu liczni turyści, polscy i zagra
niczni. Panoramę pustyni najlepiej
oglądać ze wzniesienia Jałowce zwa
ne również Czubatką, z Klucz moż
na dojechać tam samochodem ozna
czoną trasą, a potem spacerować żół
tym szlakiem. Miłośnicy paralotniar
stwa mają tu fantastyczne warunki,
jeślijest odpowiednia pogoda na Czu-

batcejest ich wielu, najczęściej oczy
wiście w weekendy.

Pozostaje nadzieja, że w nie
zbyt odległym czasie pisać będziemy
o Pustyni Błędowskiej same rewela
cje, może wreszcie pewne sprawy się
rozwiążą, a to urokliwe miejsce, pia
skowe serce Europy zacznie tętnić
życiem.

Kolejna dyskusja na temat za
gospodarowania Pustyni Błędowskiej
zaplanowana jest na wrzesień rów
nież w Urzędzie Gminy Klucze, za
proszeni zostaną na spotkanie przed
stawiciele MON, wojewódzki kon
serwator przyrody, przedstawiciele
ministerstwa ochrony środowiska

oraz wojewodowie województw ma
łopolskiego i śląskiego.

Tekst ifoto: Halina Ładoń



Powstały
parkingi
Zakończono prace nad budową parkingu
w Kluczach, zlokalizowanego między bu
dynkiem Urzędu Gminy a sąsiadującym z

nim bankiem.

Dotychczasowy parking przy urzędzie powiększył
się o 10 nowych miejsc postojowych. Docelowo,
również na parking, zagospodarowany będzie te
ren bezpośrednio przylegający do banku. Na
wierzchnia parkingu wykonana jest z kostki bru
kowej.
Powstał także nowy odcinek drogi dojazdowej do

urzędu poprowadzony od strony budynku ośrodka

zdrowia oraz od strony pawilonu handlowego.
Jak mówi Józef Kaczmarczyk, zastępca Wójta Gmi
ny Klucze, wybudowanie nowego parkingu i dro
gi rozwiąże m.in. układ komunikacyjny.
Nowy parking i chodnik powstał także przy ulicy
Prostej w Rodakach, w pobliżu kościoła. Tam przy
będzie 11 stanowisk postojowych. Parking zabez
pieczony jest dwiema studzienkami wodościeko-

wymi. (RAJ)

Prace parkingu przed Urzędem Gminy w Kluczach

(foto: R. Jaworski)

Podczas budowy parkingu w Rodakach (foto: //. Ładoń)

Biuro poselskie
Posła Bogdana Pęka

Poseł PSL Bogdan Pęk 19 czerwca br. otwo
rzył swoje biuro w Olkuszu przy ulicy Skalskiej 4.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz

miasta i powiatu, mieszkańcy Olkusza, przedsta
wiciele KRUS oraz zaproszeni goście z okolicz
nych gmin i miast powiatu olkuskiego. Spotkaniu
przewodniczył Jerzy Bugaj.

Przybyło
ulicowskazów.

Słupy z tablicami z nazwami ulic postawio
no w czterech miejscowościach gminy: w Jaro-

szowcu, Rodakach, Chechle i Ryczówku. Sieć uli
cowskazów w gminie zapoczątkowały Klucze. Tam

już w ubiegłym roku postawiono tablice z nazwa
mi ulic oraz kierujące do instytucji użyteczności
publicznej.

(RAJ) (foto: H. Ładoń)

Jak nasze

dzieci spędzają
wakacje

Trzy instytucje w Kluczach:

Gminny Ośrodek Kultury Sportu Tu
rystyki Rekreacji, Ośrodek Pomocy
Społecznej i Gminny Zespół Oświaty
przygotowały wiele ciekawych im
prez dla dzieci i młodzieży na okres

wakacji.

Na początku lipca odbyły się wycieczki
autokarowe do kopalni soli w Bochni, oraz wy
cieczki do stadniny koni. Wiele jest w progra
mie wycieczek rowerowych i pieszych po Ju
rze. Organizowane są wyjazdy dla dzieci spoza

Klucz i Jaroszowca na kryte baseny, które znaj
dują się właśnie w Kluczach i Jaroszowcu.

Na obzie terapeutycznym w Czechach były dzie
ci ze świetlic profilaktyczno - wychowawczych,
drugi taki obóz został zorganizowany w Dźwi-

żynie. Oazę wakacyjną w Skrzypnem i półko
lonie trwające cały lipiec zorganizował OPS.

GOK proponuje dyskoteki w domach kultury
w Jaroszowcu i Kluczach, a na zakończenie wa
kacji w sieipniu, odbędzie się festyn sportowo -

rekreacyjny na Kobylicy. Przez całe wakacje
czynne są pracownic w domach kultury oraz

świetlica profilaktyczno - wychowawcza.

Halina

Ładoń

Pierwsze

spotkanie
pracowników GOK

Pierwsze spotkanie pracowników Gminnego
Ośrodka Kultury w Kluczach po reorganizacji,
odbyło się 31 lipca br. Pełniący obowiązki dyrek
tora tej placówki Andrzej Miszczyński przedsta
wi! nowego swego zastępcę do spraw artystycz
nych - Ryszarda Ryla. W spotkaniu uczestniczyli
wszyscy pracownicy administracyjni, instruktorzy,
pracownicy bibliotek i świetlic oraz pracownicy
obsługi.

Omówiono sprawy kadrowe i finansowe,

sprawy z zakresu funkcjonowania domów kultury
w Jaroszowcu i Kluczach oraz sprawy wyposaże
nia tych placówek. Omówiono pracę bibliotek i

świetlic w terenie. Dyrektor Miszczyński przedsta
wił również schemat organizacyjny placówki GOK,

która obecnie działać będzie na innych zasadach

niż dotychczas.

(HŁ)
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Przebywając na stypendium w Hiszpanii, Kasia Krzykawska z Rodak od
wiedziła Maroko. Z podróży po tym pustynnym kraju przekazuje Czytelni
kom ECHA KLUCZ kilka ciekawostek.

Polonicum I

„Niech żyje bal” - Bal w Maroku

Jarmarki, wszelkiego rodzaju bazary, ryneczki i

sklepiki, które oblepiają szczelnie ulice marokań
skich miast mogą zawrócić w głowie i doprawdy
można się czuć zagubionym w tym rozkrzyczanym
świecie. Biedny turysta, odróżniający się na pierw
szy rzut oka od tubylców,jest oblegany i bezustan

Mali mieszkańcy wioskinie zaczepiany przez drobnych handlarzy, pseudo
przewodników i dzieci.

Pierwsze dni wyzwalają prócz uczucia zaciekawie
nia inną kulturą, lęk i odruch trzymania się za port
fel. Jednak, po jakimś czasie wszystko łagodnieje i

nabiera się więcej zaufania do ludzi. A ci, przy bliż
szym poznaniu sprawiają miłe niespodzianki. Jed
ną z nich była dla mnie wizyta w biednym arab
skim domu, w starej dzielnicy miasta Fez. Dom

wyglądał bardzo ubogo, ściany wybielone wapnem,
ale zdarte aż do tynku, klepisko, zbite z surowych
desek łóżka, kilka dywanów na ścianie. No i dzie
ci, jakaś czwórka ślicznych małych brzdąców bie
gających boso. Po chwili rozmowy przy herbacie,
gospodarz zapytał mnie skąd właśnie jestem, bo

nie wyglądam mu jak pozostali ani na Hiszpankę
ani na Meksykankę. Odpowiedziałam, że jestem
„de Polonia”. „A, Polska?” - zdziwił się i odsłonił

kwiecistą zasłonkę w rogu pokoju. Oczom moim

ukazał się nowoczesny telewizor, gospodarz przy
cisnął guzik pilota i... wierzcie Państwo, albo nie -

ale usłyszałam czystą polszczyzną „Niech żyje bal,
bo to życie to bal jest nad bale...”, a na ekranie ze

znakiem Polsatu zobaczyłam nie kogo innego tyl
ko naszą Marylę Rodowicz.

Polonicum II

WAfryce też mają katar

W te deszczowe, lipcowe dni, kiedy pogo
da nie daje żadnych szans na cieszenie się ciepłem,
nic, tylko pomarzyć o południowym słońcu. Wło
chy, Hiszpania, albo jeszcze goręcej - Afryka, Sa
hara. Nie wierzcie jednak Państwo, że w takiej
Afryce to się można tak wygrzać. Doświadczyłam

na własnej skórze - dres i para grubych skarpet do

spania, a mimo to rano katar.

Ten to, jak mówią Arabowie „cieknący nos” zmu
sił mnie do poszukiwaniajakiegokolwiek papieru
nadającego się do wycierania nosa, no bo przecież
nawet na pustyni nieładnie w międzynarodowym
gronie pomagać sobie rękawem. Sytuacja wyglą
dała nie najlepiej, bo w maleńkiej wiosce przy oa
zie, owianej ze wszystkich stron piaskami Sahary,
papier był towarem wysoce luksusowym i każdy
jego kawałekjest skrzętnie wykorzystywany przez
dzieci do nauki pisania i rachunków.

Jedyny maleńki sklepik również nie wyglą
dał na miejsce, które mogłoby mi pomóc, mimo to

zapytałam sprzedawcy o chusteczki higieniczne.
Uśmiechnął się bezzębnym uśmiechem i podał mi

paczkę chusteczek. Niby drobiazg - trochę papie
ru. Ale to nie był drobiazg, to były proszę Państwa

nasze kochane kluczewskie chusteczki higienicz
ne VELVET.



P.S.

. ..(rubryka ta niejest sponsorowana przez IP, a zdję
cia nie są publikowane z nadzieją, że firma wyku
pi je (za grube pieniądze) jako międzynarodową
reklamę chusteczek VELVET...?).

Polonicum III

A to zdjęcie bociana, który latem ma gniaz
do koło rodackiej szkoły.
Wreszcie wiemy, gdzie nasz bociek zimuje - na

kolumnie rzymskiej ocalałej ze starorzymskiego
miasta zbudowanego na terenie obecnego Maro
ka, a zniszczonego przez trzęsienie ziemi w XVII

wieku.

Katarzyna Krzykawska

Nie czynimy
podziałów na

„dobrych”
i „złych”

„Echa dramatów i cierpień ludzkich z okresu II

wojny światowej każdy z nas w jakimś stopniu
duchowo odczuwa. Zadając sobie podstawowe
pytanie, czy żołnierze z dwóch przeciwstawnych
sobie państw, kultur i religii jakimi były - III

Rzesza Niemiecka i Związek Socjalistycznych
Republik Radzieckich musieli wzajemnie do sie
bie strzelać. Nieludzkie ideologie, pragnienie do
minacji pod każdym względem, to były hasła

rzucane przez władców tych państw żołnierzom.

W efekcie wojny najwięcej ucierpiała ludność

cywilna”... - czytamy w słowie wstępnym przy
gotowanej do druku książki autorstwa Macieja
Świderskiego - prezesa oddziału PTTK w Za
wierciu pod tytułem „Mogiły Żołnierzy Nie
mieckich

i Radzieckich z lat 1939 -1945 na Wyżynie Kra
kowsko Częstochowskiej”.

Książka do druku została przygotowana w Gmin
nym Ośrodku Kultury w Kluczach, ale ponie
waż na jej wydanie potrzebne są fundusze, cier
pliwie będzie czekać na sponsorów.

Autor książki zapoznał się z informacja
mi dotyczącymi istniejących powojennych gro
bów współpracując z oddziałami PTTK w Ol
kuszu, Jaroszowcu i Będzinie. Wiele informacji
dostarczyli mu mieszkańcy poszczególnych
miejscowości. Przykładem może być informa
cja Jana Jarząbka z Rodak, który przechowywał
listę 15 pochowanych w trzech mogiłach żoł
nierzy niemieckich. Cmentarzyk znajduje się w

lesie w Rodakach.

Groby te nic były znane autorowi książki. Jak

się okazało od lat opiekują się nimi dzieci z miej
scowej szkoły podstawowej, porządkująje, a na

święto zmarłych zapalają znicze.

Na cmentarzu w Kluczach pochowanych było
we wspólnej mogile pięciu żołnierzy niemiec
kich, zaś pod wapienną skałą blisko kościoła w

Kluczach znajdowała się wspólna mogiła żoł
nierzy radzieckich, których szczątki około trzy
dzieści lat temu przeniesiono na olkuski cmen
tarz, pozostał tylko pomnik.
Na olkuskim cmentarzu przy ulicy Sławkowskiej
znajduje się duża kwatera wojenna żołnierzy ra
dzieckich, którzy polegli w walkach o wyzwo
lenie miasta i powiatu w styczniu 1945 roku.

Kwatera znajduje się w środkowej części cmen
tarza, a na metalowych tablicach wypisane są

nazwiska poległych żołnierzy.
Podobne groby znajdują się w Hutkach - Ran
kach, Kotowicach, Kromołowie, Karlinie, Kier-

szuli, Lgocie Murowanej, Morsku, Myszkowie,
Ogrodzieńcu, Porębie, Wolbromiu i Zawierciu.

Być może gdzieś jeszcze w naszych okolicach

znajdują się wojenne groby, ale nie dotarły o nich

żadne informacje, czeka na nie nieustannie pan
Świderski, aby uzupełnić swoją pracę.

Halina Ładoń



Grażyna Mucha z Klucz
i jej artystyczna działalność
Bardzo trudno znaleźć swoje miejsce artystce bez dyplomu. Szuka więc miejsc, aby
zainteresować swoimi umiejętnościami jak najszersze grono osób kochających ory
ginalne, niepowtarzalne wyroby. Jak się okazuje, interesuje się jej twórczością wiele

galerii wielkich miast, choć w pobliżu swojego miejsca zamieszkania specjalnie jej
artystyczna działalność nie była znana.

Pani Grażyna marzyła o artystycznej szko
le, ale niestety nie udało jej się. Przed 24 laty zda
wała egzamin do Liceum Plastycznego w Krako
wie, zabrakło jej nieco szczęścia. Zmuszona była
obrać inną drogę, została nauczycielką przedszkol
ną.

Rozpoczęła naukę w Liceum Ogólnokształ
cącym w Wolbromiu, potem ukończyła dwuletnie

Studium Wychowania Przedszkolnego w Mysło
wicach. Pracę podjęła w przedszkolu w Kluczach,
ale po kilku latach przeniosła się do przedszkola w

Pomorzanach.

Od trzech lat pracuje na własną rękę, założyłajed
noosobową artystyczną firmę KALINA (nazwa po
chodzi od imienia jej córki) i tworzy prawdziwe
cacka.

Głównym jej dziełem są użytkowe wyroby cera
miczne, począwszy od kubków, poprzez, wazony,

serwisy do kawy, naszyjniki, broszki, spinki itp.
ręcznie zdobione. Podstawą są czerepy fabryczne.
Ponadto wykonuje ceramiczne bardzo oryginalne
patery, które stanowić mogą ozdobę wnętrz miesz
kań i gabinetów najbardziej wymagających klien
tów. Wszystkie te naczynia są szkliwione i wypa
lane w piecu ceramicznym.
Ceramiką zajmuje się od 1997r. wcześniej malo
wała obrazy.
Warto dodać, że pani Grażyna od trzech lat swoją
ceramikę sprzedaje w sklepiku na zamku w Ogro-
dzieńcu, gdzie klientami najczęściej są goście za
graniczni. Dostarcza też swoje ceramiczne dzieła

do kilku galerii na terenie kraju, między innymi do

galerii: NEO w Zakopanem, GRA w Warszawie,
MAJOLIKA w Gdańsku, BL w Krakowie oraz do

Cepelii w Katowicach.

17 - letnia córka pani Grażyny - Kalina odziedzi
czyła zdolności po mamie, ma również bardzo ory
ginalne pomysły, uczęszcza do Państwowego Li
ceum Sztuk Plastycznych im. Jana Matejki w No
wym Wiśniczu. Zajmuje się głównie grafiką, ale

również maluje.

Halina Ładoń

Grażyna Mucha w swoim sklepiu na zamku w

Ogrodzieńcu ijej serwisy zdobione ręcznie

RODAK!

Wakacyjni goście
w gminie Klucze

Podczas tegorocznych wakacji wielu turystów od
wiedziło nasze miejscowości.

W Rodakach przebywała grupa młodzieży z Liceum

Ogólnokształcącego w Sztumie i Gimnazjum Nr 1 z Pasłę
ka wraz z opiekunami. Wędrowali pieszo Czarnym Szla
kiem po Jurze Krakowsko - Częstochowskiej od Krakowa

do Częstochowy. Odwiedzili Jaroszowiec, Klucze, a na
stępnie Pustynię Błędowską, kościół w Chechle, zabytko
wy kościółek pw. świętego Marka i nowy kościół parafial
ny w Rodakach. Organizatorem tej wyprawy było PTTK

w Sztumie.
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W czerwcowym numerze Echa Klucz publikowaliśmy utwory uczniów ze Szko
ły Podstawowej i Gimnazjum w Bydlinie, które zdobyły wyróżnienia w IV Ogólno
polskim Konkursie na Pracę z Literatury, tym razem publikujemy nagrodzoną pracę
Karoliny Gawron z klasy la bydlińskiego gimnazjum - zgodnie z zapowiedzią.

Karolina Gawron, I a Gimnazjum w Bydlinie, 32 - 313 Bydlin, ul. Legionów 32

nauczyciel: mgr Anna Barczyk

IV Ogólnopolski Konkurs na

Pracę z Literatury
Temat: „Nic takiegojak uroda nie istnieje. Nie ma twarzy ładnych i brzydkich.
Są tylko twarze natchnione i twarze ślepe...

”

Jak sądziszjakie znaczenie ma w życiu uroda.

Każdy chciałby być piękny, mądry i boga
ty. „Lustereczko, powiedz przecie, kto jest
najpiękniejszy w świecie?”-i szukamy w

zwierciadle regularnych rysów twarzy,
przejrzystych oczu, zgrabnego nosa, alaba
strowej cery, puszystych pukli włosów, har
monijnych kształtów, zgrabnej sylwetki. To

wszystko posiadała właścicielka zaczaro
wanego lusterka - królowa, która drżała o

swą pozycję najpiękniejszej. Jakąż skazę
miała jej uroda, skoro prawdomówne
zwierciadełko palmę pierwszeństwa przy
znało Śnieżce - jej przybranej córce. Dla

czego wielbiąc gładkość swej władczyni,
poddani spuszczali oczy? Dlaczego czar

Śnieżki przyciągał biednych i bogatych,

zwierzęta i rośliny, istoty ludzkie i fanta
styczne?

Ów czar, to coś emanowało z twa

rzyczki niepięknej, według kanonów uro
dy, mojej ulubionej książkowej postaci -

Ani Shirley. Anielsko śliczna Diana wyra
żając się stylem Ani, bladła, stawała się
tylko tłem dla swej rudowłosej i piegowa
tej przyjaciółki, która z natchnioną twarzą
tak odmiennie oczami wyobraźni patrzyła
na świat, dostrzegała piękno przyrody, roz
koszowała się niebiańsko słodkim smakiem

królewsko purpurowych poziomek. Gdy
słuchała śpiewu ptaków, szumu drzew nie
mal stawała się słuchem. W ich splecionych
gałęziach dostrzegała czule dotykające się
ręce zakochanych. Ta krucha istota nie po
trafiła płakać, gdy wokół widziała tyle pięk
na. To dopiero niezwykła przygoda móc

obserwować twarz tak wrażliwego „brzy-
dactwa”. Ania na pewno dostrzegłaby pięk
ne, mądre oczy Quasimodo - dzwonnika z

Notre Damę. A gdyby tak pojawił się we

współczesnym podmiejskim autobusie,

pewnie otoczyłaby go pusta przestrzeń dy
stansu wobec szpetnego wyglądu. Nikt na
wet nie zastanowiłby się czy jest życzliwy
i serdeczny. Nikt by nie przypuścił, że ma

ogromne serce gotowe do przyjaźni i miło
ści oraz czarodziejskie ręce, które ożywia

ły kawałki drewna. Ze ślepych twarzy obo
jętnych pasażerów nic by nie wyczytał.

Przede mną portret F. Chopina: wy
chudzona twarz, orli nos, zapadnięte policz
ki... Ale kiedy do portretu dołączam
muzykę mistrza, dzieje się coś dziwnego:
jego oczy wpatrzone w dal ożywają. Czy
też widzi malowane zbożem krajobrazy,
czyżby czuł zapach polskich ląk, zrywał
kwiaty o płatkach jak jedwabne, lekkie su
kienki tancerek pląsających na wietrze,

czyżby usłyszał nowe dźwięki - dudnienie

wiejskiej basetli, popiskiwanie skrzypków...
Szukam dalej twarzy natchnionej nie

zwyczajnym pięknem. Dostrzegam ją w

Matce Teresie z Kalkuty: chuda, poorana

zmarszczkami, wpadnięte oczy, ale jakie
spojrzenie. Raz łagodne, to prawie wyzy
wające, dobry uśmiech, za chwilę zacięte w

uporze usta. To twarz człowieka, który wie,

czego chce. Dlaczego mimo to przyciąga
tłumy? Bo nic nie chce dla siebie. Z tej twa
rzy wyziera niezwykły duch, nieprzeciętna
osobowość człowieka. Ludzie o wiel
kiej duszy poruszają nawet najbardziej za
twardziałych pesymistów. „Sie macie?” -

krzyczy jąkając się, pełen werwy, wesoły,
przyjazny całemu światu niezbyt wysoki,
grubiutki, pyzaty, obcięty najeża okularnik

- Jerzy Owsiak. A właściwie Jurek - czło
wiek - dusza. Musimy sobie uświadomić,

jak wielkie siły tkwią w tych ludziach. Tę

charyzmę otrzymali od Boga, ale pielęgno
waćją muszą przez pracę nad sobą.

Twarz natchniona musi być szczegól
na, ważna, pełna energii, zapału lub miło
ści, przyjaźni, dobroci, wewnętrznego cie
pła, zapadająca w nasze serca, rozsypująca
wokół jakiś blask. Właściciel twarzy ślepej
nie zauważa innych, wewnętrzną siłę wy
korzystuje tylko dla własnych celów, gdzie
nie ma miejsca na współczucie, tolerancję,
przyjazny grymas. Rozdaje uśmiechy, ale

ironiczne, złośliwe, sztuczne. Tacy ludzie

wzbudzają we mnie smutek, staram się też

ich zrozumieć. Może nikt ich nie kocha?

Może nie radzą sobie z problemami? Chcia-

labym jak wróżka tchnąć w nich radość z

każdego dnia, z błahej przyczyny, chciała-

bym podarować im moc jaką jest radość

tworzenia obrazów, wierszy, piosenek, pięk
nych budowli i wykorzystywania zwykłych
czynności, ale dla innych.

Pan Keating z filmu „Stowarzysze
nie Umarłych Poetów” nasycał twarze

swych uczniów, przyszłych biznesmenów,

twardych polityków, zacnych lekarzy i pro
fesorów radością tworzenia, tęsknotą za nie
zwykłością, śmiałością marzeń. Jestjeszcze
jedna wzruszająca opowieść o pięknej,
dzielnej dziewczynie, która musi zamiesz
kać w zamku budzącego grozę potwora. Nie

zważając na nieludzką postać swojego
władcy, potrafi go pokochać, a siłajej uczuć

sprawia, że znika magiczne zaklęcie, a po
twór staje się pięknym królewiczem. Patrząc
na drugiego człowieka powinniśmy pozna
wać jego osobowość odrzucać egoistyczne
podejście do życia. Potrafić się dzielić - nie

tylko brać.

Czy często zerkam w zwierciadełko?

Przyznaję się do tej próżności. Do sprawy

swojego wyglądu podchodzę dość krytycz
nie, ale piękno zewnętrzne nigdy nie było
dla mnie najważniejsze. Owszem chciała-

bym mieć szczupłe nogi, śniadą cerę, dłu
gie kręcone włosy. Ale czy warto za to od
dać duszę? Przecież rodzice i przyjaciele ko
chają mnie za coś, co jest we mnie; za coś,
co nie przeminie i będzie wieczne jak trwa

radość życia. Staram się nie porównywać z

nikim i nie być zazdrosną lecz cieszyć się
wszystkim, nawet najmniejszą rzeczą, naj
drobniejszym sukcesem. Ale to nie jest ła
twe, gdyż w prasie, czy innych mediach

pełno pięknych kobiet, a ja zaś jestem ... Z

afiszy reklamowych spoglądają na nas ślicz
ne modelki, zastygniętym uśmiechem sa
mozadowolenia, bohaterki z „Beverley
Hills” z nieskazitelnym makijażem, macha
ją z ekranu telewizora. Śliczna jak marze
nie Wajdowska Zosia z „Pana Tadeusza”

bez drgnięcia recytuje wyznanie miłosne do

wzniośle sztywnego cedzącego słowa Ta
deusza - Michała Żebrowskiego. Hoffma-

nowa Helenka Kurcewiczówna jako ucie
kający przed zemstą Kozaków pacholik, to

istne dzieło wizażysty, bo heroini we współ
czesnym kinie bez skazy - szczególnie na

urodzie. Coraz więcej wokół lalek Barbie -

lalek o twarzach ślepych ,bez wyrazu, bi
belotów o wystudiowanych, nieszczerych
minach.

Uroda ma wielkie znaczenie w ży
ciu, sprawdza się to szczególnie we współ
czesnym stylu bycia, lecz szybko przemija.
Czas jest nieubłagany. Jeśli więc wartość

człowieka zbudowana będzie tylko na ślicz
nym uśmiechu lub przystojnej twarzy cóż

zostanie na dalsze życie? Spójrzmyjeszcze
raz w czarodziejskie lustereczko, ono po-

każe, jaki los spotkał piękną królową, ajaki
jej piękną pasierbicę...
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Z Krakowa autobusem do

Lwowa

Na 10 - dniowym wakacyjnym od
poczynku w Mikołajewie na Ukra
inie przebywała młodzież z bydliń-
skiego gimnazjum. Grupą opieko
wał się między innymi dyrektor
Krzysztof Dąbrowski, który w te
legraficznym skrócie opowiedział
nam o tym wyjeździe. Do Lwowa

zajechali dość szybko, gdyż z Kra
kowajest bezpośredni autobus, go
rzej było z dalszą podróżą. We Lwo
wie dzieci oczekiwały na pociąg do

Mikołajewa 9 godzin, a podróż po
ciągiem nad Morze Czarne trwała

21 godzin. Podczas oczekiwania na

pociąg zwiedzali Lwów.

W Mikołajewie było bardzo

miło, w tamtejszym gimnazjum po
witał ich uroczyście i bardzo ser
decznie dyrektor, który opowiedział
historię gimnazjum i miejsca, w

którym się znajdują. Zapoznał rów
nież naszą grupę z planami dydak
tycznymi jakie postawiła sobie dy
rekcja tamtejszej szkoły. Młodzież

uczy się tam 2języków zachodnich,
a od września rozpocznie naukę ję
zyka polskiego.

Dyrektor Dąbrowski podarował tam
tejszej szkole sporą ilość książek,
wśród nich dzieła Sienkiewicza oraz

słowniki ukraińsko - polskie.

Pobyt w Mikołajewie i nad mo
rzem

Przez 5 dni nasza młodzież przeby
wała w Ośrodku wypoczynkowym
nad Morzem Czarnym w miejscowo
ści Rybakowka. Płynęli wycieczko
wym statkiem na wyspę, przebywali
też kilka godzin w Odessie.

Przejażdżka po Morzu Czar
nym była prawdziwą przyjemnością,
dzieci przeżyły wielkie emocje, a

dyrektor Dąbrowski jak widać na

zdjęciu - lubi podróże statkiem.

Po powrocie do Mikołajewa zatrzy
mali się na dwa dni u zaprzyjaźnio
nych rodzin,aby zwiedzić miasto.

Ukraińska młodzież przeby
wała w Bydlinie po raz pierwszy w

maju br. Przyjedzie tu znów zimą,
prawdopodobnie w styczniu, aby
wyjechać w nasze góry i pojeździć
na nartach razem z młodzieżą z za
przyjaźnionej bydlińskiej szkoły.

Halina Ładoń

Foto: KrzysztofDąbrowski
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Leszek wśród najlepszych

Leszek Grzanka z Chechła, jako jeden z reprezentantów
naszego kraju weźmie udział w XIV Międzynarodowych Mistrzo
stwach Francji w Grach Matematycznych i Logicznych, jakie od
będą się w końcu sierpnia w Paryżu. Do reprezentacji Polski
Leszek zakwalifikował się w maju, podczas finału eliminacji
we Wrocławiu. Wyjazd do Paryża sponsorować będą Zakłady
Wapienno-Piaskowe „Silikaty” S.A.

reklama

V

Restauracja

Leszek Grzanka jest
uczniem czwartej klasy IV Liceum

Ogólnokształcącego w Olkuszu.

Udział w międzynarodowych po
tyczkach w Paryżu to kolejny suk
ces po niedawnym zwycięstwie
Leszka i jego kolegów z katowic
kiej Grupy Twórczej QUARK, na

XIII Międzynarodowym Turnieju
Młodych Fizyków, jaki odbył się w

połowie lipca w Budapeszcie.
Po pokonaniu szesnastu drużyn
„Kwarki” zdobyły pierwsze miej
sce, wywalczając tytuł mistrza tur
nieju po raz pierwszy dla naszego

kraju.
Grupa Twórcza QUARK, do której
należy Leszek Grzanka, działa przy

katowickim Pałacu Młodzieży .

Grupą opiekuje się Kierownik

Działu Nauk Matematyczno - Przy
rodniczych mgr Urszula Woźnia
kowska - Bezak. Oprócz nich, Pol
skę reprezentowali zawodnicy z

Legnicy. Na wyjazd do Budapesz
tu obie drużyny zakwalifikowały
się podczas Ogólnopolskiego Tur

nieju Młodych Fizyków, jaki odbył
się w maju w Warszawie. Warto

zaznaczyć, iż eliminacje do turnie

ju międzynarodowego (zarówno
one jak, i same zawody prowadzo
ne są w języku angielskim) odby
wają się wyłącznie w naszym kra

ju. Zawodnicy pozostałych państw
tworzą drużyny spośród wytypowa
nych osób.

Zawody miały formę referatów i

dyskusji - mówi Leszek Grzanka. -

W jednym starciu grały trzy druży
ny: pierwsza, w roli referenta, re

prezentowała swoje zadanie, druga,
jako oponent, w drodze pytań i dys
kusji starała się wykazać błędy i nie

dociągnięcia tego rozwiązania, a

rola trzeciej polegała na ocenie

wystąpień obu poprzednich drużyn.
Oprócz samego rozwiązanie bardzo

ważny był sposób, wjaki staraliśmy
się je „sprzedać”. Liczyła się do

głębna wiedza referenta o wszelkich

„kruczkach
”

danego zadania, a tak
że przekonywująca prezentacja roz
wiązania.

Drużyna z Polski, w której był Le
szek Grzanka wylosowała w pierw
szej potyczce Ukrainę i Szwecję, w

kolejnej zmierzyła się z Czechami,

Austrią i Australią, a w trzeciej z

Niemcami oraz polską grupą z Le

gnicy. W półfinale, do którego prze
szło dziewięć drużyn, Kwarki zmie

rzyły się z Białorusią i Gruzją, zaś

w finale musieli pokonać Niemców

i Rosjan. Ostatecznie zdobyli naj
większą liczbę punktów w całych
rozgrywkach.
Zwycięskie Kwarki będą reprezen
tować Polskę na Międzynarodo
wym Tygodniu Nauki i Technolo

gii 2000 w Genewie, gdzie w listo

padzie rozegrają pokazowe zawo
dy z drużyną z innego państwa.

Rafał Jaworski

codziennie

od godziny 13.00
Nowo otwarty lokal w Chechle

zaprasza miłośników tańca i dobrej kuchni

Organizujemy także: imprezy weselne i uroczystości okolicznościowe

dancingi i dyskoteki od godziny 20.00

Chechło - Rynek, Tel. 6 420 216

Sztajerkiem do Tarnowa

I miejsce Kapeli JASIE na XV Międzynarodowym Spotkaniu
Folklorystycznym

Kluczewska Kapela JASIE

znana jest od 24 lat, powstała w

1976r. Uczestniczy we wszystkich or
ganizowanych imprezach gminnych,
wyjeżdża na przeglądy wojewódzkie
i festiwale, uczestniczy w spotkaniach
środowiskowych.

NaXV Międzynarodowe Spo
tkanie Folklorystyczne o „Pawie Pió
ro i Gliniany Dzban” do Tamowa,

kapela pojechała w 6 - osobowym
składzie. Opiekunem kapeli jest Je
rzy Mrówka, który zajmuje się folk
lorem w gminie Klucze (jest instruk
torem zatrudnionym w GOK).

Prezentowany przez kapelę w

Tarnowie program: krakowiak, obe
rek i sztajerek był na tyle atrakcyjny,

że jury przyznało im bezdyskusyjnie
I miejsce.

Warto wspomnieć, że kapela
JASIE podczas występów na woje
wódzkich przeglądach (w wojewódz
twie katowickim) zdobywała przez

wiele lat czołowe miejsca. Była trzy
krotnie uczestnikiem Ogólnopolskie
go Festiwalu Kapel i Śpiewaków
Ludowych w Kazimierzu Dolnym
zdobywając dwukrotnie III miejsce.
Jest bezspornie wizytówką gminy.

W maju br. kapela wróciła z

II nagrodą z Radziszewa, gdzie
uczestniczyła w XIV Konkursie Ka
pel, Instrumentalistów, Śpiewaków i

Gawędziarzy Ludowych pod nazwą

„Wstążka Krakowska”.

Halina Ładoń

15



> •
. ..

- < sterp/eń 2000

30 - lecie przedszkola
w Jaroszowcu

11 lipca 1970r. przecięto wstęgę w nowo wybudowanym przedszkolu, którego głów
nym sponsorem była Huta Szkła Walcowanego w Jaroszowcu, a jej dyrektorem był
wówczas Ryszard Przączak. Pierwszym dyrektorem przedszkola była Emilia Palacz

(zapis z kroniki)

Przedszkolaki podczas występów

Podczas spotkania

Bardzo uroczyście uczczono jubileusz 30 -

lecia istnienia przedszkola w Jaroszowcu, uroczy
stość odbyła się 16 czerwca, a uczestniczyli w niej
przedstawiciele władz oświatowych z Olkusza i

Krakowa, Wójtowie Gminy Klucze - Małgorzata
Węgrzyn i Józef Kaczmarczyk, Przewodniczący
Rady Gminy Eugeniusz Kulawik, Przewodniczą
ca Komisji Oświaty RG - Barbara Wąs, radni z Ja-

roszowca - Waldemar Arnold i Stanisław Zub,
Ksiądz Dziekan Stanisław Fert, Ksiądz Wikariusz

Tomasz Folga i Stanisław Pogwizd - Członek Za
rządu i Główny Księgowy Huty Szkła „Jaroszo-
wiec”.. Uczestniczyły także w spotkaniu panie dy
rektorki przedszkoli z terenu gminy oraz dotych
czas pracujące w tym przedszkolu panie, obecnie

przebywające na emeryturze.
Na tegorocznej uroczystości jubileuszowej

gości powitała dyrektor przedszkola - Bogusława
Rudowska, skrótowo przedstawiając historię przed

szkola. W imieniu władz gminnych życzenia dla

wszystkich pracowników przedszkola złożyła Wójt
Gminy Małgorzata Węgrzyn, gratulując równocze
śnie pani dyrektor pomysłów oraz tego, że święto
takie mogło się odbyć. Obydwie Panie podkreśli
ły, że wielką zasługą w istnieniu tego przedszkola
jest dyrekcja Huty Szkła, która nieustannie od 30

lat je sponsoruje.
Po części oficjalnej przedszkolaki zaprezen

towały wiersze Marii Konopnickiej, spektakl Sie
rotka Marysia oraz tańce, a wśród nich - krakowia
ka. Dzieci były bardzo odświętnie ubrane, a za

swoje występy otrzymały duże brawa.

Dodatkową atrakcją były prezenty dla przedszko
la. Od wielu lat firma Wader z Dąbrowy Górniczej
przywozi dla przedszkolaków w Jaroszowcu pięk
ne zabawki, przedstawicielki tej firmy były także

na jubileuszowej uroczystości i przywiozły z sobą
duże kartony pięknych zabawek.

Podczas uroczystego przyjęcia bardzo smaczne

dania przygotowywały przedszkolne kucharkiTekst ifoto: Halina Ładoń

Przedszkolaki podczas występów Przedszkolaki podczas występów
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CZYTELNIA EUROPEJSKA

BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII EKONOMICZNEJ W KRAKOWIE

31-510 KRAKÓW, UL. RAKOWICKA 27, II PIĘTRO, p. 229

tel. 616-77-86

http://kangur.ae.krakow.pl

ZAPRASZA

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 9:00-18:00

W SOBOTY W GODZINACH 9:00-15:00

Tu uzyskasz informacje dotyczące między innymi:

• Jakie korzyści i zagrożenia dla polskiego rolnictwa wiązać się mogą z członko
stwem Polski w Unii Europejskiej

• Skąd mogą pochodzić środki potrzebne naszemu rolnictwu na przygotowanie się
do członkostwa w Unii

• Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA)
• Co oznacza dostosowanie polskiego rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej
• Przepisów prawnych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej
• Prawa pracy i zasad prowadzenia działalności gospodarczej
• Jakim normom muszą odpowiadać polskie produkty i ich opakowanie, aby mogły

być sprzedawane na rynkach europejskich
• Jak sprostać unijnej konkurencji
• Polityki rolnej Unii Europejskiej
• Polityki Unii w zakresie rozwoju regionalnego

W Czytelni Europejskiej znajdują się polskie i zagraniczne książki, czasopisma, doku
menty prawne i wydawnictwa statystyczne.
Poza tradycyjnymi nośnikami informacji istnieje możliwość nieodpłatnego skorzysta
nia z baz na płytach CD-ROM a także odwiedzenia stron internetowych Urzędu
Komitetu Integracji Europejskiej i innych poświęconych Unii Europejskiej.
Ze zgromadzonych materiałów można korzystać tylko w czytelni. Nie wypożycza się
ich do domu, ale istnieje możliwość wykonania kserokopii oraz kopiowania materia
łów elektronicznych na dyskietkę.
Zbiory udostępniane są wszystkim zainteresowanym na ogólnych zasadach przyjętych
w Bibliotece.

Informację można uzyskać także pocztą elektroniczną.

bednarek@bibl.ae.krakow.pl parys@bibl.ae.krakow.pl weglarz@bibl.ae.krakow.pl

reklama

Zakład Usług Budownictwa "LEMA" S.C.
32-310 Klucze, ul. Nowa 12, Tel. 032 642 93 74

Wykonuje z materiałów własnych lub powierzonych:
• ślusarkę okienną lub drzwiową

■ furtki, bramy otwierane i przesuwane
■ kraty stałe, otwierane, przesuwane
- ogrodzenia

■ balustrady
• belki, wiązary, słupy stalowe

■ pomosty
- różne detale stalowe dla potrzeb budownictwa

Wyroby do 10 km dostarczmy nieodpłatnie.
Na życzenie klienta wykonujemy montaż wyrobów stalowych.

Usługę wykonujemy fachowo i solidnie.

Zapraszamy do naszego zakładu w godz. od 8.30 do 18.30

Na kolonie do
Czech

Czeski hotel „Serce Beskid”

znajdujący się w malowniczej gór
skiej miejscowości - Celadnej - go
ścił w dniach 24.06 - 07.07 grupę
dzieci i młodzieży z naszej gminy.
Uczestnikami koloni byli między in
nymi wychowankowie Świetlicy So
cjoterapeutycznej z Klucz.

Pogoda sprzyjała pieszym wędrów
kom po górach, kąpielom w basenie i zaba
wom na świeżym powietrzu, takim jak na

przykład „Spartakiada”. Przygotowane
przez kadrę kierowniczo-wychowawczą za
wody składały się z pięciu konkurencji, w

których uczestnicy musieli wykazać się róż
nymi umiejętnościami: skakaniem na ska-

kance, odbijaniem piłeczki ping-pongowej,
bieganiem z przeszkodami, rysowaniem i

śpiewem. Pomimo tego, że zwycięzcą mo
gła zostać tylko jedna grupa, wszyscy ba
wili się doskonale.

Nagrody najlepszej grupie wręczono pod
czas kolonijnego ogniska. Spotkania przy

ognisku stanowiły bowiem nieodłączną
część kolonijnego życia. Przy ognisku pie
czono kiełbaski, bawiono się, śpiewano...
Głośny śpiew kolonistów słychać było tak
że podczas odbywających się często dys
kotek. Na parkiecie właśnie, mogąc zapre
zentować swoje umiejętności taneczne,
młodzież czuła się najlepiej.
„Dzień kolonisty”, „czerwona noc”, „quiz
geograficzny” to tylko nieliczne z kolonij
nych atrakcji. Nie obyło się bez wybrania
tej najpiękniejszej i najprzystojniejszego. Po

trudach konkurencji reprezentacyjnych, wy
łowiono Miss i Mistera kolonii.

Sporą atrakcją były też śluby kolonijne, pod
czas których „nowożeńcy” składali sobie

najbardziej dziwaczne i zabawne „przysię
gi małżeńskie”.

Odbyły się także dwie wycieczki autokaro
we: 27 czerwca uczestnicy kolonii pozna
wali życie i otoczenie średniowiecznych
mieszkańców Czech zwiedzając skansen w

Rożnowie, a 4 lipca dokonywali zakupów
w Ostrawie, zaopatrując się w pamiątki dla

siebie i swoich najbliższych.
Odmienna nieco od polskiej kuchnia

czeska, inna kultura i obyczaje nie stano
wiły podczas pobytu żadnych przeszkód.
Nawet problemy językowe wyzwalały je
dynie szeroki uśmiech na twarzach rozmów
ców. Wypoczynek w Czechach wpłynął
kojąco na wszystkich uczestników kolonii.

Zawiązały się nowe przyjaźnie, przybyło
wrażeń. Pobyt w Celadnej na długo pozo
stanie w pamięci, jako beztroski czas relak
su i świetnej zabawy.

Joanna Janicka



Gimnazjum żegna rok

szkolny
Foto: R. Jaworski

Ekologiczny konkurs

Zakończenie konkursu „Oto rady na odpady”
miało miejsce w Szkole Podstawowej w Rodakach.

Konkurs „Oto rady na odpa
dy” zainicjowała dyrektor Szkoły
Podstawowej w Ryczówku pani
Anna Banach. Przystąpiło do niego
pięć naszych szkół podstawowych i

gimnazjum w Kluczach. Założeniem

konkursu było wykonanie rzeźb lub

form przestrzennych o tematyce eko
logicznej przy użyciu odpadów. Jury
konkursu w składzie: Anna Płachec-

ka, Anna Bałazy i Rafał Jaworski

uznało, że najciekawsze prace zosta
ły wykonane w Szkole Podstawowej
w Chechle i Szkole Podstawowej w

Rodakach, tym szkołom przyznano

równorzędne I miejsca, II miejsce
otrzymała Szkoła Podstawowa w Ja
roszowcu, a III miejsce Szkoła Pod
stawowa w Ryczówku. W kategorii
gimnazjum - Gimnzajum w Klu

czach zajęło II miejsce, pierwszego
miejsca nie przyznano.

Pod koniec czerwca w Szko
le Podstawowej w Rodakach odby
ło się uroczyste zakończenie konkur
su połączone z rozdaniem nagród, na

które przybyli przedstawiciele
wszystkich szkół oraz Wójt Gminy
Klucze - Małgorzata Węgrzyn, Prze
wodnicząca Komisji Oświaty Rady
Gminy - Barbara Wąs, Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty - Lucy
na Latoś oraz jury, który oceniało

prace.
Podczas spotkania uczniowie

SP w Rodakach zaprezentowali
spektakl ekologiczny „Sąd nad ro
puchą”, który bardzo wszystkim się
podobał.

Tekst ifoto: Halina Ładoń

Ciekawyprogram artystyczny - przedstawienie w wakacyjnej scenerii,
Z układem tanecznym i piosenkami - zgromadziło sporą publiczność, wśród

której znaleźli się nauczyciele, władze samorządowe i uczniowie.

Na uroczystym zakończeniu roku szkolnego w gimnazjum w Kluczach

najlepsi uczniowie odebrali nagrody z rąk dyrektora szkoły Elżbiety Jaworskiej.
Zdjęcia: W szkole Podstawowej w Rodakach podczas zakończenia Konkursu

lilii

KOMUNIKAT
Gminne Biblioteki w Kluczach i Jaroszowcu

przypominają swoim Czytelnikom o zwrocie

przeczytanych książek do biblioteki.

Na przetrzymywane w Waszych domach

książki czekają inni czytelnicy. Pamiętajcie!
przeczytana książka winna wrócić niezwłocz

nie do biblioteki.
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Nagrodzona twórczość

W POWIATOWYM KONKURSIE
RECYTATORSKIM SZKÓL, PODSTAWOWYCH

W KAT. “R ECYTACJA” do KL.VI

dla Karoliny Strzałki

OLKUSZ 8 CZERWCA 2WJR

Dwa wyróżnienia zdobyły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Chechle.

Karolina Strzałka za udział w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Szkół

Podstawowych w kategorii RECYTACJA do klas VI oraz Michał Świeboda
za udział w Małopolskim Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży TRIA
DA 2000 kategoria 10-13 lat. Ich dyplomy prezentujemy powyżej, a uczniom

serdecznie gratulujemy! (HŁ)

Osiągnięcia uczniów

Szkoły Podstawowej w Kluczach
Uczniowie naszej szkoły brali udział w VII Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym. WI etapie
wzięło udział pięć uczennic, dwie z nich zakwalifikowały się do II etapu.

Wyróżnienia otrzymały:
Ania Oliwa z klasy VI b i Ola Bar
czyk z klasy VIIIa. Uczniowie

uczestniczyli również w IV Ogól
nopolskim Konkursie na Pracę Li
teracką. W tym konkursie wyróż
nienia otrzymali: Ewelina Augu
styn z klasy VI a, Ola Barczyk z

klasy VIII a i Jakub Gorzała z kla
syVIa.

Są również sukcesy w III

Ogólnopolskim Konkursie na Baśń

- wyróżnienie otrzymała Monika

Marek z klasy Va.

W Międzynarodowym Kon
kursie Matematycznym Kangur
2000, udział wzięło aż 89 uczniów,

a oto najlepsi: w kategorii Maluch

z klasy III dyplomy i nagrody po
cieszenia otrzymali: Karol Maty-
sek, Dawid Pacia, Grzegorz Tusz-

nio, a z klasy IV -Karol Piłka.

W kategorii Beniamin - dyplom
otrzymała Ewelina Augustyn z kla
sy VI.

„Sport - to zdrowie” - hasło

stare, lecz nadal aktualne. Ucznio
wie dbali o rozwój nie tylko ducha,
ale i ciała biorąc udział w wielu za
wodach i imprezach. A oto ich osią
gnięcia:
- w powiatowych zawodach pły
wackich, dziewczyny rocznik 87.

zajęły II miejsce (sztafeta 10x25m),

chłopcy zajęli IV miejsce (sztafeta
10x25m). Kolejne rozgrywane dys
cypliny i zajęte miejsca: unihokej
- dziewczyny rocznik 85. - II miej
sce, chłopcy rocznik 85. - II miej
sce. W piłce nożnej 11 osób, chłop
cy - III miejsce i piłce nożnej 5

osób.

- chłopcy III miejsce.
- W czwórboju lekkoatletycznym
klas VI dziewczynki i chłopcy za
jęli I miejsce w gminie.

Uczniowie i uczennice SKS

brali udział w finale wojewódzkim
biegów przełajowych oraz w fina
le wojewódzkim LZS-ów w bie

gach przełajowych w Krakowie.

Ponadto uczestniczyli w biegach na

orientację w imprezie organizowa
nej w Zawierciu - Mirowie 25 maja
br. na Zlocie Gmin Jurajskich.

W dziedzinie muzyki -

szkolny zespół LIRA otrzymał dy
plom za zajęcie II miejsca w I

Gminnym Konkursie Eko - Piosen
ki w Jaroszowcu.

O wszechstronności zainteresowań

uczniów świadczą ich prace z hi
storii - były to misternie wykona
ne przez uczniów klasy IV zamki i

groty średniowieczne. Piękne i ko
lorowe budzą do dziś zachwyt
oglądających.

Gratulujemy wszystkim
uczniom oraz tym, którzy przy
czynili się do ich osiągnięć w roku

szkolnym 1999/2000.

Oby następny nowy rok

szkolny byłjeszcze lepszy i przy
niósł kolejne sukcesy.

Dyrekcja
Szkoły Podstawowej w Kluczach



Szanowni Państwo,

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz Agencja

Rozwoju Regionu Krakowskiego od 1 lipca br. przystąpiły do realizacji dwóch

projektów, mających na celu pomoc małym i średnim firmom z regionu w ich

rozwoju oraz dostosowaniu się do wymogów jakie będą musieli spełnić w momencie

wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Projekty te zatytułowane „Punkt refundacji szkoleń" oraz „Punkt

konsultacyjno-doradczy" finansowane są po raz pierwszy ze środków Rządu RP.

Załączając plakat, prosimy uprzejmie o rozpowszechnienie w Państwa Gminie

informacji o wyżej wymienionych projektach.

Z poważaniem

Aleksandra Jakimi

Koordynator ds. merytorycznych

PROJEKT finansowany przez
Ministerstwo Gospodarki w ramach

realizacji dokumentu pt. „Kierunki
działań Rządu wobec małych i śred
nich przedsiębiorstw do 2002 roku”
-"Ułatwienie małym przedsiębior
com dostępu do wiedzy w zakresie

prowadzenia firmy”

Punkt

Refundacji
Szkoleń (PRS)

łlt -
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Cel projektu

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do

wiedzy w zakresie prowadzenia firmy, po
przez dofinansowanie kosztów uczestnictwa

przedstawicieli małych przedsiębiorstw w

szkoleniach.

Zakres pracy i odbiorcy projektu
Punkt Refundacji Szkoleń (PRS) przy Mało
polskim Instytucie Samorządu Terytorialne
go i Administracji w Krakowie, ul. Szlak

73A, pok. 320, jest zobowiązany do obsługi
refundacji szkoleń dla małych przedsiębiorstw
w tym:

- organizacji promocji PRS,
- przyjmowania i weryfikacji wnio

sków o do finansowanie,
- wypłacania refundacji w formie

dotacji dla przedsiębiorstw.

Szkolenia podlegające refundacji

Refundacji podlegają szkolenia z za
kresu zarządzania zgodne z profilem działal
ności prowadzonej przez małe przedsiębior
stwo, wykonywane przez dowolnie wybrane
przez odbiorcę instytucje lub firmy szkole
niowe.

Refundacje będą udzielane zgodnie z Regu
laminem PRS, określającym szczegółowo
osoby, które mogą skorzystać z refundacji i

rodzaj szkoleń podlegających dofinansowa
niu.

Wysokość refundacji

Refundacji podlega maksymalnie 60%

ceny szkolenia, nie więcej jednak niż 1.000

PLN tyhlłem dofinansowania uczestnictwa

jednego mężczyzny oraz 1 .300 PLN tytułem
dofinansowania jednej kobiety w jednym
szkoleniu. Łączne dofinansowanie dlajedne
go przedsiębiorstwa nie może przekroczyć
3.000 PLN, a w przypadku, gdy uczestnika
mi szkolenia były kobiety, maksymalna łącz
na kwota dofinansowania może wzrosnąć o

30% licząc najedno szkolenie z udziałem ko
biety.

Odbiorcy projektu

O zwrot części kosztów szkolenia

może ubiegać się każde małe przedsiębior
stwo w rozumieniu Artykułu 54 Ustawy z dn.

19 listopada 1999 r. Prawo działalności go
spodarczej, którego właściciel, współwłaści
ciel lub osoba zarządzająca przedsiębior
stwem lub jego częścią, w tym pełnomocnik
i prokurent, uczestniczył w podlegającym re
fundacji typie szkolenia w okresie od 1 stycz
nia do 10 listopada2000 r. oraz pokrył całko
wity koszt uczestnictwa w tym szkoleniu.

Wnioski o refundację kosztów szkolenia

przedsiębiorca może składać do 15 listopada
2000 r.

w Punkcie Refundacji Szkoleń działających
na terenie województwa, w którym jest zare

jestrowanajego firma.

Uwaga: Refundacje w ramach projektu
mogą być przyznawane tylko uprawnio
nym przedstawicielom małycb przedsię
biorstw.

Do Jaroszowca na trening
Ośrodek rekreacyjno - noclegowy przy basenie w Jaroszowcu od lat przyjmuje zorga
nizowane grupy młodzieży. Ze względu na dobre wyposażenie w sprzęt rekreacyjny,
cieszy się zwłaszcza powodzeniem wśród uczestników obozów sportowych.

W lipcu przebywała tam grupa zawodników z ka
towickiego Klubu Dalekowschodnich Sztuk walki

„IPPON”.

Grupa, która do Jaroszowca przyjechała pod opie
ką trenera, a zarazem prezesa klubu, pana Romana

Witka, liczy siedemnaście osób. Sportowcy dzieli
li swój czas na treningi grupowe oraz zajęcia na

pływalni, siłowni i w terenie. Rozgrywali też tu
rnieje tenisowe oraz turnieje piłki nożnej i siatko
wej.
Na obóz sportowy do Jaroszowca zjechali najmłod
si przedstawicielejudo, ju-jitsu (wiodącej sekcji w

katowickim klubie) oraz kick-boxingu (z cztere
ma paniami w sekcji). Wśród tej grupy znaleźli się
najbardziej utytułowani: Tobiasz Witek - dwukrot
ny mistrz Polski Kadetów oraz brązowy medalista

mistrzostw Polski juniorów ju-jitsu, Mateusz Wi
tek - wice mistrz Polski juniorów ju-jitsu, a także

Bartłomiej Niestrój - brązowy medalista mistrzostw

Polski Kadetów ju-jitsu.
Zawodnicy klubu „1PPON” należą do czołówki kra
ju. Jak mówi prezes klubu Roman Witek, trojejego
zawodników reprezentowało nasz kraj na ostatnich

mistrzostwach świata w ju-jitsu, jakie odbyły się
w Berlinie. Tam brązowy medal zdobyła Agniesz
ka Ruzik (w kategorii +70 kg), Igor Płaza zajął v

miejsce (w kat. - 77 kg), a Sławomir Płudowski IX

miejsce (w kat. 69 kg).
Uczestnicy obozu podkreślali wspaniałą atmosfe
rę miejsca, w którym przyszło im trenować.

Za rok pragnęliby tu powrócić na kolejne treningi.
Pan Mirosław Macek, który prowadzi Jaroszowiec-

ki ośrodek przy basenie, wspominajuż wiele grup

sportowców, którzy odwiedzali ten obiekt.

Nie ma w tym nic dziwnego, gdyżjego wyposaże
nie - kryty basen pływacki, sauna, sala do tenisa

stołowego, siłownia, a także sąsiedztwo stadionu -

stwarza idealne warunki do treningu. W ubiegłym
roku gościli tu członkowie Towarzystwa Surviva-

lu i Eksploracji z Chorzowa.

Podczas szkolenia na jaroszowieckim basenie za
poznawali się z podstawami nurkowania.

Rokrocznie przyjeżdżają tu także pływacy z Pro
fesjonalnej Szkoły Pływania „Orka” z Rzeszowa.

Rafał Jaworski

Agnieszka Ruzik (zawodniczka na macie z lewej
strony), aktualna brązowa medalistka Mistrzostw

Świataju-jitsu w Berlinie.
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Pozostał sentyment i bałagan
RYCZÓWEK, ROBAKI
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Aleksandra Brzezińska

Dwa lata temu w Przeglądzie Olkuskim ukazał się artykuł Aleksandry Brzezińskiej z Ryczówka na temat ośrodka kolonijnego pod
Świniuszką. Ponieważ sprawa jest wciąż aktualna prezentujemy ten artykuł w całości.
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Zielonoświątkowego zwiedzali Klucze

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowania dla lekarzy,

pielęgniarek i salowych Wojewódzkiego Szpitala
Chrób Płuc w Jaroszowcu,

za troskliwą
i serdeczną opiekę w ostatnich dniach życia

mojego męża
Klemensa Miłowickiego

składa Halina Miłowicka

W czasie Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej zorganizowanego przez

Misję Kościoła Zielonoświątkowego, w Kluczach przebywali także członko
wie tego kościoła z Anglii i Irlandii. Zagraniczni goście zwiedzili m.in. szko
łę podstawową w Kluczach oraz budynek Urzędu Gminy. (RAJ)

Półkolonie w Kluczach
Kluczewski Ośrodek Pomocy Społecznej, za pośrednic

twem działającego na terenie gminy „Młodzieżowego Biura Pra
cy”, zwrócił się z wnioskiem do Komendy Głównej Ochotnicze
go Hufca Pracy w Warszawie o dofinansowanie projektu zorga
nizowania półkoloni dla dla pięćdziesięciu dzieci z rodzin pato
logicznych i zagrożonych bezrobociem.

Utworzenie półkoloniijest po
szerzeniem programu „Wakacje
2000”, jaki dla dzieci i młodzieży re
alizowanyjest w gminie od początku
okresu wakacyjnego.
Wniosek został zaopiniowany pozy
tywnie, a otrzymane pieniądze prze
znaczono na dofinansowanie posił
ków dla dzieci i na zakup materiałów

potrzebnych do zajęć, m.in. plastycz
nych i sportowych.
Dzieci i młodzież biorące udział w

półkolonii podzieleni zostali na czte
ry grupy wiekowe, w których naj
młodsi uczestnicy to sześciolatkowie,

najstarsi zaś, to młodzież w wieku

szesnastu i osiemnastu lat. Na zaję

cia, odbywające się w różnych for
mach - plastycznych, inscenizacyj
nych, muzycznych, rekreacyjno-spor
towych - dzieci uczęszczają codzien
nie, od poniedziałku do piątku. Bazą
lokalową półkolonii jest Dom Kultu
ry w Kluczach i prowadzona w nim

świetlica socjoterapeutyczna.
Ciekawą propozycją w programie
półkolonii są dwugodzinne zajęcia w

cyklu warsztatów poświęconych róż
nym tematom, takim jak umiejętno
ści radzenia sobie ze stresem, budo
waniu pozytywnej osobowości, czy

komunikacji międzyludzkiej.

(RAJ)

PODZIĘKOWANIE
Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym

oraz wszystkim uczestnikom pogrzebu mojego
męża

składam serdeczne podziękowania

Halina Miłowicka

PODZIĘKOWANIE
Paniom -

Agnieszce ścigaj z Ośrodka Pomocy Społecznej

i Ramonie Czyżykowskiej - Liber ze świetlicy terapeutycznej w

Kluczach za przeprowadzenie ciekawych lekcji w klasie VI i VII

dotyczących profilaktyki uzależnień, agresji iprzemocy w rodzinie,

serdeczne podziękowania składają:
uczniowie, wychowawcy i dyrektor Szkoły Podstawowej w Chechłe.



OZIEN CHLEBA
Program uroczystości gminnej DZIEŃ CHLEBA

Rodaki - 26 sierpnia 2000
godz. 10.00 - Plac przy Szkole Podstawowej w

Rodakach ulica Strażacka:
- koncert orkiestry dętej
- wystawa maszyn rolniczych
- wyplatanie koszyków
- wystawa prac twórców ludowych
- dmuchany zamek i strzelnica

godz. 10.00 ulice Strażacka i Szkolna
- Jarmark Chleba - Stoisko GOK Klucze
- Stoisko Gminy Niegowa
- Stoisko GOK Bukowno
- Stoisko Emalii Olkusz
- Sadownicy i ogrodnicy
- Wyrób glinianych garnków, lalek z siana i drewnianych

ptaszków
godz. 11.30 ulica Długa Rodaki - Dwór

- przyjazd gości
- wystawa maszyn rolniczych
- formowanie korowodu

a równocześnie:
- godz. 11.00 Rodaki - Dwór
- zawody wędkarskie
- godz. 11 .00 plac szkolny:
- rozpoczęcie pleneru malarskiego

godz. 12.00 ulica Długa Rodaki - Dwór
zwyczaj ludowy - inscenizacja "Żniwa" w wykonaniu
mieszkańców Rodak

- wymarsz barwnego korowodu z Dworu na plac szkolny,
przewiduje się: około 12 jeźdźców na koniach

wierzchowych , przedstawiciele bractwa rycerskiego z

Ogrodzieńca na czterech koniach, 2 bryczki, kucyki,
wozy drabiniaste z Kapelą JASIE i zespołami
folklorystycznymi

godz. 12.30 przyjazd na ulicę Strażacką
- powitanie gości przez gospodarzy
- odwiedzenie stoisk
- degustacja regionalnej potrawy - rodackiej zalewajki
- degustacja wiejskiego Chleba ze smalcem

Plac przy Szkole Podstawowej godz. 13.00
- oficjalne powitanie gości
- wręczenie bochnów Chleba Pani Wójt i Panu

Marszałkowi
- przemówienia

godz.13.30
- występ Kapeli Jasie i zespołów folklorystycznych (max.

7 minut każdy): Kluczowianki, Brzeszczanki,
Kwaśniowianki, Zespół Ziemi Miechowskiej,
Chechlanki, Zespoły Ziemi Olkuskiej, Rodaczanki

- zawody sołtysów: robienie masła w maśniczkach na

czas
- inscenizacja: "Maryna gotuj pierogi" w wykonaniu

mieszkanek Rodak
- degustacja regionalnej potrawy - prażone kluski z

grzybami
- rekreacyjne przejażdżki na kucykach
- przejażdżki w bryczkach

godz. 15.30
- występy miejscowych zespołów młodzieżowych
- zawody sportowe: piłka plażowa, rzut do kosza,

przeciąganie liny, bieg w workach

godz. 16.00 - zespoły przygrywają do tańca na

placu koło remizy OSP
- degustacja regionalnej potrawy - pieczonych

ziemniaków
- podsumowanie zawodów sportowych

godz. 18.00 zabawa taneczna

Na miejscu będzie możliwość zakupu kanapek, kapusty z grochem i innych potraw na stoiskach przygotowanych przez
Koła Gospodyń Wiejskich. Będzie też sprzed^ piwa, napojów i kiełbasek z grilla.

Serdecznie zapraszamy!-
Patronat Medialny: GAZETA KRAKOWSKA

ECHO KLUCZ Informacyjny Miesięcznik Samorządowy
Wydawca: Rada Gminy Klucze

Redakcja: ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze, tel. (032) 64-28-508

Redaktor Naczelny: Halina Ładoń, Współpracownik: Rafał Jaworski
Druk: Firma Wydawniczo-Poligraficzna "A-Z" s.c., 32-300 Olkusz, Żurada III 115, tel.(032) 641-22-62


