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25 LAT 
25 lat temu miała miejsce reforma administracji publicznej. 
Była ona jedną z najważniejszych reform dla obywateli. 
Umożliwiła społeczeństwu współdecydowanie w sprawach 
publicznych. Bezpośrednio i pośrednio, poprzez wybory 
radnych, mieszkańcy gmin, miast, powiatów mogli decydować 
o tym, jak będzie wyglądać ich otoczenie, jakie powstaną tu 
inwestycje, w jakich warunkach będą żyć. Powrót samorządu 
terytorialnego przywrócił społeczną aktywność, a także 
kontrolę obywateli nad sprawowaniem władzy.

W Gminie Klucze zrealizowano w tym czasie wiele inwestycji. 
Do największych należy powstanie nowych szkół w Kluczach 

i Kwaśniowie, a także budowa obwodnicy i ronda w Kluczach. 
Z kolei największym przedsięwzięciem z udziałem środków 
unijnych był projekt rewitalizacji Pustyni Błędowskiej.

W gminie Klucze w ciągu tych 25 lat urząd wójta piastowali 
kolejno Małgorzata Węgrzyn (przez 5 kadencji do 2010 roku) 
i Kazimierz Ściążko (kadencja 2010-2014). Obecny wójt, 
Norbert Bień, został zaprzysiężony w grudniu 2014 r.

Przewodniczącymi Rady Gminy Klucze byli: Krzysztof 
Dąbrowski, Eugeniusz Kulawik, Henryk Dziechciewicz, 
Barbara Wąs, Józef Kaczmarczyk. Obecnie funkcję tę 
sprawuje Bogusław Paś. 
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w numerze Gmina Klucze liderem  
przedsiębiorczości społecznej
Gmina Klucze została Małopolskim Liderem Przedsiębior-
czości Społecznej 2015 w kategorii Jednostka Samorządu 
Terytorialnego Wspierająca Rozwój Ekonomii Społecznej. 
Kapituła konkursu doceniła nasze inwestowanie w roz-
wój ekonomii społecznej oraz podejmowanie inicjatyw, 
których podstawą jest partnerstwo samorządu teryto-
rialnego i podmiotów ekonomii społecznej. 
Na zdjęciu: Wójt Gminy Klucze Norbert Bień podczas 
odbioru nagrody na gali finałowej konkursu w Tyńcu. 

Jubileusz „Opoki”
12 czerwca Spółdzielnia Socjalna „Opoka” przyjmowała gratulacje i ży-
czenia z okazji  swojego jubileuszu. To już pięć lat od założenia pierwszej 
w Polsce spółdzielni, powołanej przez osoby prawne. W ubiegłym roku 
spółdzielnia została uhonorowana tytułem  Najlepszego Przedsiębiorstwa 
Społecznego Roku. O jubileuszu „Opoki” czytaj na str. 5

„Patrycja & Paweł” 
z Kwaśniowa  
nagrodzona  
godłem  
Teraz Polska!
str. 8

Na stawie wędkarskim w Kluczach-Osa-
dzie odbyły się także w coroczne zawody o 
tytuł mistrza Stowarzyszenia Turystyczno-
-Wędkarskiego „Biała Przemsza”. W tym 
roku w zawodach uczestniczyło trzydzie-
stu wędkarzy.
Zwycięzcą zawodów został Mariusz Le-

Siedemnastu samorządowców, obecnych i byłych radnych oraz pracowników Urzędu Gminy Klucze, otrzymało pamiątkowe dyplomy 
i wpinki z herbem Gminy Klucze z okazji jubileuszu 25-lecia samorządu terytorialnego.               str. 3

Lata 20., lata 30... 
Chór „Ziemia Kluczewska” ma nowy 
repertuar. Tym razem zespół, którym 
kieruje Monika Korpusik, zmierzył się 
scenicznie z piosenkami jednej z najcie-
kawszych muzycznie epok – lat 20. i 30. 
Okazją do zaprezentowania nowego re-
pertuaru był koncert z okazji jubileuszy: 
25-lecia Samorządu Terytorialnego 
i 5-lecia Spółdzielni Socjalnej „Opoka”.
 Zapraszamy do obejrzenia zdjęć na stro-
nie internetowej www.gmina-klucze.pl
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ZŁOTE I SREBRNE TARCZE DLA ZASŁUŻONYCH SAMORZĄDOWCÓW

Dzień Samorządu Terytorialnego

Małgorzata Węgrzyn Honorowym 
Obywatelem Gminy Klucze

Złote wpinki otrzymało 12 osób – rad-
ni, którzy pełnili swą funkcję przez naj-
większą ilość kadencji oraz pracowni-
cy samorządowi z najdłuższym stażem: 
Tomasz Hagno, Maria Sierka, Aleksan-
der Mrówka, Tadeusz Rak, Halina Ła-
doń, Janusz Adamski, Józef Kaczmar-
czyk, Bogusław Paś (radni obecnej i po-
przednich kadencji) oraz Małgorzata 
Kocjan (była Skarbnik Gminy Klucze), 
Stanisław Lachor (do 2010 roku Sekre-
tarz Gminy Klucze), Barbara Kocjan 
(Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego) 

Małgorzata Węgrzyn została Honorowym Obywatelem Gmi-
ny Klucze. Akt nadania tytułu, w formie uchwały, wręczył  je 
Bogusław Paś, Przewodniczący Rady Gminy Klucze. Odbyło 
się to na uroczystej sesji rady, zwołanej 12 czerwca – w Klu-
czach zorganizowano wówczas gminne obchody 25-lecia Sa-
morządu Terytorialnego. 

Nowa honorowa obywatelka gminy otrzymała także pa-
miątkowy medal – w formie grawerowanej tarczy z herbem 
Gminy Klucze – wręczony przez Wójta Gminy Klucze Norber-
ta Bienia, podczas gminnych uroczystości 25-lecia samorzą-
du. Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Klucze przyznano 
Małgorzacie Węgrzyn w uznaniu jej zasług dla Gminy Klucze.

Małgorzata Węgrzyn była Wójtem Gminy Klucze od pierw-
szej do do piątej kadencji. W 2010 roku została uhonorowa-
na „oskarem samorządowym”, czyli Nagrodą im. Grzegorza 
Pałki, przyznawaną za zasługi dla rozwoju samorządności. 

Małgorzata Węgrzyn, była Wójt Gminy Klucze i obecna 
Przewodnicząca Rady Powiatu jest szóstą osobą, którą Rada 
Gminy wyróżniła tytułem Honorowego Obywatela Gmi-
ny Klucze. Wcześniej tytuły te przyznano: profesorowi An-
drzejowi Szromnikowi (pochodzącemu z Klucz wykładow-

Siedemnastu samorządowców, wśród któ-
rych są obecni i byli pracownicy samorządo-
wi oraz Radni Gminy Klucze – zostało uho-
norowanych przez Wójta Gminy Norberta 
Bienia złotymi i srebrnymi tarczami z her-
bem Gminy Klucze. Okolicznościowe wpinki 
i dyplomy uznania za wkład w budowę i roz-
wój wspólnoty samorządowej Gminy Klucze, 
wójt Norbert Bień wręczył podczas gminnych 
obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego.

i Marta Szewczuk (pracownik referatu 
Księgowości Urzędu Gminy Klucze). Po-
nadto złote tarcze otrzymają  radni ubie-
głych kadencji Małgorzata Binek i Hen-
ryk Dziechciewicz.

Natomiast srebrną tarczą uhonorowa-
ne zostały pracownice samorządowe: 
Ewa Banasik, Ewa Majda, Mirosława 
Hałabiś, Bożena Szromnik i Małgorza-
ta Guzik. 

Z kolei Odznakę Honorową Woje-
wództwa Małopolskiego – Krzyż Mało-
polski - otrzymał zaproszony na uroczy-
stość jubileuszową Jerzy Adamik, po-
chodzący z Kwaśniowa były wojewoda 
małopolski. Odznaczenie wręczył mu 
wicemarszałek Województwa Małopol-
skiego Wojciech Kozak.

Podczas uroczystości Wójt Gminy 
Klucze uhonorował także przedsiębior-
stwa, które poprzez swoje sukcesy, przy-
czyniają się do rozwoju gospodarczego 
i społecznego Gminy Klucze. Listy gra-
tulacyjne oraz jubileuszowe wpinki 

z herbem gminy otrzymali: Zofia i Ka-
zimierz Rydzyk, właściciele firmy „Pa-
trycja & Paweł”, laureaci tegorocznego 
tytułu „Teraz Polska” oraz Agata Swę-
dzioł i Agnieszka Ścigaj, prezeski Spół-
dzielni Socjalnej „Opoka”, która w ub. 
roku zdobyła tytuł „Najlepszego  Przed-
siębiorstwa Społecznego Roku”. 

(RAJ)

cy uniwersyteckiemu w Krakowie), podróżnikowi Jerzemu 
Adamuszkowi (pochodzący z Chechła geograf i autor książek 
podróżniczych mieszka obecnie w Kanadzie), byłemu woje-
wodzie małopolskiemu Jerzemu Adamikowi (z Kwaśniowa), 
biskupowi Adamowi Śmigielskiemu (zm. w 2008 r.) i Urszuli 
Jaworskiej, pochodzącej z Chechła założycielki fundacji i naj-
większego w kraju banku dawców szpiku. 

Jubileusz był dobrą okazją do wręczenia okolicznościowych 
wpinek z herbem oraz dyplomów uznania dla obecnych 
i byłych samorządowców. Na zdjęciu: Norbert Bień, Wójt 
Gminy Klucze i Stanisław Lachor, były Sekretarz Gminy Klucze.
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Umowę na dofinansowanie budowy kanalizacji w Jaro-
szowcu Gmina Klucze zawarła z samorządem Województwa 
Małopolskiego 26 maja. W imieniu samorządu kluczewskie-
go podpisali ją w Krakowie Wójt Gminy Klucze Norbert Bień 
i Skarbnik Gminy Marta Mędrek. 

Dofinansowanie przyznane zostało w ramach działania 
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” ob-
jętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na 
lata 2007-2013. Wartość inwestycji to 455 310 zł, a dofinan-
sowanie z Województwa Małopolskiego wynosi 184 430 zł.                

(RAJ)

Gotowa 
kanalizacja  
w Jaroszowcu
Zakończyła się budowa kanalizacji w Jaroszowcu na ulicy Leśnej. Na 
dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej Gmina Klucze pozy-
skała środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Od czerwca w kierunku wzgórza Dąbrówka 
w Chechle dojedziemy zmodernizowaną dro-
gą. Zniszczona droga polna została pokryta 
nową, asfaltową nawierzchnią. Koszt prac 
to ponad 79 tys. złotych. Inwestycja będzie 
częściowo sfinansowana z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych - dofinansowanie z fundu-
szu nie przekroczy 50% wartości zadania. 

Dąbrówka w Chechle jest chętnie od-
wiedzanym punktem widokowym, 
z którego można obserwować Pustynię 
Błędowską. Trzeba jednak pamiętać, że 
na sam teren pustyni nie ma wstępu od 
strony północnej, gdyż jest to teren woj-
skowy. Ze względów bezpieczeństwa 
wejście na teren pustyni zostało ogro-
dzone i opatrzone ostrzegawczymi tabli-
cami, bowiem na północnej części pu-
styni również jest realizowany program 
rewitalizacji (MON pozyskało na to fun-
dusze unijne), co wiąże się m.in. z pra-
cami saperskimi. Do zwiedzania pustyni 
zapraszamy natomiast od strony drogi 
Klucze-Bolesław (dojazd na pustynię), 
gdzie na wykarczowanym obszarze 
przygotowane zostały ścieżki przyrod-
nicze z platformami widokowymi. 

(RAJ)

Nowa nawierzchnia  
drogi na Dąbrówkę
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CHECHŁO. MODERNIZACJA DROGI POLNEJ

Wójt Gminy Klucze podpisał w Krakowie umowę na dofinansowanie budowy kanalizacji ze 
środków Województwa Małopolskiego.

Prace kanalizacyjne prowadzone były na ul. Leśnej w Jaroszowcu.

44 Prace modernizacyjne odbywały się pod koniec maja



W Y DA R Z E N I A

5

N r  6 / 2 6 6 / 1 5  C Z E R W I E C  2 0 1 5

Jubileusz spółdzielni „Opoka”

Pustynia Błędowska  
- wspólne spojrzenie

Jubileusz spółdzielni „Opoka” odbył 
się 12 czerwca w Domu Kultury w Klu-
czach. Była to okazja do zaprezentowa-
nia filmowego podsumowania 5 lat dzia-
łalności spółdzielni oraz do złożenia po-
dziękowań partnerom „Opoki”, osobom 
wspierającym jej działalność oraz tym, 
którzy współtworzą zespół tego prężne-
go przedsiębiorstwa społecznego.

Pomysł na przedsiębiorstwo społecz-
ne zrodził się z lokalnych potrzeb - two-

W spotkaniu uczestniczyli przedsta-
wiciele Referatu Gospodarki i Rozwo-
ju z Urzędu Gminy Klucze, nasi radni, 
a także Wójt Gminy Klucze. 

Chcieliśmy wypracować wspólne sta-
nowisko i nakreślić kierunki ewentual-
nej współpracy. Szanse na nią są, gdyż 
leżąca między nami pustynia może być 
dobrym produktem turystycznym dla 
obu rynków, śląskiego i małopolskiego. 
W przyszłości powstanie grupa robocza, 
a kolejne spotkanie odbędzie się już w jej 
ścisłym gronie – zapowiada Wójt Gminy 
Norbert Bień. 

Na rozwój turystyki w obszarze Pu-
styni Błędowskiej może w przyszłości 

Minęło pięć lat, odkąd dwa prężnie działające 
stowarzyszenia, Stowarzyszenie na Rzecz Zrów-
noważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 
KLUCZ oraz Chrześcijańskie Stowarzyszenie Do-
broczynne, powołały pierwszą w Polsce spół-
dzielnię, założoną przez osoby prawne. 

Na zaproszenie Wójta Gminy Norberta Bienia 
gościli w Kluczach samorządowcy z Dąbro-
wy Górniczej – przedstawiciele tamtejszej 
Rady Miasta oraz prezydent Zbigniew Pod-
raza. Podczas spotkania omówiono wstęp-
nie możliwości podjęcia współpracy między 
Dąbrową Górniczą a Gminą Klucze w zakresie 
turystyki. Obie gminy łączy dostęp do jednej 
atrakcji – Pustyni Błędowskiej, z którą gmi-
na Dąbrowa Górnicza graniczy od zachodu. 

rzenia miejsc pracy dla osób w najtrud-
niejszej sytuacji na rynku pracy oraz 
niedoboru tanich i dobrych usług ga-
stronomicznych. „Opoka” ruszyła w 
pięcioosobowym zespole, a obecnie za-
trudnia 48 osób, z czego 
80 % to pracownicy nie-
pełnosprawni. Rok temu 
uzyskała tytuł Najlepsze-
go Przedsiębiorstwa Spo-
łecznego Roku. 

Obecnie jesteśmy firmą 
wielobranżową, a nasze 
dwie główne branże to ga-
stronomia i usługi szko-
leniowo – doradcze. Jako 
jedyna spółdzielnia socjal-
na jesteśmy również orga-

wpłynąć kilka korzystnych czynników. 
Gmina Klucze posiada nowo opracowa-
ną strategię rozwoju do 2022 roku, jest 
także na etapie tworzenia nowego stu-
dium zagospodarowania przestrzenne-
go, a ponadto czeka na możliwość ubie-
gania się o dotacje unijne w nowym 
rozdaniu funduszy. Jest także wstępna 
wizja zadań inwestycyjnych, obejmują-
ca m.in. stworzenie ścieżki rowerowej, 
centrum edukacji ekologicznej i strefy 
aktywności turystycznej, sportowej. 

Wykorzystamy istniejące już drogi 
techniczne, pożarowe, którymi można 
poprowadzić bezpieczne trasy rowero-
we, a teren pustyni będący poza obsza-
rem chronionym można wykorzystać na 
stworzenie „parku pustynnego”. Część 
inwestycji może zrealizować samorząd, 
ale zadaniem gminy jest także stworze-
nie odpowiednich warunków dla inwe-
storów prywatnych, bo to oni mogą zara-
biać na swojej działalności – uważa wójt 
Norbert Bień.

Obecny na spotkaniu Piotr Jasion, au-
tor założeń do programu aktywizacji 

nem założycielskim Zakładu Aktywno-
ści Zawodowej – informują spółdzielcy.

„Opoka” od dwóch lat ma główną sie-
dzibę w zaadaptowanym  na potrzeby 
gastronomii budynku w Chechle, ale 

działalność gastrono-
miczną prowadzi również 
w restauracji w Kluczach 
i w kawiarni w ośrodku 
wypoczynkowym w Jaro-
szowcu. W ostatnim cza-
sie „Opoka” zainicjowała 
powstanie siedmiu spół-
dzielni uczniowskich, 
które prowadzą sklepiki 
ze zdrową żywnością na 
terenie szkół. 

 (RAJ)

turystycznej Pustyni Błędowskiej pro-
ponował, by gmina postawiła raczej na 
turystykę weekendową, a sam teren pu-
styni wykorzystała eventowo a nie infra-
strukturalnie, ze względu na jej charak-
ter ochronny. Natomiast infrastruktura 
powinna powstać w jej otoczeniu. 

Partnerzy zgodzili się na spotkaniu co 
do tego, że obie gminy – Klucze i Dą-
browa Górnicza – mogą wspierać się 
we wzajemnym promowaniu ofert tury-
stycznych i przedstawiać łączone propo-
zycje kilkudniowych pobytów. 

Do propozycji spędzenia czasu na te-
renie Gminy Klucze my dokładamy wła-
sne, na przykład muzeum „sztygarka” 
czy zbiorniki Pogoria – mówił Zbigniew 
Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej. 

RUSZY WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW  
DABROWY GÓRNICZEJ I GMINY KLUCZE

Goście z Dąbrowy Górniczej, na zaproszenie samorządowców 
z Gminy Klucze, odwiedzili miejsca graniczące z Pustynią 
Błędowską, m.in. punkty widokowe w Kluczach i Chechle.
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Życzenia do zgromadzonych strażaków skierowali m.in. 
Wójt Gminy Klucze Norbert Bień, Prezes Zarządu Gminnego 
Związku OSP RP Kazimierz Ściążko i Przewodnicząca Rady 
Powiatu Olkuskiego Małgorzata Węgrzyn. Uroczystość po-
prowadził druh Andrzej Janik. Podczas apelu hymn państwo-
wy został odśpiewany przez chór "Rodaczanie".

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Wo-
jewództwa Małopolskiego złotym medalem za zasługi dla po-
żarnictwa zostali odznaczeni: Bogdan Barczyk, Damian Ada-
muszek, Dawid Antosiak i Henryk Dziechciewicz. Srebrnym 

Odznaczenia 
dla zasłużonych 
strażaków
Dziewiętnastu zasłużonych strażaków zostało uhonorowanych od-
znaczeniami podczas obchodów Gminnego Dnia Strażaka. We mszy 
świętej oraz w uroczystym apelu w Rodakach wzięli udział druhny 
i druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych, członkowie zarządu OSP 
i przedstawiciele samorządu. 

medalem za zasługi dla pożarnictwa został odznaczony Da-
wid Sapiechowski. Brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa 
otrzymali: Artur Kamionka, Mariusz Mazur, Damian Oruba, 
Mateusz Mazur, Karol Oruba, Bartosz Chłosta, Paweł Świstak, 
Maciej Paszyński, Mateusz Król, Justyna Basińska, Dominika 
Basińska, Barbara Kwaśny i Agnieszka Zaprzelska. Odznaką 
„Wzorowy Strażak” wyróżniona została Iwona Łydka.

Składając podziękowania strażakom za ich trud wkładany 
w pełnioną służbę, Wójt Gminy Norbert Bień przypomniał, 
że strażacy są grupą cieszącą się bardzo dużym zaufaniem 
społecznym. Dodał, że rodziny strażaków wykazują się dużą 
wyrozumiałością i niejednokrotnie muszą godzić się z tym, 
że strażacy-ochotnicy niespodziewanie są wzywani do akcji, 
kiedy zajdzie taka potrzeba. Wójt złożył także życzenia zgro-
madzonym druhom i druhnom OSP z okazji obchodów Gmin-
nego Dnia Strażaka. 

Rafał Jaworski

RODAKI. GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA
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Ubiegłoroczny budżet był uchwalany jeszcze przez poprzednią 
radę gminy i realizowany przez wójta ubiegłej kadencji. Moim 
zadaniem po zaprzysiężeniu było dokończenie realizacji bu-
dżetu na zasadzie zachowania ciągłości zaplanowanych zadań 
– powiedział Wójt Gminy Klucze Norbert Bień, podczas przed-
stawiania sprawozdania z wykonania budżetu. Dodał, że był 
to budżet z obciążeniem finansowym, ale jego wykonanie było 
zgodne z prawem, co stwierdziły zarówno Regionalna Izba Ob-
rachunkowej jak i komisja rewizyjna Rady Gminy Klucze. 

Wójt zaznaczył, że zmniejszyły się udziały gminy w podat-
ku dochodowym od osób prawnych, także do zadań państwa 
gmina musi dopłacać z własnych środków (otrzymywana sub-
wencja oświatowa nie pokrywa kosztów utrzymania placó-
wek oświatowych). Zapowiedział, że na przyszłość trzeba 
mieć na uwadze spłatę zobowiązań kredytowych, ale także 
stworzenie zachęty do inwestowania w gminie przez duże 
podmioty gospodarcze. 

19 czerwca odbyła się sesja Rady Gminy Klucze, podczas której radni 
udzielili absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Prze-
głosowano także kilka innych uchwał, m.in. w sprawie przystąpienia 
Gminy Klucze do programu bezpiecznego składowania azbestu.

W konkursie na etiudy teatralne, jury (Renata Zawisz, Ur-
szula Świercz i Martyna Smaruj) przyznało pierwszą na-
grodę zespołowi ze Szkoły Podstawowej w Kluczach, dru-
gą  reprezentantom z Kwaśniowa, a trzecią uczniom z Che-
chła. W dyktandzie szkolnym mistrzami ortografii zostały: 
Milena Juniak (w kategorii klas I-III) i Ewelina Krawczyk 
(w kat. kl. IV-VI). Z kolei w dyktandzie gminnym o pióro 
Wójta Gminy Klucze zwyciężyli: Weronika Bryła (uczen-
nica gimnazjum w Kluczach) i Łukasz Dobrek (w kategorii 
dorosłych uczestników dyktanda).

(RAJ)

Dzień Polskiej 
Niezapominajki

Sesja  
absolutoryjna

Obchody Dnia Polskiej Niezapominajki w Szkole Podstawowej 
w Kluczach były okazją do podsumowania konkursów, związanych 
z tym „zielonym świętem”. Laureaci konkursu teatralnego przed-
stawili na scenie swoje etiudy, a mistrzowie ortografii otrzymali 
nagrody za zwycięstwo w dwóch dyktandach: szkolnym, o pióro 
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kluczach oraz gminnym, o pióro 
Wójta Gminy Klucze. 

RADA GMINY KLUCZE

OBCHODY W SZKOLE W KLUCZACH

Jest szansa na sfinansowanie demontażu azbestu
Spośród podjętych uchwał warto wspomnieć o wyrażeniu 
woli do przystąpienia do projektu pod nazwą „Demontaż i 
bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z 
obszarów województwa małopolskiego”. W tym celu Gmi-
na Klucze zawrze porozumienie z Gminą Szczucin, która 
jest instytucją realizującą projekt dofinansowany w ramach 
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Jeśli Gmina 
Klucze zostanie przyjęta w poczet partnerów programu 
(o co będzie wnioskować do strony szwajcarskiej Gmina 
Szczucin), wówczas mieszkańcy, którzy chcieliby pozbyć 
się azbestu ze swoich posesji, nie będą musieli płacić za 
jego demontaż. Obecnie Gmina Klucze bezpłatnie odbiera 
i składuje azbest , ale nie finansuje jego demontażu. 

7
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Pippi Pończoszanka
Słonecznie, radośnie i kolorowo – tak bawiliśmy się 
na Dniu Dziecka w Jaroszowcu – piszą na blogu „Bajkowy 
Jaroszowiec” uczestnicy imprezy. – Wszystkie zabawy 
przygotowane zostały przez panie ze świetlicy i biblioteki, 
a nad malowaniem portretu Pippi, kredą na chodniku, 
czuwała Maja Kwaczyńska-Dyduch, instruktor plastyki. 

W literackiej „podróży” do Szwecji pomogły dzieciom 
Alicja Maniak i Julia Ginowicz, które wcieliły się w postać 
Pippi, a Zuzia Mitka i Agatka Lorek przeczytały fragment 
książki Astrid Lindgren. 

Drugiego dnia Zielonych Świątek, jak co roku w Kolbarku za-
płonęło ognisko, rozpalone z  zebranych przez mieszkańców 
gałęzi i suszu ziół. Na plenerowym stole zagościł poczęstunek 
- smalec i ogórki małosolne przygotowane przez Koło Gospo-
dyń Wiejskich oraz swojskie wędliny od Rady Sołeckiej. Nie 
zabrakło wspólnej zabawy i gromkiego śpiewu przy ognisku.  

To nasza tradycja, wspólne  świętowanie  „Dnia Dziękczy-
nienia”. Dziękujemy za wszystko, co otrzymaliśmy od Ducha 
Świętego w naszym życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym. 
Zachęcamy do świętowania rodzinnego, składania sobie ży-
czeń, dekorowania domów gałązkami brzozy czy lipy, piecze-
nie ciasta i przygotowywania obiadu bardziej uroczystego niż 
zwykle. A wieczorem trzeba koniecznie wpaść na kolbarskie 
sobótki! – zachęcają organizatorzy sobótki w Kolbarku:  sołtys, 
rada sołecka, KGW i OSP.

NAGRODZENI PRZEDSIĘBIORCY Z KWAŚNIOWA

Tradycja sobótek   
w Kolbarku 

Firma „Patrycja&Paweł” z Kwaśniowa Górnego znalazła 
się wśród laureatów konkursu „Teraz Polska”. Tę prestiżo-
wą nagrodę przyznano jej w kategorii „Produkty Spożyw-
cze – Lokalne i Tradycyjne” za Chleb Świąteczny i Chleb 
Jurajski. Gala konkursu odbyła się 8 czerwca w Warsza-
wie, natomiast 12 czerwca państwo Zofia i Kazimierz 
Rydzyk zostali zaproszeni przez Wójta Gminy Klucze na 
jubileusz samorządu terytorialnego, gdzie otrzymali pa-
miątkowe wpinki z herbem Gminy Klucze i list gratulacyj-
ny w uznaniu za osiągnięcia w sferze przedsiębiorczości 
i promowanie Gminy Klucze. 

(RAJ)

„Patrycja i Paweł”  
z godłem  
„Teraz Polska”

Zofia i Kazimierz Rydzyk z wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego  
Wojciechem Kozakiem 
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Drużyny ministrantów rywalizowały 
ze sobą w Diecezjalnym Turnieju Służ-
by Liturgicznej Ołtarza w piłce nożnej, 
zorganizowanym pod patronatem Wójta 
Gminy Klucze Norberta Bienia i Biskupa 
Diecezji Sosnowieckiej Grzegorza Ka-
szaka. W kategorii ministrantów młod-

KLUCZE. TURNIEJ LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA

UNIWERSYTET NA OLIMPIADZIE

Sportowa  
rywalizacja  
ministrantów

Sukcesy na  
festiwalach

Reprezentanci Kluczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku uczestniczyli w VII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowej 
UTW„Trzeci Wiek na start”, która odbyła się w Łazach. Kluczo-
wianie byli tam jedynymi przedstawicielami powiatu olkuskiego.

Był to prawdziwy najazd sportowców w słusznym wieku – mó-
wią uczestnicy olimpiady, Brygida Ewa Swałdek, Tadeusz Żu-
rek i Aleksander Serwatka z UTW. 

Solidnie przygotowani z pełną determinacją stanęliśmy 
w szranki olimpijskich zmagań. A jako że startowaliśmy po raz 
pierwszy, wyszliśmy z założenia, że powodzenie lub nie…, potrak-
tujemy jako nowe doświadczenie. Wysokie wyniki i słowa uznania 
utwierdzają nas w przekonaniu, że godnie reprezentowaliśmy 
naszą gminę.

Trzeci Wiek na start!

Zuzanna Jurkiewicz, Dominika Ko-
cjan, Julia Kulawik i Gabriela Giesz-
czyk otrzymały nagrody na Powiato-
wym Festiwalu Kultury 2015 w katego-
rii Formy Plastyczne. 

Z kolei na Powiatowym 
Festiwalu Dziecię-
cych i Młodzie-
żowych Teatrów 
Amatorskich 
„KARUZELA MA-
RZEŃ” w Michało-
wicach grupa teatral-
na RAZ-DWA-TRZY 
zajęła II miejsce.

szych zwyciężyli reprezentanci Parafii 
Wolbrom, w kategorii ministrantów 
starszych tryumfowali reprezentanci 
Parafii Giebło, a wśród lektorów najle-
piej wypadła Parafia Osiek.

Mecze piłki nożnej odbyły się 6 czerw-
ca na boisku „Orlik” w Kluczach.

28 maja w Domu Kultury w Kluczach od-
był się wernisaż wystawy prac Anny Ba-
łazy. Na wystawie zgromadzono obrazy 
olejne i pastele, a ich główną tematyką 
są krajobrazy i kompozycje kwiatowe. 

Anna Bałazy do 2011 roku była pra-
cownikiem Gminnego Ośrodka Kultury 
w Kluczach, instruktorem do spraw pla-
styki. 

Kwiaty 
i pejzaże 
w obrazach 
Anny Bałazy

W swojej twórczości artystycznej naj-
chętniej sięga po takie techniki, jak ma-
larstwo olejne i akwarelowe. Jest także 
autorką wielu batików, czyli prac wyko-
nanych na tkaninie za pomocą farb i go-
rącego wosku. 
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Obsada zawodów była bardzo silna, bowiem w rozgrywkach 
spotkało się osiem zespołów. W fazie grupowej AP Przemsza 
Klucze w pierwszym meczu wygrała 2:0 z Wolbromską Akade-
mią Piłkarską „Młodzi Przebojem” – Wolbrom II”. Strzelcem 
obu bramek dla naszego zespołu był Franciszek Dobrek – in-
formuje Mariusz Ledziński, prezes Stowarzyszenia Akade-
mia Piłkarska Przemsza Klucze. 

W drugim spotkaniu AP Przemsza uległa Słowikowi Ol-
kusz (0:1), ale po ostatnim meczu grupowym młodzi piłka-
rze z Klucz awansowali do ćwierćfinału, po zwycięstwie 
nad „Wielmożanką” 1:0 (tu również gol Franciszka Dobrka). 
W półfinale kluczowianie pokonali gospodarzy WAP „Mło-
dzi Przebojem” Wolbrom I. Strzelcem zwycięskiego gola był 
Wojciech Januszek. W finale AP „Przemsza” wygrała z dru-

MISTRZOSTWO NAJMŁODSZYCH ZAWODNIKÓW 
AKADEMII PRZEMSZA KLUCZE 

JAROSZOWIEC. 
DWA DNI ROZGRYWEK

Zwycięstwo 
w Wolbromiu
W Mistrzostwach Podokręgu sezonu 2014-2015 Skrzatów (rocznik 
2008 i młodsi) zawodnicy Akademii Przemsza Klucze zdobyli I miej-
sce! Rozgrywki odbyły się w Wolbromiu.

W Mistrzostwach Podokręgu piłkarze Akademii Przemszy zagrali w składzie: Krzysztof Sołtysik, 
Igor Wojtacha, Wojciech Januszek, Michał Różycki, Franciszek Dobrek, Kamil Gruszczyński, 
Jakub Bujakiewicz oraz Igor Warwas.
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żyną Słowika Olkusz 2:0 (dwa gole Wojciecha Januszka). 
Warto dodać, że indywidualne wyróżnienie przyznano tak-
że najlepszemu bramkarzowi turnieju – Michałowi Różyc-
kiemu z Klucz.

Drużyna AP Przemsza znakomicie wypadła także 
w dwóch innych turniejach. 23 maja na Orliku w Olkuszu 
pokonała w meczach dwie drużyny gospodarzy – Słowik 
Olkusz I i II w Turnieju II ligi Żaków (2006 i młodsi). Z ko-
lei 7 czerwca, podczas III Memoriału im. Doktor Doroty 
Nowackiej w Wolbromiu, młodzi piłkarze z Klucz doszli 
do finału, w którym zmierzyli się z drużyną GKS Katowice 
(2:0 dla katowiczan). Drużyna z Klucz zajęła tam II miejsce, 
a indywidualne wyróżnienie otrzymał bramkarz AP Prze-
mszy, Wiktor Liber.

Jak informuje Barbara Swędzioł, pre-
zes ULKTS, w pierwszym dniu festiwa-
lu młodsze dzieci (pierwszo- i drugokla-
siści) uczestniczyły w tenisowych kon-
kursach sprawnościowych, w których 

Tenis 
na Dzień 
Dziecka
Ponad 60 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ja-
roszowcu oraz 9 par i kilkunastu zawodni-
ków indywidualnych z Uczniowskiego Ludo-
wego Klubu Tenisa Stołowego w Jaroszowcu 
wzięło udział w Festiwalu Tenisa Stołowego, 
który odbył się z okazji „Międzynarodowego 
Dnia Dziecka”. Wydarzenie zorganizowali 
ULKTS i dyrekcja Szkoły Podstawowej im. 
Orła Białego w Jaroszowcu. Impreza orga-
nizowana była przy wsparciu finansowym 
Gminy Klucze. 

zwycięzcami zostali Julia Wydmańska, 
Adam Majcherkiewicz, Kinga Bąk i Ka-
mil Majcherkiewicz. Natomiast ich star-
si koledzy i koleżanki (uczniowie klas 
III-VI) rywalizowali w swoich katego-
riach wiekowych w mistrzostwach szko-
ły w tenisie. Zdobywcami pierwszych 
miejsc zostali: Paulina Kasprzyk, Igor 
Adamczyk, Aleksandra Banyś, i Patryk 
Kasprzyk. 

Drugi dzień festiwalu tenisa zgroma-
dził zawodników jaroszowieckiego klu-
bu. W grze pojedynczej kobiet zwycię-
żyła Ewa Filiczak, a wśród mężczyzn 
Maciej Jurkiewicz. Z kolei w deblu, 
gdzie pary utworzyli rodzice z dziećmi, 
w finale spotkali się Piotr i Paulina Kita 
z parą Agnieszka i Maciej Jurkiewicz. 

Zwycięstwo odniosła pierwsza z wymie-
nionych par.

W ceremonii wręczania nagród wzięli 
udział reprezentanci samorządu Gminy 
Klucze – Sekretarz Gminy Klucze Daniel 
Hickiewcz oraz Radny Gminy Marcin 
Grojec. Gościem specjalnym festiwalu 
była Justyna Stanek, wicemistrzyni Pol-
ski Młodziczek z 1999 r., absolwentka 
Szkoły Podstawowej w Jaroszowcu i wy-
chowanka ULKTS Jaroszowiec, która ro-
zegrała towarzyski mecz z aktualną mi-
strzynią klubu Ewą Filiczak.

Zapraszamy do zapoznania się 
z pełnymi wynikami festiwalu tenisa 
na www.gmina-klucze.pl – zakładka 
Wydarzenia. 

(RAJ)
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KLUCZE. BIEGI SZLAKAMI PUSTYNI BŁĘDOWSKIEJ

KLUCZE. TO JUŻ 18. MARATON 
„PRZEPŁYWAMY LA MANCHE!”

fo
t. 

M
ar

iu
sz

 L
ed

zi
ńs

ki

Biegacze rywalizowali na dwóch dystansach: 6 i 21 km, a tra-
sa wiodła przez Pustynię Błędowską. Najszybciej na macie 
pojawił się Kacper Piech z Białej Podlaskiej, a z dziewcząt 
Dominika Izdebska, zawodniczka z Częstochowy.

Oprócz biegu, na uczestników i kibiców czekały atrakcje 
towarzyszące. W namiocie centrum rehabilitacyjnego „Mar-
libo” z Olkusza można było uzyskać darmową poradę w za-

Z pustyni 
na stadion
Około 150 zawodników uczestniczyło w Biegu Szlakami Pustyni Błę-
dowskiej, zorganizowanym przez Społeczną Akademię Nauk w Olku-
szu, pod patronatem Wójta Gminy Klucze. Start i meta zawodów 
zlokalizowane były na stadionie w Kluczach.

S P O R T

kresie wady postawy, a rehabilitanci wykonywali, również  
bezpłatnie, masaże. Chętni mogli także wziąć udział w zaję-
ciach zumby, prowadzonych przez Agatę Wdowik. Czynne 
było także stoisko Produktu Lokalnego Nad Białą Przemszą 
z potrawami regionalnymi.

(RAJ)

Trudno w to uwierzyć, ale impreza nasza skończyła już 18 lat! 
Dzięki zaangażowaniu wielu osób, naszych sympatyków 
i sponsorów, maraton trwa nadal i nic nie wskazuje na ry-
chły koniec imprezy. Corocznie uczestniczy w nim wiele dzie-
ci i młodziezy z całej gminy, ale nie tylko stąd, bo w tym roku 
pojawił się na naszej imprezie rodowity Anglik, który wraz 
z dwoma córkami przyłączył się do pływających sztafet – ko-
mentuje Grzegorz Kaliś, jeden z trenerów maratończyków.

Maraton „Przepływamy La Manche!” rozpoczął się punk-
tulanie o 8 rano sygnałem do startu, wydanym przez Wójta 
Gminy Klucze Norberta Bienia. W otwarciu imprezy uczest-
niczyli także: dyrektor Gimnazjum w Kluczach Elżbieta Ja-
worska oraz Wioletta Auguścik (wicedyrektor), a także prezes 
Oddziału Rejonowego WOPR w Olkuszu Stanisław Starzyk.

Łączny dystans, jaki pokonały dwie sztafety maratonu 
w ciągu 9 godzin, wyniósł 42 kliometry. 

Podczas imprezy sportowej nie zabrakło dodatkowych 
atrakcji – był ogród dmuchańców i studio malowania twa-
rzy. Odbył się także, cieszący się dużym zainteresowaniem, 

Maraton 
pływacki 
jest już 
pełnoletni :)

rajd rowerowy przebiegający terenową częścią Przylaszczko-
wego Szlaku Rowerowego. Na zakończenie maratonu na jego 
uczestników czekała słodka niespodzianka – tort z symbolem 
pływaka, ufundowany przez piekarnię „U Pawełka” z Kwa-
śniowa. 

Skład sztafet maratonu: 
Maja Rak, Weronika Bałazy, Zuzanna Kaplita, Szymon 

Krawczyk, Ludwika Mucha, Jan Michniewski, Mateusz 
Miszczyński, Szymon Matusiak, Marcel Nowakowski, Łu-
kasz Ziaja i Wiktor Michalski.

Pływaków przygotowali: Grzegorz Ładoń, Hubert Poczę-
sny, Grzegorz Kaliś. Szefem ekipy technicznej był Paweł 
Krawczyk, a za utrzymanie porządku odpowiadały panie Ja-
dwiga Kowalczyk, Barbara Pączek i Grażyna Wydmańska. 

Maraton pływacki był dofinansowany przez Gminę Klucze 
(w ramach dofinansowania przekazanego dla UKS Klucze 
na realizację zadań sportowych). Imprezę wsparli również 
sponsorzy: Velvet Care sp. z o,o,, Bajkolandia J. Klich, Defacto 
Fit Gim Center, Centrum Języków Obcych „Impuls”, J.T. Pro-
jekt, PPHU Patrycja&Paweł Z.Rydzyk, San-Gaz W. Dobrek, 
FHU Okna J. Kosim, Biuro Podróży Akropolis.
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Konkurs na tryptyk wielkanocny organizujemy już od kilku-
nastu lat. Początkowo było to wydarzenie międzyszkolne, po-
tem konkurs obejmował zasięgiem szkoły powiatu olkuskiego, 
a z czasem zyskał rangę konkursu dla całej diecezji sosnowiec-
kiej – informuje Grażyna Wrona z Gimnazjum w Bydlinie, któ-
ra razem z Jolantą Haberką koordynuje organizację konkursu.

BYDLIN. PODSUMOWANO KONKURS DIECEZJALNY

Nagrody 
za Tryptyki
97 uczniów z 26 szkół na terenie diecezji sosnowieckiej uczestni-
czyło w zorganizowanym w Gimnazjum w Bydlinie konkursie pla-
stycznym na Tryptyk Wielkanocny, pod patronatem ks. biskupa dr. 
Piotra Skuchy. 13 maja odbyło się uroczyste zakończenie konkursu. Spośród autorów prac z gminy Klucze  jury najlepiej oce-

niło prace uczniów: Róży Paci, Ludwiki Muchy, Weroniki 
Wąsowskiej, Klaudii Straszak, Zuzanny Kalarus i Anny Paś 
z Bydlina oraz Magdaleny Kity z Klucz (wymienione uczen-
nice otrzymały wyróżnienia).

(RAJ)
Pełne wyniki konkursu opublikowane są na stronie:

www.gmina-klucze.pl w Wydarzeniach.

Spośród uczestników z Gminy Klucze, najlepiej w konkur-
sie powiodło się uczennicy z Gimnazjum w Bydlinie, Kindze 
Gomułce, która w kategorii gimnazjalistów zajęła 3 miejsce 
(pełne wyniki i relacja z konkursu są opublikowane na www.
gmina-klucze.pl  w zakładce Wydarzenia). 

W gali finałowej konkursu gościli m.in. Małopolski Kurator 
Oświaty Grzegorz Baran oraz Wizytator Kuratorium Oświaty 
i koordynator konkursu Stefania Głuch. Uczestnicy gali obej-
rzeli prezentację o bitwie pod Krzywopłotami (przedstawili 
ją Monika Domagała oraz Łukasz Hawrylak – laureaci i fina-
liści i konkursów historycznych). W dalszej części odbył się 
recital pieśni patriotycznych w wykonaniu Justyny Mędrek 
i Karoliny Paś oraz chóru w składzie: Natalia Paś, Monika 
Domagała i Kinga Mędrek.

BYDLIN. LEGIONIŚCI NA KARTACH HISTORII

Finał konkursu wojewódzkiego
W Gimnazjum im. Legionistów Józefa Piłsudskiego w Bydlinie odbyło 
się uroczyste zakończenie konkursu historycznego dla uczniów gim-
nazjum i szkół ponadgimnazjalnych Województwa Małopolskiego, pt. 
„Legioniści na kartach historii”.

Marcin Kubański, uczeń klasy 3c Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Kluczach, został stypendystą „Małopolskiego programu 
stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych”.

Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budże-

Laureat programu 
stypendialnego

Całość uroczystości pod kierunkiem dyrektora Krzysztofa 
Dąbrowskiego zorganizowały: Jolanta Haberka – nauczyciel 
historii (przewodnicząca komisji konkursowej) oraz Marzena 
Wojtacha- nauczyciel języka polskiego.
Więcej na www.gmina-klucze.pl

tu państwa oraz budżetu Woje-
wództwa Małopolskiego. Aby 
otrzymać stypendium, Marcin 
Kubański musiał uzyskać bar-
dzo dobrą średnią ocen i posia-
dać tytuł laureata lub finalisty 
w konkursach i olimpiadach 
co najmniej wojewódzkich. 
Opiekunem dydaktycznym 
stypendysty jest Magdalena 
Nowak.  
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KLUCZE. KONKURS W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ

Poznajemy 
Wielką 
Brytanię

W konkursie brali udział uczniowie 
ze szkół podstawowych z gminy Klucze. 
Test dotyczył historii, kultury i geografii 
Wielkiej Brytanii. Należało również wy-
kazać się znajomością literatury, filmu, 
znać ciekawostki z życia codziennego 
Rodziny Królewskiej i Brytyjczyków – in-
formuje Aneta Miszczyńska, nauczyciel 

W Szkole Podstawowej w Kluczach odbył się 
VII Gminny Konkurs z Języka Angielskiego pod 
hasłem „Poznajemy Wielką Brytanię.” 

języka angielskiego w Szkole Podstawo-
wej w Kluczach.

Laureatami konkursu zostali: Wiktor 
Basiński (I miejsce, SP Ryczówk), Pa-
trycja Gut (I miejsce, SP Klucze), Igor 
Mrówka (III miejsce, SP Klucze). Wyróż-
nienia otrzymali: Monika Kalarus (SP Ja-
roszowiec), Weronika Badura (SP Jaro-
szowiec) oraz Natalia Plutka (SP Ryczó-

wek). Konkurs uatrakcyjniło przedsta-
wienie w wykonaniu uczniów SP Klu-
cze pt „Space Restaurant” przygotowane 
w ramach projektu „Incredible English”.

Sponsorem nagród byli Tatiana i Mi-
chał Redel, którzy ponadto dla zwycięz-
cy, Wiktora Basińskiego, ufundowali 
kurs językowy w Centrum Języków Ob-
cych IMPULS w Olkuszu.

Jak widać, obchodom święta najmłodszych towarzyszyła 
nie tylko zabawa, ale także poważne przedsięwzięcia zwią-
zane z kampanią pod hasłem „Przemoc boli”. Uczniowie 
obejrzeli widowisko profilaktyczne pt. „Przemoc w szkole”, 
przygotowane przez Szkolny Zespół Małych Form Teatral-
nych. Odbył się także konkurs na gazetkę klasową, plakat 
oraz wierszyk profilaktyczny nawiązujący do hasła „Świat 
bez przemocy jest…”. 

Szkoła postanowiła także zorganizować pierwszą edy-
cję konkursu artystycznego „Naszych Gigantów”, w któ-
rym uczestnicy prezentowali umiejętności wokalne, ta-

BYDLIN. DZIEŃ DZIECKA W SZKOLE

Lepsza zabawa 
od przemocy

Najlepsi recytatorzy w województwie

Pierwsza edycja konkursu scenicznego „Nasi Giganci” oraz prezen-
tacje związane z Dniem Profilaktyki to główne punkty programu ob-
chodów Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Bydlinie.

neczne i instrumentalne. Zwycięzcami w poszczególnych 
kategoriach zostali: Anna Grzanka i Julia Sojka w katego-
rii piosenki, Zuzanna Dybkowska i zespół TRIX (w skła-
dzie Oliwia Jurczyk, Laura Wrońska, Julita Olesiak, Zuzia 
Barczyk, Jagoda Rosół, Ola Dudek, Daria Brodzińska, Ka-
rolina Kulawik, Oliwia Oleksy) w kategorii tańca, a także 
Jakub Tarnówka w grze na instrumencie. 

Czworo reprezentantów Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Chechle zostało 
docenionych przez jury XII Wojewódz-
kiego Konkursu Recytatorskiego dla Naj-
młodszych „Entliczek-Pentliczek 2015”. 
Czterolatek Borys Stachowicz zdobył 
I miejsce w kategorii recytatorów w 
wieku 3-4 lat, pięcioletnia Nadia Płon-
ka zajęła III miejsce w kategorii 5-6 lat-
ków, a Bartosz Płonka, uczeń klasy III, 

zdobył II miejsce w kategorii recytato-
rów w wieku 7-10 lat. Czwarty reprezen-
tant Chechła, Miłosz Stachowicz z kl. II, 
również został nagrodzony za recyta-
cję – jury przyznało mu wyróżnienie. 
Sukces młodych recytatorów z Gminy 
Klucze jest o tyle wyraźny, że w elimi-
nacjach wojewódzkich brało udział aż 
217 uczestników konkursu z 60 placó-
wek oświatowych. Gratulujemy!
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W Kluczach z okazji Dnia Dziecka odbył się turniej piłkar-
ski, którego gościem specjalnym był Maciej Żurawski, były 
reprezentant Polski w piłce nożnej.

Dziecięce rozgrywki turniejowe zgromadziły 6 drużyn. 
Na boisku „Orlik” zagrali: Przemsza Klucze, Akademia Pił-
karska Gołcza, Przemsza Siewierz, Niwka Sosnowiec, MKS 
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KLUCZE. DZIEŃ DZIECKA NA SPORTOWO

KLUCZE. MALI WĘDKARZE ŁOWILI NA STAWIE W KLUCZACH

Turniej 
z Maciejem 
Żurawskim

Zawody odbyły się na stawie w Klu-
czach-Osadzie, a młodych wędkarzy 
oraz ich opiekunów przywitał prezes 
STW Adrian Żuk. Zawody sędziowali: 
Krzysztof Brzeziński i Adam Leś. 

Najlepszymi wynikami w łowieniu 
w kategorii dzieci w wieku 6 – 9 lat mogą 
pochwalić się Jakub Adamuszek (1 miej-
sce), Oliwier Śliwka (2 miejsce) i Jakub 
Chwastek (3 miejsce). W kategorii dzie-
ci starszych (10-14 lat) 1 miejsce zdobyła 
Nina Bednarz, drugie Franciszek Sierka, 
a trzecie Michał Dziopa. Nagrody rzeczo-
we i poczęstunek zapewniono nie tylko 
dla zwycięzców zawodów, ale dla każde-
go uczestnika wspólnego łowienia. Fun-
datorami nagród byli: STW „Biała Prze-
msza”, Urząd Gminy Klucze, Zarząd Ve-
lvet Care, firma Selenia oraz Piotr Szatan 
(sklep zoologiczno-wędkarski). 

Liczba startujących w zawodach – 
43 dzieci – świadczy o sporym zaintere-
sowaniu wśród najmłodszych taka formą 
rekreacji, jaką jest wędkowanie. Okazją 
do pogłębiania pasji będzie z pewnością 
możliwość udziału w szkółce wędkar-
skiej dla dzieci, którą organizuje Stowa-
rzyszenie Turystyczno-Wędkarskie „Bia-
ła Przemsza”. 

(RAJ)

Z wędką na Dzień Dziecka
Ponad 40 dzieci wzięło udział w zawodach wędkarskich, zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka przez Stowarzyszenie Turystyczno-Wędkarskie 
„Biała Przemsza” w Kluczach. Nagrody, medale i pamiątkowe dyplomy wręczał młodym wędkarzom Wójt Gminy Klucze Norbert Bień, razem 
z przedstawicielami stowarzyszenia. 

Skała i Prądnik Sułoszowa. Reprezentujący Gminę Klucze 
piłkarze „Przemszy” zajęli II miejsce w turnieju, natomiast 
zwycięzcą rozgrywek została drużyna z Gołczy.

Na stawie wędkarskim w Kluczach-
-Osadzie odbyły się także w coroczne 
zawody o tytuł mistrza Stowarzyszenia 
Turystyczno-Wędkarskiego „Biała Prze-
msza”. W tym roku w zawodach uczest-
niczyło trzydziestu wędkarzy.
Zwycięzcą zawodów został Mariusz Le-

dziński, który zdobył 5440 punktów (co 
odpowiada 5 kg i 440 dkg złowionych 
ryb), drugie miejsce zajął Leszek Lachor 
(4920 pkt.), a trzecie Adrian Żuk, prezes 
stowarzyszenia „Biała Przemsza” (4140 
pkt.). Nagrody zwycięzcom wręczył Wójt 
Gminy Klucze Norbert Bień.

ZAWODY O TYTUŁ MISTRZA STOWARZYSZENIA



Turniej piłkarski i wiele innych atrakcji 
czekały na najmłodszych mieszkańców 
Bydlina, dla których stowarzyszenie 
„Otwarci” zorganizowało Dzień Dziec-
ka. Impreza odbyła się z udziałem go-
ści specjalnych: Antoniego Piechniczka, 
Henryka Latochy i Marka Kusto. 

Podczas rozdania nagród uczestni-
kom turnieju piłki nożnej były trener 
reprezentacji Polski, Antoni Piechni-
czek podkreślał, że największe talenty 
piłkarskie pochodzą właśnie z małych 
środowisk. Te słowa legendarnego tre-
nera niewątpliwie ucieszyły zawodni-
ków obecnych na turnieju w Bydlinie. 

Piechniczek  
w Bydlinie

Zabawa, zainicjowana przez Radę Sołecką, Koło Gospodyń 
Wiejskich i nauczycieli, była doskonałą okazją do integracji 
środowiska – podkreśla Sołtys Kwaśniowa Górnego, Grze-
gorz Smętek.

Kilkutygodniowy trud przygotowań do występów opłacił 
się, bowiem sceniczna prezentacja najmłodszych mieszkań-
ców Kwaśniowa nagradzana była gromkimi brawami. Spe-
cjalnym punktem programu był także pokaz tańca towarzy-
skiego w wykonaniu Weroniki Junak i Adriana Mielczarka.

Po występach goście mogli spróbować lokalnych przy-
smaków przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich 
z Kwaśniowa Górnego.                 

                          Kamil Wołek

Zabawa w stylu  
lat 60-tych
Występy	uczniów,	pokaz	taneczny	oraz	specjały	lokalnej	kuchni	cze-
kały	na	uczestników	zabawy	w	stylu	lat	60-tych,	jaką	zorganizowano	
w	Kwaśniowie	Górnym.

Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy przedstawili zebranym 
serię tradycyjnych tańców z różnej części Europy. Ich występ 
przyciągnął wielu mieszkańców, którzy każdy taniec witali 
gromkimi brawami.

Organizatorzy występu wielokrotnie podkreślali, że cała ak-
cja nie mogłaby się odbyć, gdyby nie ogromne zaangażowanie 
rodziców, którzy poświęcili wiele dni na przygotowanie stro-
jów dla maluchów. Jak powtarzano po występie – było warto, 
bo najważniejszy był przede wszystkim uśmiech dzieci.

Klucze do Europy
W	piątek	22	maja,	w	Domu	Kultury	Papiernik	miały	miejsce	występy	
przedszkolaków.	Tematyką	tegorocznego	przedstawienia	była	Unia	
Europejska,	którą	najmłodsi	przedstawili	tanecznym	krokiem.

KLUCZE. COROCZNY WYSTĘP PRZEDSZKOLAKÓW

SPORTOWY DZIEŃ DZIECKA

KWAŚNIÓW. POWRÓT DO ERY BIGBITU

Różnorodność atrakcji przygotowa-
nych w Bydlinie na Dzień Dziecka przy-
ciągnęła nie tylko mieszkańców tej miej-
scowości, ale także rodziny z sąsiednich 
wsi. Na najmłodszych czekały m.in. dmu-
chane wesołe miasteczko, trampolina, 
wozy strażackie i policyjne oraz konkur-
sy sportowe, a także słodki poczęstunek.                                                    

(KW)
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Były atrakcje muzyczne, zabawy i po-
częstunek. Zabawy dla najmłodszych 
uczestników Sobótki - malowanie twa-
rzy i skręcanie balonów - zorganizowało 
Forum Oświatowe Klucze. Sporym po-
wodzeniem cieszyły się zawody w węd-
kowaniu w... pontonie, przygotowane 
przez Stanisława Góździa ze Stowarzy-
szenia Turystyczno-Wędkarskiego „Bia-
ła Przemsza”. Nie zabrakło też atrakcji 
muzycznych. Na scenie wystąpiły: te-
atr muzyczny z Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku w Kluczach oraz panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Kluczach. Do 
końca wieczoru dla gości przygrywał 
zespół Top Mix. O godzinie 20.00 zapło-

Sobótka
w Kluczach
Mieszkańcy	gminy	bawili	się	25	maja	na	So-
bótce,	 zorganizowanej	w	 Kluczach	 na	 Czu-
batce	 przez	 sołtysa,	 radę	 sołecką	 i	 Wójta	
Gminy	Klucze.	

nęła wielka sobótka, którą w imieniu 
gospodarzy imprezy rozpalili Wójt Gmi-

Organizatorzy składają podziękowania za 
wsparcie plenerowego wydarzenia w Klu-
czach. Sponsorzy Sobótki: Piotr Barczyk, 
Jerzy Kosim, Zenon Jurczyk, Tomasz Pen-
kal, Roman Szromnik, Henryk Mól, Maria 

Nowakowska, Agata Jurczyk, Jan Tomsia, 
Przemysław Wąs, Bogusława Pasek, Adam 
Pasek, Anna Baldy, Karol Baldy, Zofia Rydzyk, 
Zenona Banyś, Jan Banyś, Mariusz Kołodziej-
czyk, Rafał Bigaj.

PODZIĘKOWANIE
Organizatorzy kolarzu rowerowego składają 
podziękowania wszystkim jego uczestnikom 
z gminy Klucze oraz rowerzystom z Wolbro-
mia za udział w wydarzeniu, Wójtowi Gminy 
Klucze Norbertowi Bieniowi za objęcie patro-
natu nad imprezą, Pani Ramonie Czyżykow-
skiej-Liber za pomoc przy organizacji, a tak-
że Powiatowej Komendzie Policji w Olkuszu 
za zabezpieczenie trasy przejazdu. 

Kolarz rowerowy  
dla św. Jana Pawła II

Trzydziestoosobowa grupa rowerzystów 
wzięła udział w tzw. Kolarzu Rowerowym 
w pierwszą rocznicę kanonizacji Jana Pawła 
II. Kolarz zorganizowała parafia w Kluczach, 
a koordynatorami wydarzenia byli Adam Ma-
łysa i Tomasz Kowalkowski. Patronat hono-
rowy nad rajdem objął Wójt Gminy Klucze 
Norbert Bień.

Grupa rowerzystów, którą tworzyli para-
fianie, sportowcy i rodziny z dziećmi, wy-
ruszyła spod kościoła w Kluczach w trasę 
po Dekanacie Jaroszowieckim i zatrzymy-
wała się przy każdym kościele, aby zapalić 
znicz pamięci Ojcu Świętemu i odmówić 
modlitwę w jego intencji. W rajdzie uczest-
niczył również proboszcz parafii Klucze. ks. 
Marek Łabuda, który przed rajdem odpra-
wił mszę dla jego uczestników.            (RAJ)

Dla wszystkich uczestników akcji 
zapewniono poczęstunek, a grupa 
teatralno-taneczna przygotowała 
krótki występ. Następnie dzieci 
zaprosiły swoje mamy do wspól-
nego tańca – informują organi-
zatorki. – Wszystkim mamom 
i dzieciom dziękujemy za udział 
w akcji!

Serce 
dla mam
Mimo	niesprzyjającej	aury	udało	się	zor-
ganizować	akcję	Gminnego	Ośrodka	Kul-
tury	w	Kluczach	pod	hasłem	„Hej	Mamy,	
działamy!”.	Przed	Domem	Kultury	„Pa-
piernik”	w	Kluczach	powstała	kompozy-
cja	kwiatowa	„Serce	dla	mamy”.	Akcję	
przygotowały	Justyna	Gomułka-Błasz-
czyk	i	Maria	Dyduch	z	GOK.

ny Norbert Bień i Sołtys Klucz Aneta 
Oleksy.                                                           (RAJ)
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