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nowego życia! 



	 TEMAT	Z	OKŁADKI
3		 Szpik	i	krew	ratują	życie

	 Dzień	Dawcy	Szpiku	i	Kropla	Miłości

	 SAMORZĄD
4		 Rada	Działalności	Pożytku	Publicznego
	 Projekt	studium	zagospodarowania		
	 przestrzennego	Gminy	Klucze

	 Do	29	czerwca	mieszkańcy	
	 mogą	zgłaszać	uwagi

INWESTYCJE
5		 Przegląd	bieżących	inwestycji		
	 w	gminie	Klucze

	 WYDARZENIA
6	 Oględziny	koryta	rzeki	Dzdzennicy	
	 Zanieczyszczenia	i	nieprawidłowości		
	 budowlane

		 Sprzątanie	na	Przemszy
7	 Ryczówek:	poświęcenie	źródełka
	 Klucze:	wędkarze	odmulali	staw	„Pilny”

	 SZKOLNE	ECHO
8		 You	can	sing!
	 Konkurs	piosenki	angielskiej		
	 w	Rodakach

	 Konkurs	profilaktyczny	
	 Mały	Mistrz	Ortografii
	 Uczeń	z	Klucz	najlepszy!

9		 Laureaci	konkursu	z	Bydlina
	 Pierwsze	miejsce	dla	ucznia	z	Ryczówka

	 Turniej	wiedzy	o	bezpieczeństwie	ruchu

	 Sukcesy	gimnazjalistów	z	Klucz
10		Okiem	uczniów

	 Dzień	Matki
	 Rocznica	urodzin	św.	Jana	Pawła	II

	 SPORT
11	Dobry	występ	piłkarzy	ręcznych
	 Srebrny	medal	w	pływaniu

	 Grand	Prix	Skała	Cup

	 Tenisiści	z	Jaroszowca	w	czołówce
	 Tenisowe	mistrzostwa	w	Krakowie

	 ORGANIZACJE	POZARZĄDOWE
12		Jubileusz	stowarzyszenia

	 10	lat	działalności	SFOK

	 HISTORIA
13		70.	rocznica	zakończenia	wojny

	 Członkowie	ŚZŻAK	na	obchodach		
	 w	Krakowie
	 Dawno,	dawniej,	historia

	 Nasi	mieszkańcy	pod	Monte	Cassino

AKTYWNIE!
14		Poszukiwani	wolontariusze!

	 Rajd	Czterech	Żywiołów	
	 Na	Pustyni	Błędowskiej

	 Wycieczka	z	botanikiem
	 Zdrowomaniacy	na	pustyni

15		Tablica	i	dąb	pamięci
	 Uroczystości	w	Rodakach

16		Majówka	–	patriotycznie	i	na	sportowo
	 Chechło:	rocznica	Konstytucjji	3	Maja

	 Zwycięstwa	naszych	zespołów:
	 Akademia	Piłkarska	Przemsza	Klucze
	 IV	Turniej	im.	Zdzisława	Guzika

w numerze

Gmina Klucze, dzięki ponad 12 tysiącom 
głosów, oddanych internetowo przez 
mieszkańców, otrzymała 20 tysięcy 
złotych na urządzenie zieleni w otoczeniu 
stawu w centrum Klucz. Pieniądze są na-
grodą za zdobycie 4 miejsca w konkursie 
Ogólnopolskie Upiększanie z Garnierem.

Uzyskanie tak dobrego wyniku w kon-
kursie nie byłoby możliwe, gdyby nie 
ogromne zaangażowanie mieszkańców 
naszej gminy, którzy do końca trwania 
głosowania oddawali swoje głosy i za-
chęcali do tego swoich znajomych, ko-
rzystając z możliwości, jakie dają porta-
le społecznościowe. Chciałbym podzię-
kować wszystkim, którzy przyczynili się 
do tego wyniku. To nasz wspólny suk-
ces. Mam nadzieję, że w innych tego 
typu wydarzeniach, uda się uzyskać 
równie mocne wsparcie z Państwa stro-
ny – podsumowuje Wójt Gminy  Klucze 
Norbert Bień, składając podziękowania 
mieszkańcom. 

GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW ZAKOŃCZYŁO SIĘ SUKCESEM. 
DZIĘKUJEMY!

Gmina otrzymała 
20 tys. złotych 
na zagospodarowanie 
otoczenia stawu  
w Kluczach

W kolejnej akcji, tym razem w V edycji 
akcji Dulux Let’s Colour Polska, miesz-
kańcy naszej gminy wykazali równie 
skuteczną mobilizację. Dzięki oddawa-
nym internetowo głosom Klucze znala-
zły się w gronie czterech miejscowości 
z najwyższymi wynikami głosowania. 
W nagrodę, wskazany przez miesz-
kańców obiekt – budynek przedszko-
la w Kluczach – zostanie odnowiony. 
Na jego odmalowanie organizator kon-
kursu przeznaczy 180 litrów farb marki 
Dulux, a także wsparcie techniczne przy 
realizacji projektu. Szczegóły dotyczące 
malowania i termin przyjazdu do naszej 
miejscowości nie są jeszcze znane.

Będzie kolorowo!

Staw w centrum Klucz - wkrótce rozpoczną się tu prace nad urządzeniem 
zieleni w jego otoczeniu
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MIESZKAŃCY, ARTYŚCI, SAMORZĄDOWCY I CZŁONKOWIE STOWARZYSZEŃ WSPARLI DZIEŃ DAWCY SZPIKU 
I ZBIÓRKĘ KRWI KROPLA MIŁOŚCI W KLUCZACH.

Szpik i krew ratują życie
48 potencjalnych dawców szpiku zare-
jestrowało się w bazie dawców podczas 
zorganizowanego w Kluczach Dnia Daw-
cy Szpiku. Na wydarzenie zapraszali Wójt 
Gminy Klucze, Gminny Ośrodek Kultury, 
Stowarzyszenie Zielone Światło  i Fun-
dacja DKMS, która w Domu Kultury „Pa-
piernik” w Kluczach prowadziła rejestra-
cję dawców. Równolegle w kluczewskim 
gimnazjum  wolontariusze  już  po  raz 
17. przeprowadzili akcję zbiórki krwi pod 
hasłem „Kropla Miłości”. Akcję wsparło 
25 krwiodawców. Oba wydarzenia odbyły 
się 25 kwietnia w Kluczach.

W promocję Dnia Dawców Szpiku włą-
czyli się samorządowcy, ludzie kultu-
ry i sportowcy. W galerii Domu Kultu-
ry w Kluczach otwarto wystawę prac 
artystów  olkuskich,  zatytułowaną 
„UWIERZ”. Na wystawie, poświęconej 
tematyce walki z rakiem i zwycięstwa 
nad chorobą, zgromadzono prace Sta-
nisława Jakubasa, Michała Kwarciaka, 
Jacka Majcherkiewicza, Wioletty Saro-
ty-Stach i Stanisława Stacha. W DK „Pa-
piernik” odbył się także koncert piosen-
ki francuskiej, w wykonaniu Moniki 
Węgiel, aktorki Teatru Współczesne-

go w Warszawie. Koncert artystki zo-
stał poprzedzony występem Karoliny 
Paś, Piotra Dregana i Wioletty Dregan. 
Do Klucz dotarli również uczestnicy 
Rajdu Rowerowego pod hasłem „Zo-
stań dawcą szpiku”, którego organizato-
rem była nieformalna grupa rowerowa 
ROWER, LUBIĘ GO! Rajd wystartował 
z Rynku w Olkuszu. Niektórzy z uczest-
ników rajdu zapisali się do bazy poten-
cjalnych dawców szpiku.

Z kolei na akcję „Kropla Miłości” odpo-
wiedziało 25 osób, potencjalnych krwio-
dawców. Jak informuje Anna Bokalska, 
opiekun wolontariuszy, część z nich 
to stali krwiodawcy. Akcję wsparli także 
absolwenci gimnazjum w Kluczach. 

(RAJ)

Podziękowanie
Składam serdeczne podziękowania wszystkim 
zaangażowanym w zorganizowanie i wspar-
cie Dnia Dawców Szpiku oraz zbiórki krwi 
„Kropla Miłości”. Dziękuję przede wszystkim mieszkańcom, 
którzy tak licznie przybyli oddać krew i zapisać się do rejestru 
dawców. Szczególne podziękowania kieruję do Pani Anny 
Bokalskiej i koordynowanych przez nią wolontariuszy, a także 
do nauczycieli i uczniów Gimnazjum w Kluczach. 
Słowa uznania za wkład w organizację akcji należą się także 
Panu Grzegorzowi Ludwiczakowi oraz członkom kierowane-
go przez niego Stowarzyszenia „Zielone Światło”.

Norbert Bień
Wójt Gminy Klucze

PODZIĘKOWANIE
Dziękujemy wszystkim, którzy 25 kwietnia przyszli oddać krew 
i wszystkim, którzy wspierali nasze działania. W szczególności 
dziękujemy Wójtowi Gminy Klucze Norbertowi Bieniowi oraz 
Ramonie Czyżykowskiej-Liber za pomoc materialną na gadżety, 
plakaty i ulotki, a Dagmarze Cholewie za ich wykonanie. Dzię-
kujemy Księżom z Dekanatu Jaroszowieckiego za ogłoszenia 
o akcji, nauczycielom i uczniom ze szkół podstawowych oraz 
pracownikom GOK w Kluczach za współpracę. 
Oddanie krwi to jeden z najcenniejszych darów, to danie drugie-
mu WIARY - często traconej w wyniku choroby, to niejednokrot-
nie NADZIEJA na wyleczenie, to dar chrześcijańskiej MIŁOŚCI 
BLIŹNIEGO.  
Dziękujemy Krwiodawcom za bezinteresowny Dar Życia i zapra-
szamy na następne akcje.

Opiekunowie wraz z wolontariuszami

Na Dzień Dawcy Szpiku do Domu Kultury w Kluczach przybyli licznie mieszkańcy gminy, witani przez Norberta Bienia - Wójta Gminy Klucze i Grzegorza Ludwiczaka - prezesa stowarzyszenia Zielone Światło. 

Zdjęcia na okładce: Zuzanna Kocjan, Monika Bobyla, Kamil Kaszyński, wolontariusze Gimnazjum w Kluczach. 
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Wójt Gminy Klucze zawiadamia
o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania 
się z niezbędną dokumentacją Projektu studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dokument będzie 
dostępny od 29 maja do 29 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy 
Klucze, ul. Partyzantów 1, w pokoju 303 w godzinach 9:00-14:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (oraz 
o prognozie oddziaływania na środowisko) odbędzie się 22 czerwca 
2015 r. o godzinie 15:30 w Urzędzie Gminy Klucze.

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w czasie 
wyłożenia będzie dostępny także w wersji elektronicznej na stronie 
internetowej www.gmina-klucze.pl

Uwagi do projektu studium należy składać na piśmie lub ustnie do proto-
kołu w Urzędzie Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1 lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem elektronicznym) na adres: klucze@gmina-klucze.pl w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2015 roku z podaniem nazwi-
ska, imienia, nazwy i adresu składającego uwagę, przedmiotu uwagi oraz 
oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy uwaga. Organem właściwym 
w sprawie rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Klucze.

Równocześnie informuję, że we wskazanym wyżej terminie można 
zapoznać się z dokumentacją projektów zmiany studium, w tym z uzgod-
nieniami i opiniami RDOŚ i PPiS. 

Zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania 
uwag do prognozy oddziaływania na środowisko, które wnoszo-
ne mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy 
Klucze, ul. Partyzantów 1, za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym 
na adres: klucze@gmina-klucze.pl w terminie j.w. 

Wójt Gminy Klucze
Norbert Bień 

W GMINIE KLUCZE WYBORCY  
POSTAWILI 

NA ANDRZEJA DUDĘ

Andrzej Duda zwyciężył w większości obwodów na 
terenie Gminy Klucze, zdobywając łącznie 3686 gło-
sów w drugiej turze wyborów na Prezydenta RP. Jego 
kontrkandydat Bronisław Komorowski uzyskał 3297 
głosów (o 389 mniej od Andrzeja Dudy). Dotychczas 
urzędujący prezydent zyskał większość w czterech 
obwodach: w Kluczach (w obwodzie nr 1 i 2), Chechle 
i szpitalu w Jaroszowcu. 

W Gminie Klucze w II turze zagłosowało 55,66% (na 
zarejestrowanych 12546 osób uprawnionych do gło-
sowania do urn poszło 6983 osób). Największą fre-
kwencję odnotowano w Bogucinie Dużym – tj. 62,5%. 
W pozostałych obwodach frekwencja przekroczyła 
wszędzie 53%.

A jak przebiegało głosowanie w I turze wyborów? 
Tutaj również zwycięstwo odniósł Andrzej Duda przed 
Bronisławem Komorowskim i Pawłem Kukizem. Ta 
trójka kandydatów cieszyła się największym popar-
ciem wśród głosujących mieszkańców gminy Klucze. 
Andrzej Duda zdobył w pierwszej turze łącznie w 14 
obwodach 2121 głosów, Bronisław Komorowski 2055 
głosów, a Paweł Kukiz 1600. 

Oficjalne, pełne wyniki wyborów są opublikowane 
na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Informacja 
o wynikach wyborów znajduje się także w zakładce 
Wybory Prezydenckie na naszej stronie internetowej: 
www.gmina-klucze.pl

Rada Działalności Pożytku 
Publicznego w Gminie Klucze

Projekt studium uwarunkowań i kierunków  
zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze

Wyniki II tury 
wyborów prezydenckich

Na ostatniej, kwietniowej sesji Rady 
Gminy Klucze, nasi radni jednogłośnie 
przegłosowali  uchwałę w sprawie po-
wołania Gminnej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego. Jej utworzenie 
to zwieńczenie wielomiesięcznych prac, 
jakie zainicjował Wójt Gminy Klucze 
na wniosek przedstawicieli lokalnych 
organizacji pozarządowych.

Rada Działalności Pożytku Publiczne-
go jest organem inicjatywnym, konsul-
tacyjnym i opiniodawczym Gminy Klu-
cze. W jej skład wchodzi pięciu przed-
stawicieli organizacji pozarządowych 
oraz po jednym przedstawicielu Rady 

oraz Wójta Gminy Klucze: Iwona Wal-
nik, Agnieszka Ścigaj i Małgorzata Gut-
Pasich oraz Ryszard Kamionka, Adam 
Garus, Jacek Grzanka i Kamil Wołek.

Warto  podkreślić,  że  wszyscy  jej 
członkowie pracują społecznie tj. nie 
pobierają wynagrodzenia.

Wzmacnianie dialogu opartego na za-
sadzie partnerstwa jest ważnym elemen-
tem współczesnej demokracji, a utwo-
rzenie Gminnej Rady Działalności Po-
żytku Publicznego jest wyrazem chęci 
prowadzenia tego dialogu – podkreślał 
Wójt Gminy Klucze podczas spotkania 
z organizacjami pozarządowymi.

Rada Działalności Pożytku Publicz-
nego jest kolejnym po Radzie Sportu 
ciałem formalizującym dialog obywa-
telski oraz współpracę pomiędzy admi-
nistracją publiczną a trzecim sektorem 
w Gminie Klucze. Jej zadania to mię-
dzy innymi konsultowanie projektów 
uchwał, czy wyrażanie opinii nad gmin-
nymi planami rozwoju. Jednak jej pra-
ca ma przyczynić się także do rozwoju 
III sektora, który od lat jest wizytówką 
naszej gminy nie tylko na poziomie lo-
kalnym ale także krajowym i międzyna-
rodowym.

Kamil Wołek
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PRZEGLĄD BIEŻĄCYCH I PLANOWANYCH INWESTYCJI

W okresie wakacji ruszy budowa placu manewrowego z miej-
scami postojowymi przy budynku szkoły podstawowej i gim-
nazjum w Kluczach. Wybudowany zostanie nowy dojazd na 
teren szkoły, na tyle szeroki, by umożliwić tam omijanie samo-
chodów na postoju. Po obu stronach drogi będą znajdować 
się miejsca postojowe. Wyjazd z placu będzie możliwy drugą, 
istniejącą obecnie drogą. 

Inwestycja poprawi bezpieczeństwo związane z dowozem dzie-
ci do szkoły. Prace prowadzone będą w czasie wakacji, aby 
nie przeszkadzały w funkcjonowaniu szkoły na czas realizacji  
inwestycji.

Przy budynkach szkół w Kluczach rozpoczną się ponadto prace 
polegające na wykonaniu chodnika do szkoły w ramach fun-
duszu sołeckiego. Na ten cel sołectwo ma zapewnione w bu-
dżecie gminy 27 855 zł. 
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Na zlecenie Urzędu Gminy 
Klucze wykonana została na-
prawa pokrycia dachowego 
w budynku po byłej Gminnej 
Spółdzielni – w tzw. pałacyku 
Dietla. Uzupełnione zostały 
nieszczelności, a dach został 
zabezpieczony przed przecie-
kami. 

Zabezpieczono dach w budynku po byłej GS

Trwają prace nad modernizacją ciągów komunikacyjnych na od-
cinku od Urzędu Gminy Klucze do centrum handlowego. Ich za-
kończenie przewidywane jest na lipiec. Obecnie został już odda-
ny do użytku zjazd na ulicę Zawierciańską (od budynku banku, 
wzdłuż sklepów). Obowiązuje tam ruch jednokierunkowy. Nadal 
prowadzone są prace modernizacyjne w innej części ciągu komu-
nikacyjnego, w sąsiedztwie garaży i budynku sklepu. Koszt inwe-
stycji wyniesie 148 885 złotych i będzie sfinansowany z budżetu 
Gminy Klucze.

Modernizacja ciągów komunikacyjnych

Plac manewrowy  
i miejsca postojowe  przy szkole

Rozstrzygnięto przetarg na modernizację drogi dojazdowej 
do pól na Dąbrówkę w Chechle. Ich koszt wyniesie 74 tys. zło-
tych. Gmina Klucze złożyła wniosek o dofinansowanie inwesty-
cji do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (dofinansowanie 
z funduszu nie przekroczy 50% wartości zadania). 

Droga na Dąbrówkę w Chechle

Ruszyły prace nad dokończeniem remontu świetlicy w Ry-
czówku. Budynek będzie dostosowany do potrzeb użytkowa-
nia. Przypomnijmy, prace remontowe w świetlicy obejmowały 
przebudowę sceny, budowę instalacji odgromowej, remont 
holu, wykonanie szatni i pomieszczenia gospodarczego.

Dokończenie remontu świetlicy w Ryczówku

Do wzgórza „Czubatka” 
w Kluczach zostało dopro-
wadzone niskie napięcie. 
Przyłącze wykonano na zle-
cenie Urzędu Gminy Klucze. 
Napięcie umożliwi zasilanie 
na przykład podczas organi-
zowanych na Czubatce im-
prez plenerowych. 

Słupy z napięciem na Czubatce

Trwają naprawy dróg gmin-
nych po okresie zimowym. 
Oprócz uzupełnienia ubyt-
ków w nawierzchniach, wy-
konano także progi zwalnia-
jące we wskazanych przez 
mieszkańców miejscach, 
a także oznakowania pozio-
me na jezdniach (w Kluczach 
i Rodakach).

W najbliższym czasie ozna-
kowanie poziome i pionowe 
(przede wszystkim oznako-
wania przejść dla pieszych) 

Bieżące remonty dróg

wykonane zostaną na ulicy 
Olkuskiej w Kluczach, w ra-
mach prac uzupełniających 
inwestycję kanalizacji.

5
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Zanieczyszczenia
i nieprawidłowości  
budowlane 
na Dzdzennicy
Ograniczenia w dostępnie do koryta rzeki i odpady powodujące przetamowania to główne nie-
prawidłowości wykryte na terenie gminy Klucze w odcinkach rzeki Dzdzennica. Oględziny w re-
jonach Cieślina i Bydlina przeprowadzili przedstawiciele Małopolskiego Zarządu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych, Starostwa Powiatowego w Olkuszu i Urzędu Gminy Klucze. Uczestniczyli 
w nich także członkowie związku stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy” oraz Stowarzyszenia 
„Miłośnicy Białej Przemszy”.

Najczęściej występującymi nieprawidło-
wościami napotkanymi wzdłuż Dzdzen-
nicy były ogrodzenia posesji, stawiane 
bezpośrednio przy rzece, ograniczające 
lub uniemożliwiające dostęp do koryta 
wody. Ponadto zalegające w kilku miej-
scach kamienie, gruz, konary i gałęzie 
powodowały piętrzenia wody i przeta-
mowania. 

Małopolski Zarząd Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w Krakowie, jako admi-

Zebraliśmy łącznie ponad dwadzieścia 
60-litrowych worków śmieci. Głównie 
były to plastikowe i szklane pojemniki 
po napojach, ale trafiły się też plastiko-
we wiadra czy gaśnica – informują orga-
nizatorzy sprzątania.

Uczestnicy akcji porządkowali naj-
młodszy odcinek „No Kill” (czyli strefy, 
w której złowione ryby wypuszcza się 
z powrotem do wody) w Golczowicach 
i odcinek w stronę Klucz. Śmieci usuwa-

Sprzątali 
Przemszę
18 Kwietnia członkowie Koła PZW 107 z Bu-
kowna oraz członkowie i sympatycy Stowarzy-
szenia Przyjaciół Białej Przemszy spotkali się 
w Golczowicach, by jak co roku w ramach ob-
chodów Dnia Ziemi uprzątnąć brzegi i koryto 
Białej Przemszy. Patronat honorowy nad akcją 
objął Wójt Gminy Klucze Norbert Bień.

UZBIERALI 60 WORKÓW ŚMIECI ne były z brzegów, ale również wybiera-
ne z koryta rzeki. 
Mamy nadzieję, że symbolika takich ak-
cji przełoży się również na świadomość 
ogólnospołeczną i obchody Dnia Zie-
mi nie będą musiały przybierać formy 
sprzątania – dodają organizatorzy.

nistrator rzeki, zwróci się do właścicie-
li nieruchomości, na terenie których 
ujawniono nieprawidłowości, o  ich 
usunięcie. Na zachowanie czystości 
przy korytach rzek zwraca uwagę Wójt 
Gminy Klucze.

Przypominam o obowiązkach wynika-
jących z ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, przede wszystkim 
o obowiązku posiadania umowy na wy-
wóz śmieci. Wywożenie odpadów do lasu 

czy wylewanie nieczystości do rzek szko-
dzi nam samym i przyrodzie. Dlatego 
zwracam się do wszystkich mieszkańców 
naszej gminy – nie bądźmy obojętni na to, 
jak wygląda nasze otoczenie, zadbajmy 
o dobro wspólne i zachowanie porządku 
przy korytach rzek, w lasach, na pose-
sjach i w ich sąsiedztwie. Niech Gmina 
Klucze stanie się w tej dziedzinie wzorem 
dla innych gmin – apeluje Norbert Bień, 
Wójt Gminy Klucze.
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Poświęcenie źródełka w Ryczówku

Przypomnijmy, na wyremontowane 
w ubiegłym roku źródełko przy ul. Dol-
nej Stowarzyszenie OSP w Ryczów-
ku pozyskało  fundusze z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (kwotę 
36 109 zł), za pośrednictwem Stowarzy-
szenia LGD Nad Białą Przemszą. Pomy-
słodawcą i koordynatorem remontu źró-
dełka był ówczesny sołtys Marek Piłka, 
a projekt na ten cel napisała Anita Pabis 
z firmy konsultingowej specjalizującej 
się w pozyskiwaniu dofinansowania 
ze środków UE. Partnerami w projekcie 
byli: stowarzyszenie OSP w Ryczówku 
i rada sołecka kadencji 2011-2015 r. Jak 
informuje Marek Piłka, projekt Ryczów-
ka wspierał Norbert Bień, wówczas 
Radny Powiatu Olkuskiego. Wymienia 
także ofiarodawców, dzięki którym ka-
pliczka została otynkowana i ogrodzo-
na, a byli nimi mieszkańcy Ryczówka, 
Koło Różańcowe oraz państwo Gryto-
wie. Opiekunem kapliczki, która znaj-
duje się na posesji państwa Grytów, jest 
Danuta Bretner.

1 maja w Ryczówku odbyło się uroczyste 
poświęcenie źródełka i kapliczki św. Józe-
fa, patrona Ryczówka. W uroczystości wzięli 
udział mieszkańcy, którzy potem uczestniczy-
li we mszy świętej odpustowej, odprawionej 
przez ks. proboszcza Jarosława Kwietnia.

Stowarzyszenie Turystyczno-Wędkar-
skie „Biała Przemsza” przeprowadziło 
w kwietniu odmulanie stawu „Pilny” 
w Kluczach-Osadzie. Po spuszczeniu 
wody odłowione ryby zostały przenie-
sione do sąsiedniego zbiornika – stawu 
„Jeziorko”. Przy tym można było prze-
konać się, jakie okazy żyły w poddanym 
odmulaniu stawie. Wędkarze odłowi-
li między innymi sporych rozmiarów 
suma, który mierzył 1,70 metra, a także 
inne okazałe sztuki – 25 kilogramową 
tołpygę, sandacze i amury. 

Taaakie  
ryby!

N r  5 / 2 6 5 / 1 5  M A J  2 0 1 5

Po  poświęceniu  uczestnicy  udali 
się procesją na mszę odpustową. W 
podziękowaniach,  kierowanych  po 
mszy do wiernych, ks. Jarosław Kwie-
cień wymienił osoby zaangażowane w 
przygotowanie odpustu w Ryczówku: 
Roberta Piątka (za podarowanie grani-
towej płyty na ołtarz przy remizie), stra-
żaków z OSP Ryczówek (osadzenie pły-

ty), Magdalenę Sojkę i Irenę Król (deko-
racja krzyża i ołtarza), sołtysa Gabrielę 
Ekiert z Radą Sołecką, radnego Marka 
Piłkę i dyrektor szkoły w Ryczówku 
Katarzynę Seweryn-Haberkę. Złożył 
także podziękowania Danucie Bretner 
i Halinie Fil za przygotowanie kaplicy 
do uroczystości i dbanie o nią w ciągu 
całego roku.

Historia papierni na fotografiach

SPROSTOWANIE

W ub. numerze w dziale HISTORIA ukazał 
się artykuł dotyczący historii papierni w 
Kluczach. Znalazła się w nim nieścisłość 
dotycząca daty elektryfikacji Klucz. Jak 
informuje Zofia Romańczyk z Koła PTTK 
w Kluczach (organizatorzy wystawy „dzieje 
fabryki papieru w Kluczach”), miejscowość 
ta była już zelektryfikowana w 1929 roku 
i była jedną z pierwszych w powiecie 
olkuskim, cieszącą się zainstalowaną 
siecią elektryczną. Natomiast podana we 
wcześniejszym tekście data – 1946 rok – 
dotyczyła powojennych prac przywrócenia 
elektryfikacji w Kluczach.

W ub. numerze EK pojwił się ponadto błąd 
w nazwisku Pani Zofii Romańczyk, za co 
przepraszam.

R. Jaworski

WĘDKARZE ODMULALI  
STAW „PILNY”
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Mały Mistrz Ortografii Powiatu Olkuskiego
Milena Juniak z klasy III b ze Szkoły Podstawowej w Klu-
czach zdobyła 1 miejsce i została Małym Mistrzem Or-
tografii Powiatu Olkuskiego w XV edycji powiatowego 
konkursu ortograficznego. 

Kolejny uczeń z Klucz, Cezary Rajba, który rów-
nież brał udział w etapie powiatowym konkursu, 
zajął 9 miejsce. Łącznie w konkursie zmierzyło 
się 19 uczniów z powiatu olkuskiego. 

Nauczycielem przygotowującym uczniów 
(oboje z klasy III b) do tego konkursu była Anna 
Góźdź, która również otrzymała dyplom dla „Na-
uczyciela Małego Mistrza Ortografii Powiatu Ol-
kuskiego”.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w Bole-
sławiu.

W RODAKACH ODBYŁA SIĘ 
III EDYCJA KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ

Uczestników konkursu oraz przygotowujących ich nauczy-
cieli, a także przybyłych gości powitała Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Rodakach, Renata Niepsuj. Występy konkursowe 
oglądali uczniowie i nauczyciele, a także goście, m.in. Dyrek-
tor Gminnego Zespołu Oświaty Jarosława Kraszewska, pro-
boszcz Parafii Rodaki ks. Jarosław Kwiecień oraz Radna Gmi-
ny Klucze Halina Ładoń. Widzowie mogli także obejrzeć po-
zakonkursowy taniec, w wykonaniu uczennic III klasy Szkoły 
Podstawowej w Rodakach – Karoliny Firek i Kingi Oruby. 

You can sing!
W Szkole Podstawowej w Rodakach po raz trzeci odbył się Gminny 
Konkurs Piosenki Anglojęzycznej ‘You can sing’. Zmagania uczniów 
oceniało jury w składzie: Anna Dudek, Justyna Gomułka-Błaszczyk 
i Konrad Lisowski. 

Wyniki konkursu:
W kategorii,,SOLISTA” klasy I-III – I miejsce zajął Miłosz Sta-
chowicz z SP Chechło, II miejsce- Mikołaj Jurczyk, SP Kwaśniów  
i III miejsce Kinga Słabosz, SP Rodaki.
W kategorii,,ZESPÓŁ” kl. I-III – I miejsce zajął Zespół ‘Sisters’, SP By-
dlin, II miejsce Anna Pietrzak, Aleksandra Kucińska, Karolina Jagła, 
Karolina Porc, SP Ryczówek, a III miejsce Ismena Banyś, Maja Tomsia, 
Zuzia Świstak, Klaudia Gurbiel, Wiktoria Gurbiel, SP Klucze. Przyznano 
także wyróżnienie Mai Adamskiej i Nikodemowi Bielek z SP Jaroszowiec.
W kategorii,,SOLISTA” kl. IV-VI – I miejsce zdobyła Aleksandra Dudek, 
SP Klucze, II miejsce Julia Zalewska, SP Chechło, III miejsce Maria 
Pałka, SP Rodaki.
W kategori,, ZESPÓŁ” kl. IV-VI – I miejsce zdobyły Maria Polak, Wero-
nika Karolczyk i Alicja Jurczyk, SP Kwaśniów, II miejsce Aleksandra Zub, 
Brygida Gawron, Alicja Iwaneńko, Zuzanna Mitka, Weronika Badura, 
SP Jaroszowiec, III miejsce Julia Sojka, Paweł Paś, SP Bydlin. Przyznano 
także wyróżnienie Joannie Jurczyk i Monice Brodzińskiej z SP Ryczówek. 

inf. Ewa Majewska-Kłoda

PODZIĘKOWANIE
Składamy serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy Klucze Nor-
bertowi Bieniowi za środki przekazane na nagrody oraz Radzie 

Rodziców za przygotowanie poczęstunku.

I miejsce: Karina Krzyżanowska, Małgorzata Antonik, II miej-
sce: Dominik Madej, III miejsce: Wiktor Barczyk. Wyróżnie-
nia: Karolina Firek, Kinga Oruba, Kamil Oruba.

Nad organizacją konkursu czuwały dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Rodakach Renata Niepsuj oraz Dorota Kożuch. 

Uczestnicy i organizatorzy składają serdeczne podzięko-
wania Wójtowi Gminy Klucze Norbertowi Bieniowi, Ramonie 
Czyżykowskiej-Liber reprezentującej Gminną Komisję ds. Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych, za przekazanie środ-
ków na zakup nagród i opiekę nad całością konkursu.

Konkurs profilaktyczny w Rodakach
W Szkole Podstawowej w Rodakach odbył się finał konkursu profilaktycznego „Uzależnieniom  STOP”. W konkursie plastycznym, w którym przy-
znano 3 miejsca i jedno wyróżnienie, brało udział 32 uczniów. Oto wyniki:
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Konkurs odbył się w Szkole Podstawo-
wej nr 5 w Olkuszu i zorganizowany był 
dla uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjalnych. Mimo, że drużynowo Szkoła 

Pierwsze  
miejsce  
dla ucznia 
z Ryczówka
Jakub Baszeń ze Szkoły Podstawowej w Ry-
czówku zdobył I miejsce w eliminacjach po-
wiatowych XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. 
Drużyna z Ryczówka była jedyną, która repre-
zentowała Gminę Klucze w konkursie. 

Podstawowa w Ryczówku nie zakwalifi-
kowała się do eliminacji wojewódzkich, 
to jednak może pochwalić zwycięstwem 
indywidualnym swojego ucznia, Jakuba 
Baszenia (Jakub w zawodach konkuro-
wał z ponad stoma zawodnikami).

Konkurs składał się z dwóch czę-
ści. Część teoretyczna odbywała się 
w Szkole Podstawowej nr 5 w Olku-
szu, a część praktyczna w Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji. Najpierw 
uczestnicy rozwiązywali test składają-
cy się z pytań dotyczących zasad ruchu 
drogowego, a następnie przenieśli się 
na teren ośrodka sportowego i tam pró-
bowali swoich umiejętności na torze 
przeszkód. Z wiedzy medycznej i prak-
tycznych umiejętności egzaminowani 
byli przez ratowników medycznych ol-
kuskiego szpitala.

Organizatorem konkursu była Ko-
menda Powiatowa Policji oraz Szko-

Laureaci z Bydlina
Uczniowie Gimnazjum im. Legionistów Józefa Piłsud-
skiego w Bydlinie - Łukasz Hawrylak i Adam Micyk - zo-
stali laureatami etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego 
konkursu historycznego im. majora Marka Gajewskie-
go „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972- 
1514. Od Cedynii do Orszy” . Adam Micyk zajął 3 mejsce 
w województwie małopolskim. Opiekunem naukowym 
uczniów jest Jolanta Haberka.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY

 Tematyką tegorocznego Małopolskiego Konkursu z hi-
storii dla uczniów gimnazjum były „Dzieje ziem polskich 
i losy Polaków w latach 1795-1914 – na tle wydarzeń z hi-
storii powszechnej”. Finalistą w tym konkursie został 
uczeń klasy 3a – Filip Adamski, natomiast w etapie rejo-
nowym brał ponadto udział Szymon Auguścik, również 
uczeń z klasy 3a.
W konkursie z Wiedzy o Społeczeństwie do etapu rejonowe-
go zakwalifikowali się następujący uczniowie: Olga Pruciak, 
Szymon Auguścik i Filip Adamski z klasy 3a.

Do etapu rejonowego w konkursie tematycznym „Walka 
Polaków o niepodległość i granice w latach 1914-1921. Wiel-
kie bitwy i bohaterowie wydarzeń” zakwalifikował się Filip 
Adamski. Ten sam uczeń, również w etapie rejonowym brał 
udział w konkursie „Upadek I Rzeczypospolitej. Napoleoń-

Sukcesy gimnazjalistów z Klucz
Bieżący rok szkolny w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kluczach obfitował w konkursy przedmiotowe i tematyczne z historii i wiedzy o społeczeń-
stwie. Niektórzy z uczniów odnieśli w nich znaczące sukcesy.

skie nadzieje i ład wiedeński (1764-1815). U podstaw społe-
czeństwa obywatelskiego”.

Filip Adamski oraz Szymon Auguścik zakwalifikowali się 
również do XIV Powiatowego Konkursu Historyczno-Regio-
nalnego „O Laur Trójki” organizowanego przez 3 Gimnazjum 
im. Aleksandra hr. Fredry w Olkuszu. Uczeń Filip Adamski 
zajął w nim 5 miejsce. Natomiast Szymon Auguścik znalazł 
się w pierwszej dziesiątce.

Największym osiągnięciem natomiast stał się sukces Filipa 
Adamskiego w konkursie „Losy żołnierza i dzieje oręża pol-
skiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy”. Uczeń ten 
uzyskał w tym konkursie tytuł laureata.

Gratulujemy wszystkim uczniom i zachęcamy do zmierze-
nia się z konkursami w nowym roku szkolnym. Opiekunem 
naukowym w/w uczniów jest Agata Banach.
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ła Podstawowa nr 5. Koordynatorem 
konkursu w Szkole Podstawowej w Ry-
czówku były: Monika Półkoszek i Jo-
lanta Nowosadzka.



OKIEM  
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Dzień Matki

Zofia Gut klasa 6b.

Dzień matki to corocznie obchodzone święto, jako wyraz 
szacunku dla naszych mam. Data tego dnia zależy od kra-
ju, w którym jest świętowany. W Polsce obchodzimy go 26 
maja. W naszym kraju pierwszy raz Dzień Matki obchodzono 
w 1914 roku w Krakowie.

W maju minęła 95 rocznica urodzin  
patrona naszej szkoły, Jana Pawła II

Święty Jan Paweł II bardzo troszczył się o dzieci i młodzież. Był dla nich wzorem i nauczycielem życia. Dlatego tak wiele szkół w Polsce obrało 
go sobie za patrona. Kiedy w naszej szkole odbywają się uroczyste akademie o Janie Pawle II, zawsze przypominane są jego słowa: „Musicie 
od siebie wymagać, nawet gdyby inny od was nie wymagali”. To wskazówka, którą nam zostawił, żebyśmy próbowali pokonać swoje słabości 
i stawali się być lepszymi ludźmi, kierując się odpowiednimi wzorcami. Chcieliśmy przypomnieć historię życia św. Jana Pawła II, patrona 
Szkoły Podstawowej w Kluczach, której jesteśmy uczniami.

DLA MAMY – PREZENT OD SERCA

Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 
1920  r.  w  Wadowicach,  jako  drugi 
syn Emilii i Karola Wojtyłów. Został 
ochrzczony w kościele parafialnym 
20 czerwca 1920 r. przez ks. Franciszka 
Żaka, kapelana wojskowego. 

Rodzina Wojtyłów żyła skromnie. Je-
dynym źródłem utrzymania była pensja 
ojca – wojskowego urzędnika w Powia-
towej Komendzie Uzupełnień w stopniu 
porucznika. Edmund, brat Karola, stu-
diował medycynę w Krakowie i został 
lekarzem. Wojtyłowie mieli jeszcze jed-
no dziecko – Olgę, która zmarła zaraz 
po urodzeniu.

W dzieciństwie Karola nazywano naj-
częściej zdrobnieniem imienia – Lolek. 
Uważano go za chłopca utalentowanego 
i wysportowanego.

13 kwietnia 1929 r. zmarła matka Ka-
rola, a trzy lata później, w 1932 r., w wie-

Takim mało go znamy – Karol Wojtyła podczas wycieczek górskich

ku 26 lat, zmarł na szkarlatynę brat Ed-
mund. 

Od września 1930 r. Karol rozpoczął 
naukę w ośmioletnim Państwowym 
Gimnazjum Męskim w Wadowicach. 
Nie miał żadnych problemów z nauką; 
już w tym wieku, według  jego kate-
chetów, wyróżniała go także ogromna 
wiara. 14 maja 1938 r. Karol zakończył 
naukę w gimnazjum, otrzymując świa-
dectwo maturalne z oceną celującą, 
następnie wybrał studia polonistyczne 
na Wydziale Filozoficznym Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego. Zamieszkał z ojcem 
w Krakowie.

W 1942 r. wstąpił do tajnego Metropoli-
talnego Seminarium Duchownego w Kra-
kowie (nie przerywając pracy w Solvayu). 
W tym samym czasie rozpoczął w konspi-
racji studia na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

W ten dzień dzieci obdarowują swoje mamy laurkami, kwia-
tami, aby podziękować im za trud włożony w wychowanie. Ale 
czasami warto podarować mamie coś zrobionego samodziel-
nie, prosto od serca. Może to być kolorowy album ze wspólny-
mi zdjęciami, własnoręcznie zrobione czekoladki lub ciastecz-
ka. Możemy również podarować mamie coś unikatowego, cze-
go nie znajdziemy nigdzie indziej, coś zupełnie wyjątkowego.

Ale nasze mamy zadowoli wszystko co im podarujemy, bo 
w końcu my sami dajemy im ogromną radość. Dlatego zawsze 
warto darzyć, nie tylko nasze mamy, ale i całą rodzinę, ogrom-
nym szacunkiem.                                                 Zofia Gut klasa 6b.
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29 lutego 1944 roku potrąciła go nie-
miecka ciężarówka wojskowa i dwa ty-
godnie musiał spędzić w szpitalu. Za-
pytany po latach, czy łączy w jakiś spo-
sób ten wypadek z zamachem na swo-
je życie w 1981 roku, przyznał: „Tak, 
w obu przypadkach czuwała nade mną 
Opatrzność”.

Karol Wojtyła został papieżem 16 paź-
dziernika 1978 r. Był pierwszym w hi-
storii „słowiańskim papieżem” i pierw-
szy od 1522 r. papieżem, który nie był 
Włochem. 

Swą posługę sprawował 26 lat, 5 mie-
sięcy i 16 dni. Jego pontyfikat jest naj-
dłuższym pontyfikatem XX wieku i trze-
cim co do długości w dziejach Kościoła.

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 
roku w Rzymie. Jego pogrzeb odbył się 
8 kwietnia. Uczestniczyło w nim na pla-
cu św. Piotra i w całym Rzymie ok. 300 
tys. wiernych oraz 200 prezydentów 
i premierów, a także przedstawiciele 
wszystkich wyznań świata. Po zakoń-
czeniu nabożeństwa żałobnego, w asy-
ście tylko duchownych z najbliższe-
go otoczenia, papież został pochowa-
ny w podziemiach bazyliki św. Piotra, 
w krypcie bł. Jana XXIII. 

Jan Paweł  II  został beatyfikowany 
1 maja 2011, a kanonizowany 27 kwiet-
nia 2014 w Niedzielę Miłosierdzia Boże-
go w Rzymie. Jest patronem naszej szkoły.

Albert Demski, Piotr Ziółkowski



Reprezentacja dziewcząt nie wypadła tak dobrze, ale zawod-
niczki pokazały wolę walki i dobrze rokują na przyszły rok – 
mówią Grzegorz Kaliś i Paweł Krawczyk, opiekunowie dru-
żyn kluczewskich. 

Poza zasięgiem wszystkich drużyn znalazła się reprezenta-
cja Olkusza, zdobywając pierwsze miejsce. Nasi szczypiorniści 
zmierzyli się z Olkuszem, Bukownem, Wolbromiem i Suchą.  

Dobry występ piłkarzy ręcznych
Podczas powiatowych zawodów w piłce ręcznej, odbywających się 15 kwietnia w olkuskiej hali MOSiR, drużyna chłopców z Gimnazjum  
im. Jana Pawła II w Kluczach zajęła trzecie miejsce. 

Składy drużyn z Klucz:
Chłopcy: Latos Sebastian, Zub Marcin, Zub Michał, Ścigaj Witold, Weso-
łowski Jakub, Sitar Kacper, Madejewski Jakub, Sosnowski Wiktor, Matysek 
Bartosz, Nowak Kamil.
Dziewczęta: Zdrodowska Dagmara, Kowalska Julia, Kardas Paulina, 
Kurtiak Zuzanna, Prasełek Karolina, Prasełek Ola, Sandelewska Joanna, 
Majka Kinga, Chabrzyk Weronika, Olczyk Julia, Mermel Patrycja.

Z kolei w wyższych kategoriach wiekowych zawodnicy star-
towali na dystansach 50 m. stylem motylkowym i 100 m. sty-
lem zmiennym. Ludwika Mucha z Cieślina zajęła VII miejsce 
w motylku i VII w stylu zmiennym, poprawiając swoje rekor-
dy życiowe. Z kolei reprezentantka Gimnazjum w Kluczach, 
Weronika Bałazy (przyszła ratowniczka WOPR) zdobyła dwa 
razy siódme miejsce w obu konkurencjach. Nie są to najwyż-
sze lokaty, ale konkurencja w pływaniu stylem motylkowym 
należy do najtrudniejszych. 

W rywalizacji Grand Prix uczestniczył również na-
uczyciel Gimnazjum w Kluczach, Grzegorz Kaliś, który 
w swojej kategorii wiekowej wywalczył II miejsce, pły-
nąc na dystansie 50 m. stylem dowolnym.

Kolejne zawody Grand Prix będą mieć swoją odsłonę 17 paź-
dziernika i 19 grudnia 2015 roku, a suma zdobytych punktów 
we wszystkich startach wyłoni zwycięzców całego cyklu.

Maja Rak z Klucz wywalczyła srebrny medal w stylu dowolnym pod-
czas I edycji zawodów pływackich Grand Prix Park Wodny Jura Skała 
Cup, odbywających się 18 kwietnia w Parku Wodnym Jura w Łazach. 
Zawodniczka z Klucz startowała w najmłodszej kategorii wiekowej. 

W kategorii dziewcząt do lat 10 IV miejsce zajęła Paulina Ka-
sprzyk, a w kat. chłopców do lat 10 Olaf Rydzyk zajął III miej-
sce. W kat. dziewcząt w wieku 11-15 lat Aleksandra Banyś za-
jęła II miejsce, Paulina Kita III miejsce, a Emilia Borowiecka 
zajęła V miejsce. Natomiast w kat. chłopców 11-15 lat Maciej 
Jurkiewicz zajął I miejsce, a Kacper Majewski II miejsce. 

Tenisiści z Jaroszowca w czołówce
26 kwietnia w Hali Bronowianki w Krakowie Odbyły się XXIII Otwar-
te Mistrzostwa Małopolskiego TKKF, w których startowała ponad 
setka dzieci w czterech kategoriach wiekowych. Zawodnicy ULKTS 
z Jaroszowca zajęli tam czołowe miejsca.
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S P O R T

OLKUSZ. POWIATOWE ZAWODY SZCZYPIORNISTÓW

KRAKÓW. MAŁOPOLSKIE MISTRZOSTWA TKKF W TENISIE

Srebrne medale  
w pływaniu

Na podium zdobywcy srebrnych medali w pływaniu:  
Maja Rak (zdjęcie górne) i Grzegorz Kaliś (zdj. dolne)
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K O M U N I K A T

Życzenia z okazji jubileuszu złożył zarządowi stowarzyszenia 
i wszystkim jego członkom Wójt Gminy Klucze Norbert Bień, 
który podkreślił istotną rolę, jaką Forum Oświatowe Klucze 
odgrywa wśród organizacji, które za cel obrały sobie wspar-
cie i aktywizację środowiska lokalnego.

Wielokrotnie realizowaliście przedsięwzięcia z pożyt-
kiem dla różnych grup społecznych, a beneficjentami Wa-
szych projektów były zarówno dzieci i młodzież, jak rów-
nież starsi mieszkańcy naszej gminy. Niech ten jubileusz 
będzie inspiracją do tworzenia kolejnych planów i realiza-
cji statutowych zamierzeń. Życzę dalszych sukcesów oraz 
satysfakcji z wykonywanych działań – napisał w liście gra-
tulacyjnym Wójt Gminy Klucze.

Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze powstało 
w styczniu 2005 roku, w wyniku połączenia dwóch struk-
tur: Oddziału Lokalnego Małopolskiego Forum Eduka-
cji Europejskiej i grupy nieformalnej Forum Oświatowe 
„Klucz”. Główną inicjatorką jego powstania była Jolanta 
Gliwińska. To ona we współpracy z gminą zainicjowała 
w 2006 uruchomienie Placówki Wsparcia Dziennego, któ-
ra do dzisiaj jest prowadzona przez Stowarzyszenie. Wtedy 
też w działania stowarzyszenia włączyły się wolontariusz-
ki Ewa Trepka, Anna Konieczniak i Gabriela Ekiert, które 
działają w organizacji do dzisiaj. Obecnie prezesem sto-
warzyszenia jest Ewa Trepka, zastępcą prezesa Anna Ko-

Jubileusz 
stowarzyszenia
Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze obchodziło 10-lecie istnienia. Z tej okazji odbyło się uroczyste, jubileuszowe spotkanie, na które zapro-
szono przedstawicieli samorządu, szkół i lokalnych organizacji.

nieczniak, a skarbnikiem Bogusława Jakubek. Członkiem 
zarządu SFOK jest także Tomasz Penkal.

Stowarzyszenie zrzesza nauczycieli, rodziców i przedsię-
biorców lokalnych z terenu gminy Klucze. Działa na rzecz 
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci ze środowi-
ska wiejskiego, organizuje formy pożytecznego spędzania 
czasu wolnego, aktywizuje społeczność lokalną i zachęca 
do podejmowania inicjatyw na rzecz edukacji i wychowa-
nia. Stowarzyszenie prowadzi działalność w dwóch głów-
nych obszarach. Pierwszy z nich to ścieżka edukacyjno-
-wychowawcza w integracji z osobami starszymi. Drugim 
obszarem działań stowarzyszenia jest rozwój społeczności 
lokalnych poprzez prowadzenie konkursów grantowych. 

• W ciągu 10 lat Stowarzyszenie zrealizowało 61 projek-
tów, zatrudniło ponad 60 osób, współpracowało z 40 wo-
lontariuszami i 15 stażystami. Stowarzyszenie pozyskało 
prawie 2,5 miliona złotych.

• Dotacje przyznane przez SFOK w ramach Działaj Lo-
kalnie: w czasie 7 edycji konkursu Działaj Lokalnie, ośro-
dek przyznał 82 dotacje w łącznej wysokości 220 000,00zł, 
z czego na organizacje i grupy nieformalne z gminy Klucze 
przyznano 61dotacji w wysokości 140 000,00zł

• Dotacje przyznane przez SFOK w ramach konkursu 
FIO-Małopolska Lokalnie: w 2014 r. na 31 projektów dofi-
nansowanych w ramach konkursu FIO Małopolska Lokal-
nie, na Gminę Klucze przyznanych zostało 7 mikrodatacji 
w łącznej wysokości 35 000,00.

Do 15 czerwca organizacje pozarządowe i grupy nie-
formalne mogą składać wnioski w IX edycji programu 
Działaj Lokalnie. Zgłoszenia najciekawszych inicjatyw 
społecznych mają szansę nawet na 6 tysięcy złotych 
dofinansowania! Wnioski należy składać wyłącznie 

przez generator wniosków dostępny na stronie internetowej: 
www.forumoswiatowe.com.pl lub www.system.dzialajlokalnie.pl

Informacji udziela Ośrodek Działaj Lokalnie w Kluczach 
(Stowarzyszenie Forum Oświatowe KLUCZE). 
Dane kontaktowe:
Klucze, ul. Zawierciańska 30, sala 110 (budynek szkoły podstawowej).
tel. 533 976 208
https://www.facebook.com/DLKlucze
e-mail: dzialaj.lokalnie@wp.pl

ZDOBĄDŹ 6 TYSIĘCY ZŁOTYCH NA INICJATYWĘ SPOŁECZNĄ
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DAWNO
DAWNIEJ

HISTORIA

Pierwsza część uroczystości odbyła się 
na Cmentarzu Rakowickim, przy Po-
mniku Armii „Kraków”, gdzie odbyły się 
apel poległych i salwa honorowa, a de-
legacje złożyły pod pomnikiem kwiaty. 

Następnie uczestnicy obchodów uda-
li się na spotkanie kombatantów, zorga-
nizowane przez krakowskie Muzeum 
Armii Krajowej. Tam też otwarto uro-
czyście wystawę zdjęć zatytułowaną 
„Ile Polski w szkockiej... mgle. Życie co-
dzienne żołnierzy 1 korpusu PSZ”. Skła-

70. rocznica zakończenia 
II wojny światowej
8 maja, na zaproszenie Wojewody Małopolskiego, Marszałka Województwa, Prezydenta Miasta 
Krakowa oraz dyrekcji Muzeum AK członkowie Koła Światowego Związku Żołnierzy AK w Klu-
czach wzięli udział w krakowskich obchodach 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej. 

da się na nią około 300 fotografii wyko-
nanych przez pochodzącego z Krakowa 
żołnierza Karola Bieniaka, który służył 
w 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisła-
wa Maczka. Wystawę można oglądać 
do 30 września br. na dziedzińcu mu-
zealnym. 

Nie tylko ta wystawa, ale przede wszyst-
kim stała ekspozycja w muzeum jest war-
ta zwiedzenia, zwłaszcza że wykorzysta-
no tam nowoczesne pod względem aran-
żacji i multimediów, formy wystawowe. 

Nasi mieszkańcy 
pod Monte Cassino

Jeszcze przed właściwym natarciem, 
ale już po zajęciu pozycji na odcinkach 
Monte Cassino, 28 kwietnia zginął Alek-
sander Szromnik, starszy strzelec 2 Ba-
talionu Strzelców 3. DSK. Przed wojną 
był mieszkańcem Klucz (ur. w Ujkowie 
k. Bolesławia), tutaj ożenił się i praco-
wał w majątku Dietlów. Jego grób poło-
żony jest pod numerem 2-D-19 na Pol-
skim Cmentarzu Wojennym na Monte 
Cassino. Natomiast po nadejściu słyn-
nej godziny „H” (kryptonim natarcia – 
„Honker” od angielskiego słowa „honk”, 
oznaczającego krzyk dzikich gęsi wraca-
jących do kraju), 12 maja zginął Wacław 
Wesołowski z Chechła, kapral 2 Batalio-
nu Strzelców 3DSK. Zadaniem batalio-
nu, w którym służył, było zdobycie jed-
nego ze wzgórz, które torowały 2. Bryga-
dzie drogę na klasztor. Z kolei 13 maja 

W maju br. minęło 71 lat od zdobycia przez Polaków niemieckich umocnień w rejonie Mon-
te Cassino. W dwóch walczących tam dywizjach, wchodzących w skład II Korpusu Polskie-
go, dowodzonego przez generała Władysława Andersa – w 5 Kresowej Dywizji Piechoty  
i 3. Dywizji Strzelców Karpackich – służyli także żołnierze, którzy przed wojną mieszkali 
w gminie Klucze. Dla czwórki z nich bój o Monte Cassino był ostatnim, stoczonym w Polskich 
Siłach Zbrojnych na Zachodzie…

poległ Franciszek Barczyk z Kolbarku, 
strzelec 13 Batalion Strzelców 5 KDP. 
Mieszkańcy  Kolbarku  wspominali, 
że Franciszek Barczyk zginął trafiony 
odłamkiem podczas wykonywania zada-
nia jako łącznik. Z Kolbarku pochodził 
jeszcze jeden żołnierz Andersa, Roman 
Barczyk (z innej rodziny Barczyków, 
niż wspomniany wcześniej Franciszek). 
Przeszedł on szlak bojowy aż pod Mon-
te Cassino, a zmarł prawdopodobnie już 
po zdobyciu wzgórza, wskutek udaru 
wywołanego przez wysoką temperaturę 
podczas pracy porządkowania pobojo-
wiska i chowaniu poległych. 

W nadziejach walczących na fron-
cie włoskim Polaków zwycięstwo pod 
Monte Cassino było kolejnym etapem 
przybliżającym ich do wyzwolenia oj-
czyzny. Generał Anders, decydując się 

na  powierzenie swojemu korpusowi 
zdobycia masywu i klasztoru Monte 
Cassino, liczył, że w razie zwycięstwa 
zyski polityczne będą większe od strat 
poniesionych przy zdobywaniu wzgó-
rza. Niestety, karty zostały już rozdane 
na stole wielkiej polityki przywódców 
trzech mocarstw, decydujących o grani-
cach przyszłej, wyzwolonej od okupan-
ta niemieckiego Europy...

Rafał Jaworski

N r  5 / 2 6 5 / 1 5  M A J  2 0 1 5

KRAKÓW. UROCZYSTE SPOTKANIE W MUZEUM AK

Przedstawiciele Koła ŚZŻAK w Kluczach byli gośćmi jedynego 
w Polsce muzeum, poświęconego w całości Armii Krajowej, 
największej podziemnej organizacji zbrojnej, jaka działała 
na terenie okupowanej Polski w czasie II wojny światowej. 

fot. Rafał Jaworski
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Poszukiwani  
wolontariusze 

Przewodnikiem wycieczki był botanik 
dr Kamil Kulpiński, jeden z ekspertów 
realizujących zadanie Inwentaryzacji 
i Monitoringu na Pustyni Błędowskiej 
w  ramach  realizowanego  w  latach 
2011 – 2014 projektu LIFE09 NAT/
PL/000259 „Czynna ochrona komplek-
su priorytetowych siedlisk napiasko-
wych (6120, 2330) w obszarze Natura 
2000 na Pustyni Błędowskiej”.

W czasie wycieczki uczestnicy mieli 
okazję zobaczyć ciekawe okazy roślin, 
m.in. szczotlichę siwą, strzęplicę siną, 

Wycieczka z botanikiem
Tekst i foto: Agnieszka Lis, Anna Niewiadomska

Jak dziś wygląda południowa część Pustyni Błędowskiej, czy warto było podjąć prace nad 
jej odkrzewieniem i jakie ekosystemy występują na terenie „Polskiej Sahary”? Odpowiedzi 
na te pytania szukali uczestnicy wycieczki przyrodniczej po Pustyni Błędowskiej, zorganizo-
wanej przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych we współpracy z Pustynnym Cen-
trum Informacji w Kluczach. 

skiej Sahary, ale także roślinność oraz 
geologię pobliskiej Rudnicy, gdzie tak-
że występuje wiele ciekawych roślin, 
charakterystycznych z kolei dla lasów 
bukowych. 

Miłą niespodzianką dla biorących 
udział w wycieczce były przekazane 
przez FWIE i PCI promocyjne upomin-
ki, pakiety edukacyjne na temat Natury 
2000 i Pustyni Błędowskiej. Wycieczka, 
pomimo kapryśnej pogody, była niezwy-
kle udana. Jak zapewniają organizato-
rzy, kolejne wycieczki już niebawem.

Jak informują organizatorzy, w rajdzie 
wzięło udział 30 uczniów oraz 3 uczest-
niczki Ośrodka Wsparcia Osób Star-
szych i Młodzieży w Kluczach. Po po-
wrocie z długiego spaceru po Pusty-
ni Błędowskiej, na uczestników rajdu 

czekał odpoczynek przy grillu. Projekt, 
którego celem jest promocja zdrowego 
stylu życia wśród najmłodszych, reali-
zowany jest w partnerstwie ze szkołami 
podstawowymi w Kluczach, Ryczówku 
i Bydlinie.

Zdrowomaniacy na Błędowskiej
W ostatnim dniu kwietnia Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze zorganizowało „Pustyn-
ną Wędrówkę” w ramach projektu „Zdrowomaniacy”, współfinansowanego przez Fundację 
Tesco Dzieciom. 

Do pomocy mile widziani są reprezentanci drużyn harcer-
skich, gimnazjaliści, czy uczniowie klas o profilu militar-
nym. Wykonywane w ramach wolontariatu prace będą sku-
piać się m.in. na obstawianiu punktów kontrolnych, wyda-
waniu posiłków, organizacji biura rajdu itd.

Stowarzyszenie Vajra – organizator VII edycji Rajdu Czterech Ży-
wiołów, zaprasza do współpracy wszystkie osoby zainteresowane 
pomocą przy organizacji rajdu. Na wolontariuszy czekają upominki 
i ciepły posiłek! Wydarzenie odbędzie się 13 czerwca 2015 roku. 

Zgłoszenia można wysyłać na adres: biuro@vajra.org.pl  
lub za pośrednictwem Facebooka do Pana Sebastiana Kołodzieja.

kostrzewę piaskową, a także czerwca 
trwałego i macierzankę piaskową. Ogó-
łem na Pustyni Błędowskiej występu-
je około 100 gatunków roślin naczynio-
wych, w tym wiele gatunków rzadkich. 
Ze względu na występowanie na jej obsza-
rze ciepłolubnych, śródlądowych muraw 
napiaskowych oraz śródlądowych wydm 
z porastającą je roślinnością psammofil-
ną, teren ten znalazł się w obszarze Euro-
pejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

W trakcie wycieczki Kamil Kulpiń-
ski przybliżył przyrodę nie tylko Pol-

RAJD CZTERECH ŻYWIOŁÓW

KLUCZE. POZNAWALI EKOSYSTEMY PUSTYNI BŁĘDOWSKIEJ

KLUCZE. PROJEKT FUNDACJI TESCO DZIECIOM

W PROGRAMIE:
15.00  Otwarcie imprezy
15:15-16:15  Blok sportowy:  
• zawody z udziałem dzieci i rodziców  
• mecz Uczniowie vs Nauczyciele
16.15-17.15  Mini Playback Show
17.15-18.40  Koncert  
„W oczekiwaniu na wakacje” 
18.40-19.40 Zumba dla wszystkich 
19.45  Zakończenie Pikniku

Ponadto w programie  
darmowe atrakcje dla dzieci: 

- dmuchana zjeżdżalnia 
- trampolina

- malowanie twarzy
- baloniki

- pokazy straży pożarnej i policji

W czasie Pikniku będzie można  
wymienić elektrośmieci za sadzonki  

w ramach projektu „ZDROWOMANIACY” 
Stowarzyszenie  

Forum Oświatowe Klucze  
będzie rozdawało jabłka.



W dniu dzisiejszym pochylamy głowy nad jedną z ofiar zbrod-
ni katyńskiej, nad aspirantem Janem Chwistem, mieszkańcem 
Rodak, ofiarą sowieckiego terroru, który został rozstrzelany 
w 1940 r. przez NKWD w Twerze. Chcemy uczcić jego pamięć 
poprzez posadzenie Dębu Katyńskiego, symbolu pamięci – 
mówił podczas uroczystości proboszcz parafii w Rodakach, 
ks. Jarosław Kwiecień. 

Mieszkańcy Rodak włączyli się w ten sposób w program 
„Katyń... ocalić od zapomnienia”, którego celem jest uczcze-
nie pamięci ofiar Zbrodni Katyńskiej, poprzez posadzenie 
21 tysięcy 857 Dębów Pamięci (liczba drzew odpowiada licz-
bie zamordowanych z rozkazu Stalina ofiar). W posadzeniu 
dębu w Rodakach uczestniczyli JE Ksiądz Biskup Grzegorz 
Kaszak, Wójt Gminy Klucze Norbert Bień, Poseł Lidia Gądek, 
Wicestarosta Olkuski Jan Orkisz oraz inicjatorka przedsię-
wzięcia, krewna Jana Chwista, Karolina Chwist z Krakowa, 
która na uroczystości do Rodak przyjechała z rodziną (krew-
ni Jana Chwista byli fundatorami dębu pamięci i widniejącej 
przy nim tabliczki pamiątkowej). 

Podczas uroczystości odsłonięto także tablicę pamięci ofiar 
II wojny światowej. Na tablicy znalazło się dziewiętnaście na-
zwisk osób pochodzących z Rodak, którzy zginęli podczas 
II wojny światowej. Są tam wymienieni polegli żołnierze oraz 
ci, którzy zginęli w niemieckich obozach koncentracyjnych 
i na robotach przymusowych w Niemczech. 

O takiej tablicy marzyli nasi przodkowie, społecznicy i ro-
dziny. Niestety brak środków finansowych uniemożliwiał reali-

26 KWIETNIA W RODAKACH 
ODSŁONIĘTO TABLICĘ OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ 
I POSADZONO DĄB PAMIĘCI, 
POŚWIĘCONY JANOWI CHWISTOWI, 
OFIERZE ZBRODNI KATYŃSKIEJ.

Tablica i dąb 
pamięci
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zację tego zadania. Zawdzięczamy im jednak to, że w kroni-
kach zapisali nazwiska ofiar i teraz w 70 rocznicę zakończe-
nia wojny możemy zrealizować ich marzenia – przypomnia-
no podczas uroczystości. 

W wydarzeniach wzięli udział mieszkańcy Rodak, przed-
stawiciele sołectwa, młodzież szkolna, strażacy z OSP 
i członkowie lokalnych organizacji, przedstawiciele samo-
rządu Gminy Klucze, a także reprezentanci Światowego 
Związku Żołnierzy AK w Kluczach i księża z parafii Deka-
natu Jaroszowieckiego. Tablice poświęcił Biskup Diecezji So-
snowieckiej Grzegorz Kaszak. 

Odsłonięcia tablicy i obelisku poświęconych ofiarom II woj-
ny światowej dokonali: Ks. Jarosław Kwiecień, Halina Ładoń 
– radna wsi Rodaki i Barbara Wojnar – sołtys wsi Rodaki. 

Fundatorem tablicy z nazwiskami ofiar zbrodni Niemiec 
hitlerowskich są mieszkańcy Rodak. Nazwiska ofiar odczy-
tał Roman Pandel. Hymn państwowy podczas uroczystości 
odśpiewał chór Rodaczanie. 



W turnieju wystąpiło 5 drużyn: WAP 
Wolbrom, AP Gołcza, Słowik Olkusz 
I, Słowik Olkusz II i Akademia Piłkar-
ska Przemsza Klucze.

Z dwoma wysokimi zwycięstwami 
(7:0 i 7:0) i dwoma remisami (2:2, 3:3) dru-

Akademia Przemszy  
wygrała turniej Żaków

IV Turniej Piłkarski 
im. Zdzisława Guzika

Chechło: rocznica  
Konstytucji 3 Maja
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3	maja	na	boisku	wielofunkcyjnym	„Orlik”	w	Kluczach	odbyła	się	kolejna	edycja	Turnieju	II	ligi	Ża-
ków	(rocznik	2006	i	młodsi),	organizowanego	przez	Podokręg	Piłki	Nożnej	Olkusz.	Dobra	pogoda	
i	świąteczny	termin	sprawiły,	że	rozgrywkom	na	stadionie	przyglądała	się	spora	grupa	kibiców.

GLKS	Klucze	„Przemsza”	zwyciężył	w	kategorii	młodzików	na	czwartym	Turnieju	Piłkarskim	
im.	Zdzisława	Guzika,	który	odbył	się	1	maja	w	Kluczach.	

żyna Akademii Piłkarskiej Przemsza Klu-
cze wygrała turniej. Zdobyte punkty po-
zwoliły umocnić się na pierwszym miej-
scu w tabeli w II lidze Żaków. Warto od-
notować, że drużyna w lidze nie odniosła 
jeszcze porażki, zremisowała tylko trzy 

Gratulacje zdobywcom pierwszego 
miejsca w oraz podziękowania dla 
wszystkich drużyn biorących udział 
w turnieju składali Wójt Gminy Klu-
cze Norbert Bień, Maria Guzik (wdowa 
po patronie turnieju, Zdzisławie Guzi-

Wzorem lat ubiegłych, mieszkańcy Chechła, parafianie i zapro-
szeni goście uczcili rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczest-
nicy obchodów wzięli udział we mszy świętej, którą odprawił ks. 
kan. Marek Szeląg, proboszcz parafii Chechło i dziekan dekanatu 
jaroszowieckiego. Następnie, w asyście pocztów sztandarowych ze 
szkół z gminy Klucze i Światowego Związku Żołnierzy AK, udali się 
na cmentarz parafialny, gdzie złożono kwiaty pod mogiłą żołnierzy 
Armii Krajowej, poległych podczas obławy Błojca, w 1944 roku. Pod-
czas uroczystości w Chechle samorząd Gminy Klucze reprezentowa-
li: Wójt Gminy Norbert Bień, Przewodniczący Rady Bogusław Paś 
oraz Radna Gminy i sołtys Chechła Maria Sierka. 

(2 miejsce) oraz Błysk Zederman, któ-
ry w walce o 3 miejsce pokonał Orbitę 
II Bukowno. Zarówno mecz finałowy 
jak i półfinał rozstrzygnęły się w rzutach 
karnych. Strzelcami bramek dla Prze-
mszy w całym turnieju byli: Piotr Piątek 
(2 gole), Szymon Krawczyk (2 gole) oraz 
Dawid Nowicki i Adrian Demarczyk.

Oto skład zwycięskiej drużyny: Tomasz 
Grzanka, Miłosz Boruń, Szymon Kraw-
czyk, Adrian Demarczyk, Dawid Nowicki, 
Piotr Piątek, Szymon Matusiak, Filip Ka-
mionka, Bartosz Kamionka i Michał Zy-
nek. Trenerem piłkarzy jest Jacek Śliwka. 

mecze, a siedemnaście wygrała. Po tur-
nieju zawodnicy odtańczyli tradycyjny 
taniec zwycięstwa. Gratulujemy!  Wię-
cej informacji o drużynie można znaleźć 
na stronie: orliki.esy.es

ku) oraz Kamil Jagła (prezes GLKS Prze-
msza) i Mirosław Macek (zastępca dy-
rektora ds. sportu w GOK). 

W turnieju zmierzyły się cztery druży-
ny: GLKS Przemsza Klucze (zdobywca 
pucharu i 1 miejsca) i Orbita Bukowno 


	echo_05.2015_okładka_4+4_press
	echo_05.2015_srodek_2+2_press

