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Velvet Care 
zainwestuje?
Jest szansa 
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pracy i inwestycje 
o dużej wartości 
– pod warunkiem, 
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Gdy miała 16 lat, po raz pierwszy 
wzięła udział w konkursie piękno-
ści: w wyborach Miss Ziemi Olku-
skiej i Wolbromia. I od razu swój 
start uwieńczyła sukcesem, zdoby-
wając tytuł miss. Koronę wręczyła 
jej wtedy sama Ewa Wachowicz 
(Miss Polonia z 1992 roku i trzecia 
wicemiss świata). Jak opowiada, 
udział w tych konkursach był po-
mysłem jej taty. 

Początkowo nie byłam zbyt chęt-
na, aby wziąć w nich udział, a po-
tem okazało się, że było warto. Po-
znałam sporo nowych osób, z któ-
rymi mam kontakt do dzisiaj, a po-
nadto w jury była przedstawicielka 
krakowskiej agencji, z którą przez 

jakiś czas współpracowałam. To zaowocowało udziałem w poka-
zach mody i sesjach zdjęciowych – wspomina Karina Kulawik.

Potem były udziały w kolejnych konkursach. W 2011 roku 
Karina wystartowała w Queen of Poland, do którego casting 
odbywał się w Krakowie. Po udanym ćwierćfinale w Warsza-
wie zakwalifikowała się do najlepszej dwudziestki dziewczyn, 
które na finał wyjechały na Wyspy Kanaryjskie. Tam nasza 

reprezentantka zdobyła tytuł Queen 
Gracji. Po paru latach zdecydowała się 
na wzięcie udziału w Miss Małopolski 
i Miss Polski, zdobywając tytuł najpięk-
niejszej Małopolanki i docierając aż do najlepszej trzydziestki 
dziewcząt w półfinałach Miss Polski. Jak wspomina ten okres?

Bardzo dobrze, choć był to czas ciężkiej pracy, wielu prób, ćwi-
czeń układów choreograficznych i nagrań. Podczas zgrupowania 
na półfinale Miss Polski próby do występu na żywo zaczynałyśmy 
o 10 rano a kończyłyśmy o 22, z przerwami na posiłki. Mimo, 
że sam występ trwał zaledwie dwie godziny i trzydzieści minut, 
to przygotowałyśmy się do niego przez dziesięć dni. To napraw-
dę ciężka praca i stres, związany głównie z tym, że to program 
na żywo i nie ma w nim miejsca na pomyłki – opowiada Karina.

Ostatni okres był dla niej pracowity nie tylko ze względu 
na start w półfinałach Miss Polski, bowiem 8 lipca obroniła pra-
cę magisterską na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. 
Teraz może już odetchnąć i pomyśleć o zawodowych planach 
na przyszłość. Nie wyklucza też kolejnych startów w konkur-
sach na miss. 

24 lipca skończyłam 24 lata i właśnie z uwagi na wiek był 
to ostatni dzwonek do wzięcia udziału w konkursie Miss Polski. 
Jedynie konkurs Miss Polonia ma wyższą granicę wieku, więc kto 
wie? – zastanawia się Karina.

Rafał Jaworski

Kwaśniowianka  
zauroczyła Kraków
Karina Kulawik, do niedawna mieszkanka Kwaśniowa Dolnego, a obecnie świeżo upieczona magister pedagogiki 
w Krakowie, jest najpiękniejszą Małopolanką. Tytuł ten zdobyła w wyborach Miss Małopolski, których finał odbywał 
się w ostatnim dniu maja w Krakowie. Z kolei pod koniec czerwca Karina startowała w wyborach Miss Polski.

PROGRAM:
14.00 – konkurs wieńców dożynkowych
15.00 –  Msza Św. Dziękczynna za zbiory  

(stadion sportowy)
ok. 16.00 – oficjalne obchody dożynkowe
    •  występ artystyczny dzieci  

z SP w Bydlinie
    •  ogłoszenie wyników konkursu  

wieńców dożynkowych 
17.30 –  występ Zespołu Pieśni i Tańca  

„Wolbromiacy” cz. I
17.45 – ogłoszenie wyników konkursu  
 „Ekologiczne sołectwo powiatu  
 olkuskiego – wybór sołtysa  
 roku 2015”
18.15 – występ Zespołu Pieśni i Tańca  
 „Wolbromiacy” cz. II
19.00 – występ Chóru „Ziemia Kluczewska”
19.30 – gwiazda wieczoru: GOORAL
21.00 – pokaz sztucznych ogni
21.15 – zabawa biesiadna

KARINA KULAWIK – MISS MAŁOPOLSKI 2015
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Teren stawu  
upiększony  
z Garnierem
Zakończyły się prace nasadzeń roślin ozdobnych w otoczeniu sta-
wu w centrum Klucz. Na urządzenie terenu zieleni Gmina Klucze 
pozyskała 20 tys. złotych w konkursie Ogólnopolskie Upiększanie 
z Garnierem.

Przypomnijmy, że dzięki ponad 12 tysiącom głosów oddanych 
internetowo przez mieszkańców, zdobyliśmy 4. miejsce w kon-
kursie. Głosy oddawane były na wskazaną lokalizację na te-
renie gminy, przeznaczoną na urządzenie terenu z zielenią. 

W ramach prac firma ogrodnicza „Tilia” zagospodarowała 
skarpę od strony północno-wschodniej przy stawie w centrum 
Klucz oraz fragment terenu bezpośrednio przy linii brzegowej 
przy chodniku koło ulicy Zawierciańskiej. 

Posadzono ponad 200 sztuk kwiatowych krzewów liścia-
stych tawuły japońskiej,75 sztuk trzmieliny (krzew), ponad 
60 sztuk berberysu oraz ponad 200 drzewek różnych odmian 
jałowca.

Urządzanie zieleni, sfinansowane z konkursu Garniera, 
to kolejna inwestycja na tym terenie. W ubiegłym roku wy-
konano prace związane z zagospodarowaniem brzegów i oto-
czenia stawu. Na zlecenie gminy wyregulowano brzegi stawu 
i wzmocniono je okładzinami kamiennymi. Wokół zbiornika 
wybudowano ogrodzoną alejkę z chodnikiem i zamontowano 

KLUCZE. ZAKOŃCZYŁY SIĘ PRACE  
NASADZEŃ ROŚLIN OZDOBNYCH

W lipcu rozpoczęły się prace modernizacyjne przy Szkole Podstawo-
wej w Kluczach. Z budżetu gminy sfinansowana będzie budowa placu 
manewrowego oraz chodnika (fundusz sołecki). 

Chodnik i plac 
manewrowy

PRACE MODERNIZACYJNE PRZY SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W KLUCZACH

Plac manewrowy to inwestycja, która ma poprawić organiza-
cję i bezpieczeństwo związane z dowozem dzieci do szkoły. 
Nowa szeroka droga dojazdowa na teren szkoły umożliwi 
bezkolizyjne omijanie samochodów znajdujących się na po-
stoju. Po obu stronach drogi będą znajdować się miejsca po-
stojowe, przewidziane na 20 samochodów. Z placu będzie 
można wyjechać drogą jednokierunkową. 

Równocześnie od frontu budynku szkoły rozpoczęły się pra-
ce budowlane związane z wymianą chodnika. Są one finanso-
wane z funduszu sołeckiego. 

Obie inwestycje prowadzone są w okresie wakacyjnym, 
przez co nie kolidują z funkcjonowaniem szkoły i pozwalają 
na sprawną realizację inwestycji. 

(RAJ)

elementy małej architektury – ławki, kosze. Dodatkowo teren 
wokół stawu został oświetlony i częściowo zagospodarowany 
zielenią. Na realizację inwestycji o wartości 351 710 zł zosta-
ła podpisana umowa o dofinansowanie ze środków unijnych 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-
2013. 

Rafał Jaworski
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BYDLIN
MIEJSCA POSTOJOWE

W  Bydlinie  przy  pawilonie  sportowym 
powstanie 20 miejsc postojowych dla sa-
mochodów. Inwestycja jest finansowana 
z budżetu Gminy Klucze, w tym z funduszu 
sołeckiego. Zakończenie budowy zaplano-
wano na sierpień.

•••

INTERNET  
W ŚWIETLICACH I REMIZACH

W  trzynastu  gminnych  obiektach  uży-
teczności publicznej został uruchomiony 
bezpłatny dostęp do szerokopasmowego 
internetu. Można skorzystać z niego w re-
mizach w Bydlinie, Kwaśniowie Dolnym, 
Ryczówku i Rodakach oraz w świetlicach 
w  Golczowicach,  Hucisku,  Kwaśniowie 
Górnym  i  Ryczówku,  domach  ludowych 
i  budynkach  publicznych  w  Kolbarku, 
Krzywopłotach, Chechle i Cieślinie, a tak-
że  w  pawilonie  sportowym  w  Bydlinie. 
To  kolejne  punkty,  w  których  znajduje 
się  ogólnodostępny  internet.  Wcześniej, 

w ramach projektu „Elektroniczny Urząd 
Gminy  Klucze”,  uruchomiono  dostęp 
do internetu dla użytkowników, mogących 
skorzystać  z  niego  w  obrębie  budynku 
urzędu w Kluczach.

•••

KLUCZE
OŚWIETLONA CZUBATKA

Droga  na  punkt  widokowy  Czubatka 
w  Kluczach  jest  już  oświetlona.  Na  za-
montowanych wcześniej słupach z dopro-
wadzonym niskim napięciem (o montażu 
pisaliśmy  w  majowym  numerze  „Echa 
Klucz”)  założono  sześć  opraw  oświetle-
niowych OUS 150 W.  

•••

KLUCZE 
ODNOWIONE TABLICE

Na  zlecenie  Urzędu  Gminy  Klucze  od-
nowione  zostało  oznakowanie  kierujące 
turystów  na  punkt  widokowy  Czubatka 
w Kluczach, skąd można oglądać pano-
ramę  Pustyni  Błędowskiej.  Wymieniono 

5 tablic, ustawionych na odcinku ul. Za-
wierciańska – ul. Podgórna. Dodatkowo 
zamontowana  została  tablica na  rozwi-
dleniu ulicy Rudnickiej i drogi na osiedle, 
co  ułatwi  orientację  w  terenie  osobom 
przyjezdnym. Poprawiono  także widocz-
ność  drogowskazu  na  ulicy  Zawierciań-
skiej. Mała, biało-zielona tablica z nazwą 
Pustynia Błędowska została wymieniona 
na  większą,  biało-brązową  (w  takich 
kolorach  występują  tablice  dojazdowe 
do atrakcji turystycznych w Polsce) z na-
pisem „Pustynia Błędowska, Czubatka”.

•••

RYCZÓWEK
ŚWIETLICA W REMONCIE 

W Ryczówku trwają prace w ramach II eta-
pu zadania pn. „Roboty budowlane zmie-
rzające do  zmiany  sposobu użytkowania 
części pomieszczeń  istniejącego budynku 
świetlicy w Ryczówku na placówkę wsparcia 
dziennego”. W ramach prac zaplanowano 
remont holu i sceny, a także dostosowanie 
podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 

PSZOK 
w budowie

W lipcu ruszyła budowa Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) w Kluczach-Osadzie przy dro-
dze do zakładu Silikaty S.A.  PSZOK bę-
dzie służył mieszkańcom do składowa-
nia odpadów wielkogabarytowych, bu-
dowlanych i elektronicznych. Będą one 
wywożone stamtąd w ramach pobiera-
nej od mieszkańców opłaty za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów.

Na razie wykonano roboty ziemne 
związane z odwodnieniem terenu i bu-
dową zbiornika odpływowego na terenie 
planowanego punktu zbiórki odpadów. 
Koniec budowy PSZOK zaplanowano 
na jesień. Po odbiorze budowlanym zo-
stanie ogłoszony przetarg na prowadze-
nie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych.

(RAJ)

Informujemy, że Firma Remondis, która 
jest odbiorcą odpadów na terenie Gmi-
ny Klucze, może dodatkowo wyposażyć 
nieruchomości w pojemniki na popiół.
 
Osoby  zainteresowane  posiadaniem 
pojemnika  prosimy  o  zgłaszanie  się 
w  terminie  do  30  września  br.  do  
sołtysów  w  swoich  miejscowościach 
zamieszkania  lub  do  Urzędu  Gmi-
ny  Klucze  –  pok.nr  319  (III  piętro). 

POJEMNIKI BĘDĄ DOSTARCZANE 
NIEODPŁATNIE.

ODBIERZ BEZPŁATNIE  
DODATKOWY POJEMNIK  

NA SKŁADOWANIE POPIOŁU



województwa małopolskiego, a decyzję 
w sprawie ewentualnego rozszerzenia 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej o ob-
szar Klucz wyda minister gospodarki.

W jakim czasie mogłaby zostać reali-
zowana inwestycja? Jak mówił Marek 
Ściążko, wiceprezes Velvet Care, je-
sienią bieżącego roku mogłyby ruszyć 
pierwsze kontrakty, a na początku 2016 
roku rozpoczęłyby się prace budowla-
ne (hale magazynowe). Na budowę ma-
szyny papierniczej potrzeba około roku 
oraz około pół roku na jej dostrojenie 
i rozruch. Zamknięcie inwestycji zapla-
nowano na 2017 rok. 

Rafał Jaworski

Velvet Care to niezależna spółka z pol-
skim kapitałem, jeden z największych 
w Polsce producentów artykułów hi-
gienicznych codziennego użytku. Spół-
ka zatrudnia obecnie ponad 300 osób. 
Dodatkowo na jej terenie pracuje ok. 
150 osób zatrudnionych w firmach ze-
wnętrznych (dostawczych, produkcyj-
nych, ochroniarskich i sprzątających). 
Do markowych produktów spółki należą 
wysokiej jakości papier toaletowy, ręcz-
niki papierowe, papier nawilżany, chus-
teczki higieniczne i produkty dla dzieci.
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Szansa na inwestycję  
o wartości  
200 milionów złotych. 
Rada Gminy Klucze wyraziła zgodę na włączenie do Specjalnej Strefy Ekonomicznej tere-
nów spółki Velvet Care. Ostateczną decyzję podejmie minister gospodarki.

Pojawiła się szansa na nowe miejsca pra-
cy i inwestycje warte minimum 200 mln 
złotych! Spółka Velvet Care uzyskała już 
zgodę Rady Gminy Klucze na włączenie 
do Specjalnej Strefy Ekonomicznej nie-
ruchomości położonej na terenie gminy, 
a użytkowanej przez spółkę w Kluczach-
-Osadzie. Specjalne strefy ekonomiczne 
to wyodrębnione administracyjnie ob-
szary Polski, gdzie inwestorzy mogą pro-
wadzić działalność gospodarczą na pre-
ferencyjnych warunkach. Jest to forma 
wsparcia, która może przyspieszyć roz-
wój gospodarczy regionów poprzez przy-
ciąganie nowych inwestycji i promocję 
tworzenia miejsc pracy. Teraz wniosek 
o włączenie do takiej strefy trafi do mi-
nistra gospodarki. Do pomysłu inwesty-
cyjnego entuzjastycznie odnosi się Wójt 
Gminy Klucze Norbert Bień.

Pan Marek Ściążko, wiceprezes Velvet 
Care, zwrócił się do nas o zaopiniowanie 
przygotowanego przez spółkę projektu 
inwestycyjnego. Chodzi o możliwe inwe-
stycje o wartości co najmniej 200 milio-
nów złotych. To budzi naszą wyobraźnię, 
zwłaszcza, że oznacza nowe miejsca pra-
cy na naszym terenie – mówi wójt gminy 
Norbert Bień. 

W planie spółki Velvet jest budowa no-
wych hal magazynowych o powierzch-
ni ok. 15 tysięcy metrów kwadratowych 
i utworzenie co najmniej 80 nowych 
miejsc pracy. Do tego trzeba dodać ko-
rzyść w postaci impulsu do pobudzenia 
rozwoju gospodarczego gminy i współ-
pracy z lokalnymi przedsiębiorcami.

Mamy pomysł, jak wyprowadzić na-
sze przedsiębiorstwo na szersze wody 
i zwiększyć jego moce produkcyjne. 
Chcemy postawić nową maszynę papier-
niczą, unikalną i innowacyjną na rynku 
europejskim oraz zapewnić na miejscu 
pracę nowym pracownikom – mówi Ma-
rek Ściążko, który spotkał się z radnymi 
i wójtem gminy Klucze, aby przedstawić 
projekt inwestycyjny. Jak podkreślał wi-

ceprezes Velvet Care, zamówienie no-
wej maszyny, która wykorzystywałaby 
unikatową w skali europejskiej oraz 
innowacyjną technologię, pozwoliłoby 
nie tylko zwiększyć moc produkcyjną, 
ale także wyprodukować lepszy jako-
ściowo produkt.

Do planu inwestycyjnego, który gmi-
nie przyniósłby wymierne efekty w po-
staci nowych miejsc pracy, przychylnie 
odniosła się Rada Gminy Klucze, która 
na ostatniej sesji przegłosowała uchwa-
łę w sprawie wyrażenia zgody na włą-
czenie do Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej nieruchomości użytkowanej przez 
Velvet Care w Kluczach-Osadzie. 

Spółka będzie starała się dołączyć 
do Specjalnej Strefy Ekonomicznej za-
rządzanej przez Krakowski Park Tech-
nologiczny. W ten sposób dotychczaso-
wa strefa na terenie Małopolski o po-
wierzchni 707 ha, zarządzana przez KPT, 
powiększyłaby się o kolejne 31 ha, zlo-
kalizowanych na terenie Gminy Klucze.

Teraz, po pozytywnym zaopiniowa-
niu przez radnych i wójta gminy Klucze 
projektu inwestycji i pomysłu na włą-
czenie do strefy terenu spółki, komplet-
ny wniosek zostanie przez spółkę wy-
słany do zaopiniowania marszałkowi 

Wójt Gminy Klucze Norbert Bień i wiceprezes Velvet Care podczas wizyty w zakładzie spółki
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MIESZKAŃCY ZAPOZNALI SIĘ Z PROJEKTEM STUDIUM 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

POD TYM SAMYM ADRESEM, ALE W NOWEJ SZACIE GRAFICZNEJ

Będzie więcej terenów 
budowlanych

Zapraszamy na nową stronę  
internetową Gminy Klucze

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Klucze wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko jest dokumen-

Gmina Klucze ma nową stronę internetową. Spełnia ona 
wymogi dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym 
niedowidzących, w dodatku została wdrożona bez żadnych 
kosztów, zarówno jeśli chodzi o system zarządzania stroną 
jak i szablon graficzny. 

Do zarządzania stroną wykorzystano system (CMS), udo-
stępniany przez Fundację „Widzialni” w ramach projektu 
Polska Akademia Dostępności, dofinansowanego przez Mi-
nisterstwo Administracji i Cyfryzacji. Natomiast strona gra-
ficzna została dostosowana przez informatyka Urzędu Gminy 
Klucze, który na potrzeby witryny samorządowej skorzystał 
z ogólnodostępnego szablonu. Strona, w porównaniu z po-
przednią, ma bardziej klarowny układ i dobrze wyświetla się 
na urządzeniach mobilnych. Ma wygodne banery do zamiesz-
czania pilnych informacji i zapowiedzi nadchodzących wy-
darzeń.

Wdrożeniem nowej strony internetowej zajmował się trzy-
osobowy zespół: Tomasz Tomsia, administrator strony, który 
dostosował system zarządzania treścią i szablon graficzny, 
Rafał Jaworski, redaktor strony www.gmina-klucze.pl  oraz 
Kamil Wołek, który współpracuje przy publikowaniu treści 
w serwisie. 

tem niezbędnym do stworzenia no-
wego, aktualnego Miejscowego Planu 
Zagospodarowania. Projekt studium 
powstawał m.in. w oparciu o wnio-

ski od osób zainteresowanych zmianą 
przeznaczenia swoich działek, które 
były zbierane do sierpnia ubiegłego 
roku. W czerwcu bieżącego roku pro-
jekt został wyłożony do wglądu ogól-
nego, przeprowadzono również dys-
kusję publiczną na jego temat z udzia-
łem mieszkańców gminy. W lipcu br. 
zainteresowani mogli wnosić uwagi 
do projektu. Będą one rozpatrywane 
przez Wójta Gminy Klucze i uwzględ-
niane przy tworzeniu gotowej wersji 
studium. W większości uwagi te doty-
czyły przekwalifikowania posiadanych 
działek na działki budowlane. 

Projekt studium praktycznie w każ-
dej miejscowości gminy uwzględ-
nił przyrost terenów budowlanych. 
Na przykład w Kluczach wypełnio-
no terenami budowlanymi rejon uli-
cy Dworskiej aż do ogródków dział-
kowych. „Luki” między terenami bu-
dowlanymi wypełniono także w Kwa-
śniowie Górnym. Z kolei w Bydlinie 
wskazano nowe tereny pod produkcję 
i usługi (przy drodze Bydlin – Wol-
brom). 

Rafał Jaworski

Zapraszamy na

NADZWYCZAJNY KONCERT  
KAMERALNY

w ramach inauguracji
Mistrzowskiego Kursu Interpretacji 

Muzycznej 
11.08.2015 r. – godz. 18.00

Dom Kultury „Papiernik” w Kluczach 
Wykonawcy:

Andrzej Kalarus – kontrabas
Monika Rosca – fortepian 
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NAGRODY ZA OLIMPIADY I BARDZO DOBRE WYNIKI W NAUCE

Stypendia dla najlepszych uczniów

Zapraszamy na nową stronę  
internetową Gminy Klucze

86 uczniów otrzymało stypendia Wójta Gmi-
ny Klucze za bardzo dobre wyniki w nauce. 
W gronie tym są m.in. laureaci i finaliści 
wojewódzkich konkursów przedmiotowych 
i tematycznych. Uroczystość wręczenia sty-
pendiów odbyła się 25 czerwca w auli Szkoły 
Podstawowej w Kluczach.

Stypendium Wójta Gminy Klucze 
dla uzdolnionych uczniów przyzna-
wane jest w ramach uchwalonego 
przez Radę Gminy Klucze Programu 
Wspierania Edukacji Uzdolnionych 
Uczniów. Zgodnie z nim, stypendium 
(jednorazowe nagrody pieniężne) 
otrzymują uczniowie, którzy uzyska-
li co najmniej 75-procentową punk-
tację z egzaminu gimnazjalnego lub 
sprawdzianu klas szóstych, posiadają 
co najmniej średnią ocen w wysokości 
4,75 i wykazali się bardzo dobrym lub 
wzorowym zachowaniem. 

Składając gratulacje z okazji osiągnię-
cia tak dobrych wyników w nauce, Wójt 
Gminy Norbert Bień podkreślił, że zdol-
ni uczniowie to inwestycja w przyszłość 
gminy i zysk, który z czasem zaprocentu-
je. Dodał, że osiąganie dobrych wyników 
jest nie tylko pracą samych uczniów, ale 
także nauczycieli i rodziców. 

Dwanaścioro spośród ponad osiem-
dziesięciorga nagrodzonych uczniów 
to finaliści i laureaci konkursów or-
ganizowanych przez Małopolskie-
go Kuratora Oświaty: Jakub Misztal 
ze Szkoły Podstawowej w Kwaśniowie 
Dolnym (finalista konkursu informa-
tycznego), Jakub Kubat z Gimnazjum 
w Bydlinie (finalista konkursu z fizy-
ki), Szymon Auguścik z Gimnazjum 
w Kluczach (finalista konkursu mate-
matycznego), Anita Podlewska z Gim-
nazjum w Kluczach (finalistka kon-
kursu polonistycznego), Nicole Redel 

Spotkanie ze stypendystami uświetnił występ zespołu z Gimnazjum w Kluczach. Był to ostatni 
występ w tym składzie, bowiem większość zespołu to już absolwenci szkoły.

Wójt Gminy Klucze wręczał nagrodzonym uczniom listy gratulacyjne w auli Szkoły Podstawowej 
w Kluczach.

z Gimnazjum w Kluczach (finalistka 
konkursu z języka angielskiego), Wik-
tor Jurczyk ze Szkoły Podstawowej 
w Kwaśniowie Dolnym (laureat kon-
kursu przyrodniczego), Filip Adamski 
z Gimnazjum w Kluczach (laureat kon-
kursu historycznego), Kinga Gomułka 
z Gimnazjum w Bydlinie (laureatka 
konkursu historycznego), Monika Do-
magała z Gimnazjum w Bydlinie (lau-
reatka konkursu historycznego oraz 
finalistka konkursu polonistycznego), 
Weronika Wąsowska z Gimnazjum 
w Bydlinie (laureatka i finalistka kon-
kursów historycznych), Adam Micyk 
z Gimnazjum w Bydlinie (laureat kon-
kursów historycznych) oraz Łukasz 
Hawrylak z Gimnazjum w Bydlinie 
(laureat konkursów historycznych, fi-
nalista konkursu biologicznego, biblij-
nego oraz konkursów historycznych).

Rafał Jaworski
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Koncert odbywa się w ramach cyklu Mu-
zyczne Lato Wokół Pustyni Błędowskiej, 

któremu patronuje m.in. Wójt Gminy Klu-
cze Norbert Bień. Koncertów muzycznego 

lata można wysłuchać także w innych 
miejscowościach powiatu olkuskiego. 

Szczegóły na www.gmina-klucze.pl
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Spektakl, przygotowany pod kierunkiem nauczycielek 
Magdaleny Jurczyk i Anny Płonki, opowiadał o spotkaniu 
absolwentów szkoły 20 lat po opuszczeniu jej murów. Daw-
ni koledzy i koleżanki z ław szkolnych początkowo z tru-
dem rozpoznają się w dorosłym życiu, ale w miarę rozwoju 
serdecznej atmosfery przypominają sobie wspólnie spę-
dzone młodzieńcze lata. Nie uciekną przy tym od nostalgii 
i żalu za tym, co było...

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć na www.gmina-klucze.pl

KLUCZE. POŻEGNANIE KLAS SZÓSTYCH

PREZENTACJA WYJAZDÓW EDUKACYJNYCH I OSIĄGNIĘĆ SZKOŁY

Polonez 
i przedstawienie 
teatralne
Artystycznie pożegnali swoją szkołę szóstoklasiści z Klucz, którzy 
w przyszłym roku szkolnym będą już odbywać naukę w gimnazjum. 
Uroczystość z udziałem rodziców uczniów, grona pedagogicznego 
i zaproszonych gości dbyła się 26 czerwca w auli szkolnej. Ucznio-
wie odebrali świadectwa, a najlepsi spośród nich otrzymali nagrody 
książkowe, wręczane przez Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kluczach 
Małgorzatę Curyło, Wicedyrektora Mirosławę Dziatłowicz i Przewod-
niczącą Rady Rodziców Marlenę Chrupek.

W minionym roku szkolnym gimnazja-
liści z Klucz byli m.in. w Watykanie, 
gdzie udali się do grobu św. Jana Pawła 
II – pielgrzymka do grobu patrona swo-
jej szkoły to stały, realizowany co trzy 
lata, punkt zagranicznych wyjazdów 
gimnazjalistów. Uczniowie mieli także 

Gimnazjaliści żegnali rok
Pożegnanie roku szkolnego w Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Kluczach było okazją do wspo-
mnień o najciekawszych wyjazdach edukacyj-
nych i wycieczkach, a także do podsumowania 
projektów, realizowanych w szkole.

okazję złożyć kwiaty na polskich gro-
bach na cmentarzu wojennym Monte 
Cassino we Włoszech. 

Oddaliśmy w ten sposób hołd genera-
łowi Władysławowi Andersowi oraz po-
ległym tam żołnierzom pochodzącym 
m. in. z naszych rodzinnych miejsco-
wości z powiatu olkuskiego. To niezwy-
kłe przeżycie, być tam w Italii i trafić 
na obszar ziemi z białymi krzyżami, 
na tysiące polskich nazwisk i prawie 
polskie centrum muzealne, znajdujące 
się tuż przy wejściu na cmentarz – mó-

wili gimnazjaliści podczas prezenta-
cji zdjęciowej, przedstawionej w auli 
na podsumowaniu roku szkolnego. 

Ciekawym doświadczeniem, o któ-
rym opowiedzieli gimnazjaliści, był tak-
że udział w obozie językowym, na który 
uczniowie wyjechali na Maltę. 

Uroczystość zakończenia roku szkol-
nego byłą także okazją do złożenia 
wyrazów uznania kilkunastu uczniom, 
którzy przez cały ubiegły rok szkolny, 
pod opieką Magdaleny Nowak, prowa-
dzili szkolny sklepik ze zdrową żywno-
ścią w ramach działalności Spółdzielni 
Uczniowskiej „Ananas”. W symbolicz-
nym podziękowaniu za działalność 
młodzi spółdzielcy otrzymali owoce – 
oczywiście owoce ananasa:)       

(RAJ)

Młodzi spółdzielcy z „Ananasa” Gimnazjaliści złożyli kwiaty na Monte Cassino
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Najlepsi w egzaminach końcowych

Zdecydowana większość uczniów klas szóstych ze szkół podsta-
wowych w gminie Klucze świetnie poradziła sobie z zadaniami 
tegorocznego sprawdzianu. Spośród szkół w naszej gminie naj-
lepiej spisali się szóstoklasiści z Klucz, którzy osiągnęli najwyż-
sze wyniki z języka angielskiego, bo aż 90 procent i z matema-
tyki, 68,5 procenta. Natomiast z języka polskiego lepsi okazali 
się uczniowie Szkoły Podstawowej w Ryczówku, których średni 
wynik wyniósł 80,6 procent – informuje Jarosława Kraszewska, 
dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Kluczach.

Biorąc pod uwagę średnie wyniki w Polsce z przedmio-
tów humanistycznych (73% z języka polskiego i 78% z języ-
ka angielskiego) oraz w województwie (74,4% z języka pol-
skiego i 79,3% z angielskiego), to uczniowie klas szóstych 
z gminy Klucze przewyższyli oba obszary porównawcze. 

W minionym roku szkolnym nasi uczniowie bardzo dobrze poradzi-
li sobie ze sprawdzianów przeprowadzanych na zakończenie szkoły 
podstawowej oraz egzaminów gimnazjalnych. Wyniki szóstoklasistów 
z języka polskiego były najwyższe w Małopolsce, a z angielskiego prze-
wyższyły nawet średnią wyników w kraju! Z kolei gimnazjaliści osią-
gnęli najlepsze w powiecie wyniki z egzaminów z języków obcych.

Z języka polskiego średnia ze wszystkich szkół w gminie 
Klucze wyniosła 74,9%, a z angielskiego aż 83,3%. Jest 
to także najlepszy wynik w powiecie (jedynie z matema-
tyki nasi uczniowie okazali się słabsi, ale tylko o 1 pro-
cent w stosunku do powiatu i o 3 procent w porównaniu 
z wynikami w województwie).

Bardzo dobrze spisali się również gimnazjaliści z Gimna-
zjum z Klucz i Bydlina, a więc uczniowie klas III, którzy 
przystąpili do egzaminów gimnazjalnych. 

Szczególnie dobrze napisali testy z języków obcych, bo wy-
padli najlepiej w powiecie z języka angielskiego na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym oraz z języka niemieckiego 
na poziomie rozszerzonym. Z kolei z języka polskiego gim-
nazjaliści z Gminy Klucze są na drugim miejscu w powiecie 
– informuje Jarosława Kraszewska. 

W większości przedmiotów lepsze wyniki osiągnęli gim-
nazjaliści z Bydlina, natomiast w matematyce wyższy wy-
nik procentowy osiągnęli uczniowie z Gimnazjum w Klu-
czach. Z kolei taką samą liczbę punktów oba gimnazja zdo-
były z egzaminu z języka niemieckiego na poziomie rozsze-
rzonym (bardzo wysoki wynik 92,5%).

WYSOKIE WYNIKI EGZAMINÓW SZÓSTOKLASISTÓW I UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM

CHECHŁO. TEATRALNE POŻEGNANIE ROKU SZKOLNEGO

Bogate dekoracje, piękne kostiumy (nie-
które szyte specjalnie na ten występ) 
oraz wspaniała gra dużych i małych 
aktorów zachwyciły zebraną publicz-
ność. Gromkie brawa i wyrazy uznania 
od przybyłych gości były najlepszą nagro-
dą za to wspólne przedsięwzięcie, które 
wymagało wielu godzin prób i wysiłku 

„Kopciuszek” na scenie 
„Ludowca” w Chechle
Z okazji zakończenia roku szkolnego w Domu Ludowym w Chechle odbył się spektakl 
pt. „Kopciuszek” w wykonaniu dzieci z przedszkola oraz ich rodziców.

organizacyjnego.Ten dzień z pewnością 
zapisze się w historii przedszkola piękną 
kartą. Pokazał on, że zaangażowanie ro-
dziców, nauczycieli i samorządu przynosi 
pożądane efekty. Uczmy się takiej posta-
wy, zmieniajmy codzienność, jak Kopciu-
szek, a wtedy świat będzie piękniejszy – 
mówią organizatorzy przedstawienia.

Inicjatorami „teatralnego” zakończe-
nia roku szkolnego w Chechle byli: Ma-
ria Stachowicz, Aleksandra Porębska, 
Przewodnicząca Rady Rodziców Mo-
nika Pacia przy udziale Kseni Kaziród, 
Doroty Kurowskiej, Edyty Kidawy-Pół-
koszek oraz rodziców.

W przedstawieniu reżyserowanym 
przez Marię Stachowicz i Aleksandrę 
Porębską udział wzięli: Dzieci pięcio-
letnie z grupy „Tropiciele” oraz dzieci 
sześcioletnie z grupy „ Tygryski”, a tak-
że rodzice:

Monika Pacia – Kopciuszek, Tomasz 
Szulik – Książę, Agnieszka Rosikoń 
– Macocha, Anna Płonka – Wróżka, 
Anna Kasprowicz – Haneczka, Nina 
Działach – Kasieńka, Ilona Guzy – Och-
mistrzyni, Berta Czapla i Dorota Rudy 
– Stangreci.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W KLUCZACH 
ZAKOŃCZYŁ DZIAŁALNOŚĆ

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KLUCZACH – KALENDARIUM
Powstanie szkoły w Kluczach-Osadzie wiąże się z działalnością 

fabryką celulozy i papieru. Aby kształcić przyszłych papierni-
ków, we wrześniu 1946 r. została otwarta Szkoła Przemysłowa, 
przemianowana na początku lat 50. na Państwową Zasadniczą 
Szkołą Zawodową. W l. 60. powołano Zespół Szkół Zawodowych 
z  technikum  przemysłu  papierniczego  i  technikum  elektro-
nicznym (ZSZ otrzymała w l. 70. imię Janusza Korczaka). W l.  
1999-2002 można było kształcić się tu w liceum technicznym 
(profil chemiczny), liceum profilowanym (chemiczne badania śro-
dowiska), w technikum (technik elektronik) i zasadniczej szkole 
zawodowej (monter – elektromechanik oraz elektryk). Kolejne 
lata przyniosły nowe możliwości edukacyjne – w Zespole Szkół 
w Kluczach otwarto liceum ogólnokształcące, liceum o profilu 
elektrotechnicznym, a także klasy mundurowe w LO. 

Koncert, 
wspomnienia  
i spotkanie 
z absolwentami
Dyrekcja, nauczyciele i absolwenci szkoły, a także przedstawiciele 
samorządu uczestniczyli w uroczystym podsumowaniu działalności 
Zespołu Szkół w Kluczach, zorganizowanym w Domu Kultury „Papier-
nik”, w sobotę 27 czerwca. Na spotkanie i koncert zapraszali Wójt 
Gminy Klucze Norbert Bień i Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach. 

Spotkanie było okazją do podsumowań prawie siedemdzie-
sięciu lat działalności szkoły. Najważniejsze daty związane 
z działalnością szkoły odczytała Zuzanna Kocjan z Gminnego 
Ośrodka Kultury. 

Znaczące wydarzenia z życia placówki i przełomowe mo-
menty przypomnieli w swych wystąpieniach kolejni dyrek-
torzy szkoły: Jerzy Pawlak, Krzysztof Bigaj i Janusz Walnik, 
który jako ostatni kierował placówką do czasu jej zamknięcia. 

Janusz Walnik w swym wystąpieniu wspominał, że robił 
wszystko w kierunku utrzymania placówki. Kilkakrotnie do-
stosowywał jej profil nauczania, by szkoła szła z duchem czasu 
i sprostała trudnym wymogom rzeczywistości – większemu 
zapotrzebowaniu na jedne zawody i słabnącym potrzebom 
kształcenia w zawodach z mniejszą perspektywą na rynku 
pracy. W ostatnim czasie w technikum został rozbudowany 
profil elektroniczny, zaś w liceum istniała klasa mundurowa. 
Janusz Walnik kierował szkołą przez dwadzieścia lat. 

Swoje wrażenia ze szkoły, a nawet anegdoty związane z jej 
działalnością, przypomnieli jej absolwenci: Magdalena Pal-
ska i Marcin Tomsia. Oboje odczytali także listy od dawnych 
uczniów szkoły na „papierni”, którzy nie mogli być obecni 
na koncercie pożegnalnym: od Grzegorza Turskiego i Jakuba 
Nowakowskiego. 

Dla nas, nauczycieli, najważniejsze było to, jak zostaliśmy 
zapamiętani przez naszych uczniów. To jedyny prawdziwy 

W koncercie wystąpiły zespoły Ziemia Kluczewska i Tesamee

sprawdzian sensu naszej pracy, dlatego było nam niezwykle 
miło wysłuchać obecnych na spotkaniu absolwentów – mówi 
Janina Misztal, która w latach 1977-2015 w Zespole Szkół 
w Kluczach uczyła języka polskiego.

W bardzo ciepłych słowach o szkole wypowiadali się rów-
nież samorządowcy: Wójt Gminy Klucze Norbert Bień, Prze-
wodniczący Rady Gminy Bogusław Paś i Przewodnicząca 
Rady Powiatu Małgorzata Węgrzyn. 

Spotkanie było wyrazem pożegnania ze szkołą. W styczniu 
br. Rada Powiatu Olkuskiego podjęła uchwałę o likwidacji 
dwóch szkół, m.in. Zespołu Szkół w Kluczach, z powodu zbyt 
małej liczby uczniów. W tym roku zajęcia skończyły dwie 
ostatnie klasy maturalne liceum i technikum... 

Aż żal pomyśleć, że „papiernia”, miejsce zawsze tętniące 
życiem i przepełnione gwarem młodzieży, nagle opustosze-
je i pierwszego września mieszkańcy nie zobaczą idących 
do szkoły uczniów. Można tylko mieć nadzieję, że budynek 
po szkole zostanie odpowiednio wykorzystany i będzie nadal 
służył lokalnej społeczności – mówi Janina Misztal.

O przyszłości budynku wspominał już na spotkaniu poże-
gnalnym Wójt Gminy Klucze Norbert Bień, który zaznaczył, 
że Gmina Klucze będzie wnioskować do najemcy budynku 
o jego użyczenie. 

Być może Powiat Olkuski zgodzi się przekazać ten budy-
nek Gminie Klucze w użyczenie na pewien czas. Wtedy będzie 
można pomyśleć o jego pożytecznym wykorzystaniu. Wstępne 
pomysły dotyczą umiejscowienia tam ośrodka rehabilitacyjno-
-edukacyjnego – mówi wójt Norbert Bień.

Mimo smutnej okazji, uczestnicy spotkania spędzili czas 
w atmosferze serdeczności, a na chwilę wzruszeń i zapo-
mnienia pozwoliło obejrzenie i wysłuchanie koncertu w wy-
konaniu zespołu Tesamee, pod opieką artystyczną Anny Du-
dek oraz Chóru Ziemia Kluczewska, pod dyrekcją Moniki 
Korpusik. Warto zaznaczyć, że również wśród członków obu 
zespołów znajdują się absolwenci, żegnanej koncertem, klu-
czewskiej szkoły. 

Rafał Jaworski
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WSPÓLNA AKCJA BIBLIOTEKI 
I SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W KLUCZACH

KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE IX

W Y DA R Z E N I A

W ramach akcji odbyła się zbiórka ksią-
żek. Egzemplarze zebrane w szkołach 
(książki przyniesione przez uczniów) 
zostały przekazane do szpitali i hospi-
cjów. Z kolei biblioteki szkolne w naszej 
gminie oraz Gminna Biblioteka Publicz-
na w Kluczach wzbogaciły się o książ-

Zaczytani
19 czerwca w Szkole Podstawowej w Klu-
czach odbył się finał akcji „Zaczytani”, zorga-
nizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną.

Spotkanie z grantobiorcami zorganizowało Stowarzyszenie 
Forum Oświatowe Klucze, które prowadzi Ośrodek Działaj Lo-
kalnie w Kluczach na potrzeby realizacji programu na terenie 
czterech gmin: Klucze, Bolesław, Trzyciąż i Wolbrom. We wrę-
czeniu umów i pamiątkowych dyplomów programu Działaj 
Lokalnie uczestniczył Wójt Gminy Klucze Norbert Bień. 

Dotacje w naszej gminie uzyskało czternastu wnioskodaw-
ców: Koła Gospodyń Wiejskich z Krzywopłot, Kwaśniowa 
Górnego, Cieślina oraz Zalesia Golczowskiego, a także orga-
nizacje: Ochotnicza Straż Pożarna w Bogucinie Dużym, Sto-
warzyszenie „Otwarci” w Bydlinie, Stowarzyszenie Koło Go-
spodyń Wiejskich „Źródełko” w Kolbarku, Stowarzyszenie 
„Babiniec” w Kluczach, Ochotnicza Straż Pożarna w Bydlinie 
oraz Stowarzyszenie Turystyczno-Wędkarskie „Biała Prze-
msza”. Do grona podmiotów, które uzyskały dotacje, dołą-
czyły także grupy nieformalne: „Mamy małych baletniczek” 
oraz „Biegacze uliczni” (organizacja wspierająca: Gminny 
Ośrodek Kultury w Kluczach), „Grupa nauczycieli z Klucz” 
(podmiot wspierający: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 
II w Kluczach) oraz Klub „Bajkowy Jaroszowiec” (wsparcie 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach). 

Przedstawiciele grantobiorców, którzy uczestniczyli w spo-
tkaniu, wzięli udział w szkoleniu na temat realizacji i rozli-

Grantobiorcy 
otrzymali 
umowy
W Urzędzie Gminy Klucze odbyło się uroczyste wręczenie umów 
podmiotom, które otrzymały dofinansowanie w konkursie Działaj 
Lokalnie IX. Na 20 dotowanych projektów komisja konkursowa przy-
znała łącznie 55 tysięcy złotych, w tym 33 tysiące złotych dla wnio-
skodawców z Gminy Klucze.

czania projektów, które poprowadziła Karolina Łowas, koor-
dynator projektu. 

Konkurs jest dofinansowany przez Gminę Klucze w ramach 
zadania publicznego „Operator konkursu – działamy lokalnie 
w gminie Klucze”, przez gminę Bolesław w ramach zadania 
„Operator konkursu – działamy lokalnie w Gminie Bolesław”, 
a także przez program „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności, który realizuje Akademia Rozwo-
ju Filantropii w Polsce.

(RAJ)

ki, które zostały ofiarowane przez dwie 
fundacje: Fundację Cemex Polska i Fun-
dację „Zaczytani”.

Miłą niespodzianką dla obecnych 
na finale uczniów i przedszkolaków 
z Klucz było głośne czytanie bajek i re-
cytacja wierszy, w wykonaniu zawodo-
wych aktorów. 
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TAI CHI, RELAKS I DOBRA KONDYCJA

Ćwiczenia te, prowadzone przez profesjonalną terapeutkę, 
cieszą się dużym zainteresowaniem wśród seniorów z gmi-
ny Klucze. Cotygodniowe spotkania służą relaksacji, a także 
utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej. W ramach projektu 
odbyło się również spotkanie z ratownikiem medycznym, 
który przedstawił sposoby udzielania pierwszej pomocy 
w różnych przypadkach. 

Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. Partnerami realizowanego przez „Babi-
niec” projektu są: Gmina Klucze, Gminny Ośrodek Kultury 
w Kluczach oraz Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Kluczach.

Strefa Aktywnego 
Seniora
W Kluczach, w ramach projektu Stowarzyszenia Babiniec, zatytu-
łowanego „Strefa Aktywnego Seniora – kontynuacja”, odbyły się 
kolejne ćwiczenia gimnastyczno-relaksacyjne tai-chi.

Na początku czerwca słuchacze UTW z Klucz wzięli udział 
II Ogólnopolskich Senioraliach w Krakowie zorganizo-
wanych przez miesięcznik „Głos Seniora” we współpracy 
z Urzędem Miasta Krakowa i Ministerstwem Pracy i Polityki 
Socjalnej. Nasi studenci-seniorzy nie tylko uczestniczyli tam 
w wykładach i panelach dyskusyjnych, ale zaprezentowali 
się na scenie, wystawiając fragment impresji słowno-mu-
zycznej pt. „Z czego śmieją się Polacy”, którą przyjęto z gło-
śnym aplauzem. 

Więcej na www.gokklucze.pl

Studenci-seniorzy 
z wizytą 
w Krakowie

DULUX LET'S COLOUR  
- POMALUJ Z NAMI PRZEDSZKOLE! 

W sobotę 22 sierpnia już od rana zapraszamy na malowanie 
pomieszczeń w Przedszkolu im. Jasia i Małgosi w Kluczach. 
Będą atrakcje dla najmłodszych – przede wszystkim pojawi 
się pies Dulek, z którym będzie można się sfotografować. 
Każdy  może  przyłączyć  się  do  malowania,  a  o  szablony 
i projekt zadbają specjaliści z Good Looking Studio. 
Odnowienie ścian wewnątrz budynku to wygrana w konkursie 
Dulux Let's Colour, dzięki internetowo oddanym głosom przez 
naszych mieszkańców.

fo
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Zaprasza dzieci i młodzież na warsztaty, podczas których będzie 

można dowiedzieć się, jak uniknąć pożaru, jak zachować się w sytuacji 
zagrożenia i kogo powiadomić lub jak komuś pomóc podczas pożaru. 
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WYZWANIE DLA RAJDOWCÓW – 
NAJDŁUŻSZA TRASA MIAŁA 120 KM

Prologiem rajdu był marszobieg na 
orientację na nietrudnej i niedługiej 
trasie wokół osiedla XXX-lecia w Klu-

Rajd 
Czterech 
Żywiołów
Komu niestraszny był upał, mógł w sobotę 
13 czerwca przyłączyć się Rajdu Czterech 
Żywiołów, którego start oraz meta zlokali-
zowane były na boisku „Orlik” w Kluczach. 

czach – coś w sam raz dla rodzinnych 
drużyn. Jednak prawdziwe wyzwanie 
czekało uczestników tras open i extrim, 
z których najtrudniejsza miała dystans 
aż 120 km. Chętnych nie brakowało, bo-
wiem w teren z mapami wyruszyło 160 
zawodników!

W gminie Klucze bieg na orientację 
nie jest jeszcze popularną formą re-
kreacji, ale przyjechało do nas wielu 
zawodników z różnych rejonów Polski, 
nawet z Pomorza. Mamy również biega-
czy z Czech. Dopisali za to wolontariu-
sze z gminy Klucze, młodzi mieszkańcy, 
którzy pomagali nam organizacyjnie – 
mówi Sebastian Kołodziej ze stowarzy-
szenia Vajra, które jest organizatorem 
Rajdu Czterech Żywiołów.

To już siódma edycja tej imprezy 
(piąta z edycji letnich; odbyły się też 

Kolejny raz Koło PTTK w Kluczach 
zorganizowało Jurajski Rajd Młodzie-
żowy z okazji Dnia Dziecka. Rajd odbył 

Z OKAZJI DNIA DZIECKA 
ODBYŁ SIĘ JURAJSKI  
RAJD MŁODZIEŻOWY

Z Klucz  
do Bydlina

dwie zimowe). Wydarzenie zostało 
objęte patronatem przez Wójta Gminy 
Klucze Norberta Bienia.                (RAJ)

się 3 czerwca i wiódł leśnymi szlakami 
z Klucz do Bydlina (na trasie rajdu zna-
lazły się m.in. ruiny zamku w Bydlinie). 
Zakończenie rajdu połączone z konkur-
sami, zabawami, odznaczeniami oraz 
pieczeniem kiełbasek, odbyło się na sta-
dionie w Bydlinie.

W rajdzie wzięło udział 100 osób, 
w tym 77 uczniów oraz członkowie 
PTTK z Klucz i Olkusza, a wśród gości 
była m.in. prezes oddziału PTTK w Ol-
kuszu Barbara Wróbel. Rajd został 
zorganizowany przy wsparciu Gminy 
Klucze.

W związku z zakończeniem budowy sieci 
kanalizacji  sanitarnej  na  terenie  Gminy 
Klucze w miejscowości Klucze, w ramach 
projektu pn: „Porządkowanie gospodarki 
ściekowej w zlewni Białej Przemszy na te-
renach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, 
Klucze  –  etap  I”,  Wójt  Gminy  Klucze 
przypomina  o  spoczywającym  na  wła-
ścicielach  nieruchomości  obowiązku 
przyłączenia nieruchomości do istniejącej 
kanalizacji sanitarnej.

Obowiązek ten nakłada art. 5 ust. 1 pkt 
2 ustawy o utrzymaniu czystości i porząd-
ku  w  gminach  (Dz.U.  z  2013r.  poz.1399 
ze zm.) oraz § 7. Regulaminu utrzymania 
czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy 
Klucze  (Uchwała  nr  XXXIV/173/2012 
Rady Gminy Klucze z dnia 28.12.2012 r.). 
Nie dotyczy to jedynie właścicieli posesji, 

które zostały wyposażone w przydomowe 
oczyszczalnie ścieków wybudowane zgod-
nie z obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego, przed oddaniem do użytku 
sieci kanalizacji sanitarnej.

Uchylanie się właścicieli nieruchomości 
od  nałożonego  ustawą  obowiązku  przy-
łączenia  nieruchomości  do  sieci  kanali-
zacji  sanitarnej  nie  znajduje  prawnego 
uzasadnienia. 

Nadzór nad  realizacją w/w obowiązku 
sprawuje  wójt,  który  zobowiązany  jest 
do  wydania  decyzji  nakazującej  przyłą-
czenie nieruchomości do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej w przypadku, gdy właściciel 
uchyla się od nałożonego ustawą obowiąz-
ku (art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach) oraz sankcji 
grzywny. Wykonanie decyzji nakazującej 

przyłączenie podlega egzekucji w  trybie 
przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 
roku o postępowaniu egzekucyjnym w ad-
ministracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619).

Informujemy  również,  ze  Przedsiębior-
stwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp. 
z o.o. w Olkuszu wprowadziło możliwość 
rozłożenia  na  raty  kosztów  budowy 
przyłącza  (w przypadku gdy będzie ono 
wykonawcą przyłącza).

W  związku  z  powyższym  apelujemy 
o niezwłoczne i dobrowolne podłączenie 
swoich posesji do kanalizacji sanitarnej. 

W  sprawach  formalno-prawnych  zwią-
zanych z podłączeniem się do sieci należy 
zgłaszać się do administratora sieci, czyli 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanaliza-
cji, którego siedziba mieści się w Olkuszu 
na ulicy Kluczewskiej 4. 

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO KANALIZACJI
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W trakcie turnieju rozegrano osiemnaście spotkań. W me-
czu o trzecie miejsce zawodnicy Sułoszowy II pokonali 
ULKS CENTURIA Chechło 1:0, natomiast mecz finałowy 
między drużynami Zawiercia i Sułoszowy I zakończył się 
wynikiem 3:0 dla zespołu ze Sułoszowy. 

W turnieju wzięło udział 62 zawodników, którzy pomi-
mo upalnej pogody ambitnie walczyli o jak najlepsze loka-
ty. Na zakończenie turnieju, po wspólnym posiłku wszyscy 
uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe medale, a dru-
żyny okolicznościowe puchary. Wręczyliśmy także nagro-
dy indywidualne najlepszemu zawodnikowi, bramkarzowi 
oraz strzelcowi turnieju – informuje Jarosław Janda, prezes 
ULKS Centuria Chechło.

Kolejną edycję turnieju zaplanowano na 12 września 
2015 r. Zarząd ULKS CENTURIA Chechło składa serdecz-
ne podziękowania za wsparcie i pomoc przy organizacji 
turnieju: JSW KOKS SA, CTL MACZKI-BÓR SA, TAURON 
Dystrybucja SA, Urzędowi Gminy Klucze oraz Dyrekcji 
Szkoły Podstawowej w Chechle. 

CHECHŁO. TURNIEJ PIŁKARSKI „II CENTURIA CHAMPIONSHIP 2015”

UDANE ZAKOŃCZENIE SEZONU PIŁKARSKIEGO 
DLA CENTURII

Rywalizowało osiem drużyn 
6 czerwca ULKS CENTURIA zorganizował Turniej Piłkarski Młodzików „II CENTURIA Championship 2015”. Rozgrywki, w których uczestniczyło 
8 drużyn, odbyły się przy Szkole Podstawowej w Chechle.

Młodzicy wysoko 
w tabeli
Drużyna młodzików ULKS Centuria Chechło (rocznik 2002 i młodsi) 
bardzo udanie zakończyła sezon piłkarski 2014/2015 II Ligi Mało-
polski Młodzików. Na szczególną uwagę zasługują dokonania zawod-
ników Centurii w rundzie wiosennej. 

Nasza drużyna odniosła dziewięć zwycięstw, ulegając tylko 
liderowi z Olkusza. W rundzie wiosennej, na 30 możliwych 
punktów, młodzi zawodnicy Centurii zdobyli 27 punktów – 
informuje Jarosław Janda, prezes klubu.

W tabeli końcowej sezonu 2014/2015 II Ligi Małopolskiej 
Młodzików Centuria Chechło z 45 punktami zajmuje drugą 
pozycję, tuż za „Słowikami” Olkusz (58 pkt.). 

W rozgrywkach sezonu 2014/2015 uczestniczyli następują-
cy zawodnicy: Kacper Barczyk, Daniel Czapla, Kamil Czapla, 
Wiktor Czapla, Jakub Czapla, Daniel Czerwiński, Jakub Czer-
wiński, Jakub Drozd, Tomasz Janda, Filip Kochański, Jan Ko-
tania, Wiktor Natkaniec, Dawid Nowak, Piotr Paś, Arkadiusz 
Piątek, Oliwier Piątek, Jakub Płonka, Filip Pudełko, Dawid 
Sękala, Jakub Sosnowski, Stanisław Trepka, Mateusz Turski, 
Szymon Wasiński, Mateusz Wieczorek.

„CENTURIA” NA WYJAZDACH 
Młodzi piłkarze Centurii, rywalizując ze swoimi rówieśnikami 
z Podhala, wygrali turniej piłkarski w Lipnicy Wielkiej w dwóch 
kategoriach wiekowych: roczniki 2002–2004 oraz 2005 i młodsi. 
Mecze rozegrano na początku maja, podczas turnieju, zorgani-
zowanego wspólnie przez ULKS Centuria Chechło oraz Szkółkę 
Piłkarską  „DIABLAK”  z  Lipnicy  Wielkiej.  Łącznie  w  meczach 
zmierzyło się tam 10 drużyn (83 piłkarzy). Wyjazd na turniej 
młodych  zawodników  Centurii  wsparli:  JSW  KOKS  SA  oraz 
Gmina Klucze. 
Z  kolei w  rozegranym wiosną w Bieruniu  Turnieju Piłkarskim 
„IV  GOL  BIERUŃ  2015”,  młodzi  piłkarze  Centurii  po  trzech 
zwycięstwach  i  jednej  przegranej  w  fazie  grupowej,  doszli 
do  półfinału.  Ostatecznie  drużyna  z  Chechła  zajęła  czwarte 
miejsce (remisowy początkowo mecz o trzecie miejsce zakończył 
się przegraną w rzutach karnych). 
Zdecydowanie lepiej poszło Centurii w Bydlinie, gdzie drużyna 
zajęła II miejsce w turnieju piłkarskim, zorganizowanym przez 
Stowarzyszenie  „OTWARCI”  z  Bydlina.  Puchar  najlepszym 
drużynom turnieju wręczał tam Antoni Piechniczek, były trener 
reprezentacji Polski. 



PIKNIKI RODZINNE W GMINIE KLUCZE 

Znakomicie bawili się mieszkańcy Klucz na IV Pikniku 
Rodzinnym, zorganizowanym w Szkole Podstawowej Klu-
czach. Zabawę na pikniku zainaugurował występ drugokla-
sistów, a po nim odbyły się zawody sportowe (wśród któ-
rych największą popularnością cieszył się... rzut kaloszem 
na odległość), pokazy straży pożarnej i policji, a także wy-
stępy sceniczne. W meczu „Nauczyciele kontra Uczniowie” 
przed strzałami na bramkę próbowała uchronić drużynę 
„belfrów” Małgorzata Curyło, dyrektor szkoły. Uczniowie 
okazali się jednak skuteczniejszymi graczami, pieczętując 
zwycięstwo wynikiem 5:1. Sporym zainteresowaniem cie-
szyły się warsztaty gry na tradycyjnych instrumentach afry-
kańskich oraz „Zumba dla każdego”, kosztująca tancerzy 
sporo energii! 
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć na: www.spklucze.pl!

13 czerwca odbył się IX Festyn Rodziny w Rodakach. Zgroma-
dzonych powitała dyrektor Szkoły Podstawowej w Rodakach 
Renata Niepsuj. Tegoroczny program artystyczny przygoto-
wały przedszkolaki oraz uczniowie z klas I–III ze swoimi wy-
chowawczyniami Iwoną Barczyk i Małgorzatą Leśniak. Jako 
pierwsze wystąpiły przedszkolaki, które wyśpiewały i wyre-
cytowały życzenia dla swoich rodziców. Pierwszaki w pięk-
nych przebraniach zaprezentowały inscenizację o wiośnie, 
a uczniowie klasy II i III zatańczyli krakowiaka i poloneza. 
Pojawił się również akcent prozdrowotny w postaci promocji 
ogólnopolskiej akcji „Czas na zdrowie”. W ten upalny dzień 
wielką niespodziankę dla najmłodszych przygotowali straża-
cy, którzy zrobili wszystkim orzeźwiający prysznic, lejąc wodę 
z rakietek i węża gaśniczego. 
Więcej na: www.sp.rodaki.pl

Gry i zabawy sportowe, taneczne i plastyczne czekały 
na uczestników Święta Rodziny, na które zapraszali: rada 
rodziców, dyrektor, nauczyciele, uczniowie i przedszkolaki 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczówku. Uczestni-
cy imprezy jak co roku włączyli się we wspólne czytanie 
tekstów literackich, które odbyło się pod znakiem głośnej 
akcji społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Dodatkowy-
mi atrakcjami dla piknikowiczów były: kurs salsy prowa-
dzony przez instruktora z Fitness Urban w Olkuszu, pokaz 
motocykli zorganizowany przez grupę Jura’PL z Zawiercia, 
a także udzielanie przez specjalistów porad z zakresu pro-
wadzenia zdrowego trybu życia. Z kolei dzieci zaciekawiły 
się pokazami sprzętu i wyposażenia, jakiego w swojej pracy 
używają policja i straż pożarna. 

Zobacz pełną relację z imprezy na stronie internetowej 
szkoły podstawowej w Ryczówku pod adresem: 
www.sp-ryczowek.strefa.pl

Głównie z myślą o  dzieciach, które rozpoczęły wakacje, odbył 
się w niedzielę 28 czerwca piknik „Skotnica 2015”, zorganizo-
wany przez lokalne organizacje z Kolbarku: LZS, KGW, Radę 
Sołecką i OSP. Dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji, 
m.in. turniej piłkarski, konkurs plastyczny i rodzinne konku-
rencje sportowe na wesoło. Aplauzem nagrodzono inscenizację 
wiersza „Rzepka” Juliana Tuwima, przygotowaną przez KGW 
„Źródełko”. Tytułową Rzepkę zagrał sołtys Kolbarku Jan Do-
magała, Dziadka – Zdzisław Pasich i kolejno: Babcię – Józefa 
Kamionka, Wnuczka – Waldemar Arnold, Mruczka – Teresa 
Dominiak, Kicię -Stanisława Kowal, Kurkę – Grażyna Gil, Gą-
skę – Jolanta Gamrot, Bociana – Aneta Gil, Żabkę – Ilona Ka-
mionka, Kawkę – Bożena Piątek. Z kolei młode rodzime talen-
ty zaprezentowały Nastusia Barczyk, Wikusia Włodarz i Kasia 
Gil, a także Karolina Paś. Dużym zainteresowaniem cieszył się 
mecz LZS „Błyskawica” z  Oldbojami, czyli byłymi zawodni-
kami tego klubu, zakończony wynikiem 4:8 dla „Błyskawicy”. 
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E C H O  K L U C Z 

Maria Konopnicka, patronka naszego przedszkola, poetka i autor-
ka nowel, przekazywała zawsze dzieciom takie wartości, jak do-
bro i piękno. Wychowawcy naszego przedszkola również starają 
się je dzieciom przekazać – powiedziała podczas gali jubileuszo-
wej Dyrektor Przedszkola w Jaroszowcu, Bogusława Rudowska.

Z okazji jubileuszu, życzenia dla wszystkich pracowników 
przedszkola oraz jego wychowanków i ich rodziców przeka-
zali na ręce pani dyrektor Wójt Gminy Norbert Bień, Przewod-
niczący Rady Gminy Bogusław Paś oraz Dyrektor Gminnego 
Zespołu Oświaty Jarosława Kraszewska.

Jubileusz Przedszkola w Jaroszowcu
Przedszkole im. Marii Konopnickiej w Jaroszowcu obchodziło jubileusz 45-lecia działalności. Z tej okazji w sali widowiskowej Domu Kultury 
w Jaroszowcu odbył się występ przedszkolaków, zatytułowany „O Janku Wędrowniczku”. 

Pani Dyrektor, gronu pedagogicznemu i wszystkim pracow-
nikom przedszkola życzę radości i satysfakcji z wykonywa-
nej pracy. Gratuluję także wysokiego poziomu funkcjonowa-
nia placówki i dobrej współpracy ze środowiskiem lokalnym. 
Przy tej szczególnej okazji składam również życzenia przed-
szkolakom, by zachowały jak najmilsze wspomnienia z lat 
spędzonych w swoim przedszkolu, a ich rodzicom życzę zado-
wolenia ze swoich pociech – napisał w liście gratulacyjnym 
Wójt Gminy Norbert Bień.

(RAJ)

Członkowie Grupy Teatralnej, działa-
jącej przy Domu Kultury w Jaroszow-
cu oraz Koło Gospodyń Wiejskich wy-
stąpili z repertuarem muzycznym pod-
czas „Biesiady Polskiej”, zorganizowa-
nej w oryginalnej scenerii „nocy świę-
tojańskiej”. Wydarzenie, które odbyło 
się 26 czerwca przed Domem Kultury 
„Hutnik” w Jaroszowcu, zorganizowa-
li: świetlica Gminnego Ośrodka Kultu-
ry i filia Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Jaroszowcu. 
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć 
na www.gmina-klucze.pl

Piękna i Bestia 
– spektakl charytatywny 
dla przedszkola

Biesiada  
świętojańska  
w Jaroszowcu

W sali widowiskowej Domu Kultury w Kluczach odbyło się przedstawienie charytatywne pt. 
„Piękna i Bestia”, na które zapraszało Przedszkole im. Jasia i Małgosi w Kluczach. 

To już kolejny rok, kiedy nie-
profesjonalni aktorzy bawią 
najmłodszych widzów podczas 
świetnie wyreżyserowanego 
i zagranego spektaklu. W role 
sceniczne wcielili się rodzice 
przedszkolaków, nauczyciele 
z przedszkola w Kluczach, przed-
szkolaki, uczniowie i członkowie 
zespołów „Tesamee...” i „Roda-
czanie”. 

Dziękujemy serdecznie Annie 
Dudek za reżyserię, profesjo-
nalizm i wspaniałą organizację 
spektaklu, a rodzicom, nauczy-
cielom i wszystkim osobom za-
angażowanym w przygotowanie 
przedstawienia za pomysłowość 
i poświęcony czas. Dzięki wszyst-
kim sponsorom zebrano ponad 
2600 zł! Przeznaczymy to na za-
kup gorsetów dla dziewczynek 
do strojów krakowskich – infor-
muje Justyna Wiejaczka Dyrek-
tor Przedszkola w Kluczach.
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