
29 Rajd Hardego
W Ryczówku miał miejsce finał 
kolejnej edycji Rajdu Szlakami 
Walk Oddziału Hardego. 
Na trasy rajdu wyruszyło ok. 
250 uczestników!
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Parlament 2015
Mieszkańcy gminy mają 
reprezentantkę w parlamencie. 
Agnieszka Ścigaj z Kolbarku 
została Posłem na Sejm RP. 
Zobacz wyniki wyborów
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TYDZIEŃ ZDROWIA

Ponad 50 osób skorzystało z bezpłatnych badań profilaktycznych 
w kierunku wykrycia czerniaka. W programie Tygodnia Zdrowia znala-
zły się także akcje sportowe i imprezy kulturalne. Finałem tygodniowe-
go wydarzenia była zbiórka krwi "Kropla Miłości" organizowana po raz 
18.w Gimnazjum w Kluczach (zdjęcie).
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BEZPŁATNE BADANIA, AKCJE 
EDUKACYJNE I KONCERTY

Kluczewski  
Tydzień  
Zdrowia

Badania te okazały się bardzo potrzeb-
ne. Już wiemy, że spośród pięćdziesięciu 
dwóch przebadanych pacjentów u ośmiu 
osób pojawiły się podstawy do skierowa-
nia ich na dalsze badania – komentuje 
wójt Norbert Bień.

Oficjalna inauguracja Kluczewskiego 
Tygodnia Zdrowia odbyła się w sobotę, 
po zakończeniu badań, w Domu Kultury 
„Papiernik”. Była to okazja do złożenia 
podziękowań osobom zaangażowanym 
w promocję zdrowia, organizatorom 
prozdrowotnych akcji pomocowych 
i informacyjnych. Wójt Gminy Klucze 
wręczył listy z podziękowaniami Annie 
Bokalskiej, obecnie emerytowanemu 
pedagogowi Gimnazjum w Kluczach, 
oraz Magdalenie Nowak, nauczycielo-
wi tego samego gimnazjum. Obie panie 
były opiekunkami wolontariuszy i orga-
nizatorkami akcji zbiórki krwi „Kropla 
Miłości” w Kluczach. Podziękowania 
otrzymała również Barbara Wąs, koń-
cząca pracę zawodową i do niedawna 
pełniąca funkcję dyrektora Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kluczach. Wójt po-
dziękował jej za bardzo dobrą współpra-
cę oraz za wkład we wzbogacanie ofer-
ty kulturalnej dla mieszkańców gminy. 
Norbert Bień wręczył także list gratula-
cyjny i złotą wpinkę z herbem Gminy 
Klucze zasłużonemu samorządowcowi 
Małgorzacie Binek, długoletniej radnej 
w poprzednich kadencjach.

W inauguracji Kluczewskiego Tygo-
dnia Zdrowia wzięła udział posłanka 
Lidia Gądek, która sprawowała patro-
nat honorowy nad tym wydarzeniem. 

Kolejna odsłona Kluczewskiego Ty-
godnia Zdrowia miała miejsce 20 paź-

Bezpłatnymi badaniami w kierunku wykrycia 
czerniaka rozpoczął się Kluczewski Tydzień 
Zdrowia, na który zapraszali mieszkańców 
Wójt Gminy Klucze i Gminny Ośrodek Kultury. 
Z badań profilaktycznych skóry skorzystało 
ponad 50 mieszkańców gminy Klucze (obo-
wiązywały wcześniejsze zapisy na badania). 

dziernika. W kluczewskim gimnazjum 
odbył się wówczas pokaz udzielania 
pierwszej pomocy. Z technikami ratow-
niczymi oraz sposobami reagowania 
w nagłych wypadkach zapoznali gim-
nazjalistów: Stanisław Góźdź (ratownik 
WOPR) oraz Przemysław Michalski (ra-
townik medyczny). W tym dniu zapla-
nowano również spektakl profilaktycz-
ny, którego tematem były dopalacze, 
prelekcję policji na temat zgłaszania in-
terwencji i reagowania w niebezpiecz-
nych wypadkach oraz pokaz aerobiku.

W programie Tygodnia Zdrowia zna-
lazły się ponadto: rajd nordic walking 
przygotowany przez stowarzyszenie 
„Otwarci” w Bydlinie, spotkanie Klu-
czewskiego Klubu Amazonek „Kropka”, 
a także akcja pod nazwą „15 minut dla 
zdrowia”, w której uczestniczyły szkoły. 
W gimnazjum w Kluczach odbył się z tej 
okazji pokaz capoeiry, czyli wywodzą-
cej się z Brazylii sztuki walki z elemen-
tami tańca (wykorzystywanymi, aby 
udoskonalić płynność ruchów). Kilkoro, 
spośród oglądających pokaz gimnazja-
listów, wzięło udział w przykładowych 
ćwiczeniach. Śmiałkowie w nagrodę 
otrzymali od Klubu Sportowego Capo-
eira z Olkusza (prowadzącego pokazy) 
karnety uprawniające do udziału w tre-
ningach. 

Z kolei kluczewskie Amazonki zorga-
nizowały spotkanie i multimedialny po-
kaz dotyczący samobadania piersi. Za-
prosiły także specjalistkę, która popro-
wadziła wykład na temat wad postawy. 
W programie towarzyszącym spotka-
niu klubu amazonek znalazły się zaję-
cia artystyczne polegające na usypywa-

niu obrazka z piasku według projektu 
Anny Płacheckiej-Śniadach, instruktora 
z Gminnego Ośrodka Kultury. W usypy-
waniu obrazka brały udział dzieci, które 
uczestniczą w zajęciach w pracowni ce-
ramicznej. Na spotkanie licznie przyby-
ły panie ze Stowarzyszenia "Babiniec", 
a w zorganizowaniu spotkania pomo-
gły wolontariuszki z Gimnazjum w Klu-
czach pod opieką Marii Dyduch. 

W finale Kluczewskiego Tygodnia 
Zdrowia odbyła się m.in. kolejna, 
osiemnasta już zbiórka krwi pod ha-
słem „Kropla Miłości” zorganizowana 
przez wolontariuszy i ich opiekunów 
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Klu-
czach. Na apel odpowiedzieli nowi 
krwiodawcy oraz osoby, które także 
w poprzednich edycjach wspierali ak-
cję zbiórki krwi w Kluczach. Łącznie 
krew oddało 11 krwiodawców. Akcję 
obsługiwali wolontariusze z Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Kluczach 
oraz krakowska stacja krwiodawstwa 
i krwiolecznictwa. Jak mówiła Magda-
lena Nowak, nauczyciel w Gimnazjum 
w Kluczach, która współorganizowa-
ła kolejne edycje akcji razem z Anną 
Bokalską, mimo że w tym roku liczba 
osób, które odpowiedziały na apel or-
ganizatorów, nie była duża, to warto 
jednak podkreślić, że okres dziewięciu 
lat organizowania zbiórki krwi „wycho-
wał” stałych krwiodawców. Niektórzy 
z nich oddają krew w różnych stacjach 
krwiodawstwa, na przykład w Olku-
szu. Na zakończenie tygodnia zdrowia 
w gimnazjum zorganizowano także po-
kaz aqua-aerobiku.

Rafał Jaworski

Panie z Kluczewskiego Klubu Amazonek "Kropka", które tak aktywnie włączyły się w program Kluczewskiego Tygodnia Zdrowia, 
na początku października uczestniczyły w XVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kobiet po Chorobie Nowotworowej Piersi na Jasną 
Górę. Tegoroczna Pielgrzymka Amazonek odbyła się pod hasłem „Błogosławieni, którzy cierpią”, a przyjechały na nią kobiety, które 
zachorowały na raka piersi, przeszły operację amputacji piersi lub są aktualnie w fazie leczenia. Słoneczniki, które amazonki 
zabrały ze sobą do Częstochowy, były symbolem tej pielgrzymki.
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RYCZÓWEK. KONIEC PRAC DROGOWYCH CHECHŁO. MAŁOPOLSKIE REMIZY

BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA 2015

Zakończyły się prace drogowe w Ryczówku, gdzie na odcin-
ku 130 metrów ulicy Stawowej położono nową nawierzch-
nię. Koszt modernizacji wyniósł 18 tysięcy złotych. Prace, 
których odbiór nastąpił na początku października, sfinanso-
wano z budżetu Gminy Klucze. 

W Chechle wyremontowano garaże w remizie Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Koszt inwestycji to 45 239 złotych. Zadanie 
będzie w połowie sfinansowane przez Województwo Mało-
polskie, bowiem Gmina Klucze znalazła się w gronie tych 
podmiotów z Małopolski, których wniosek został zaakcepto-
wany w konkursie „Małopolskie remizy 2015”. 

To już trzecia remiza OSP w Gminie Klucze objęta dofinan-
sowaniem z województwa. Wcześniej dotacje takie uzyskano 
na remont obiektów strażackich w Ryczówku i Kwaśniowie 
Dolnym.

Odnowiona  
ulica Stawowa

KLUCZE. PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Gmina rozpoczęła procedurę uzyskania pozwolenia na użyt-
kowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowa-
nego w Kluczach-Osadzie. Budowa punktu zakończyła się 
w październiku. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na pro-
wadzenie PSZOK. Jego teren jest monitorowany. 

Punkt Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów będzie służył 
mieszkańcom do oddawa-
nia odpadów wielkogaba-
rytowych, elektronicznych 
i budowlanych. 

Zakończona  
budowa PSZOK 

Remiza  
w Chechle  
po remoncie

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Kwaśniowa i z Che-
chła otrzymały specjalistyczny sprzęt i mundury.

27 września w Dłużcu odbyło się uroczyste przekazanie 
sprzętu i mundurów dla dwóch straży z naszej gminy – OSP 
Kwaśniów i OSP Chechło. Straż w Kwaśniowie otrzyma-
ła dwa komplety odzieży ochronnej, natomiast dla straży 
w Chechle zakupiono motopompę. Sprzęt ratowniczo-ga-
śniczy i mundury zostały dofinansowane w ramach kon-
kursu „Bezpieczna Małopolska 2015”. 

Gmina Klucze nabędzie nowy samochód strażacki o war-
tości 700 tys. złotych. Zakup będzie dofinansowany w 60% 
z województwa.

Gmina Klucze wzięła udział w projekcie pn. "Bezpieczna 
Małopolska – samochody strażackie" w ramach Priorytetu 
V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma-
łopolskiego na lata 2014–2020. Dzięki temu projektowi otrzy-
mamy wóz strażacki o wartości 700 tys. zł. Gmina Klucze 
pokryje 40% kosztów, z kolei Marszałek Województwa 60%.

OSP Bydlin posiada bardzo wysłużone samochody. Rok 
produkcji najstarszego wozu to 1974 (marka Magirus). Nowy 
samochód z pewnością przyczyni się do poprawy jakości pra-
cy strażaków z Bydlina oraz do wzrostu bezpieczeństwa.

Adrian Mrówka

Sprzęt i mundury  
dla OSP

Nowy wóz straży
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W  związku  z  zakończeniem  realizacji 
inwestycji  w  ramach  projektu  „Porząd-
kowanie gospodarki  ściekowej  w  zlewni 
Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, 
Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”, Wójt 
Gminy Klucze informuje o spoczywającym 
na właścicielu nieruchomości obowiązku 
przyłączenia nieruchomości do istniejącej 
kanalizacji sanitarnej.

Obowiązek  przyłączenia  nieruchomo-
ści  do  istniejącej  sieci  kanalizacyjnej 
nakłada art. 5 ust 1 pkt 2) ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w Gminach (Dz. U. z 2012 
r. poz. 391) oraz Regulaminy utrzymania 
czystości  i porządku na  terenach Gmin: 
Olkusz,  Bukowno,  Bolesław  i  Klucze  za-
twierdzone Uchwałami Rady Gmin. Zwol-
nienie  z  tego obowiązku może nastąpić 
tylko  w  przypadku,  gdy  nieruchomość 
została  wyposażona  w  przydomową 
oczyszczalnię  ścieków. Ponadto  zgodnie 
z art. 5 ust. 7 ww. ustawy: „W przypadku 
stwierdzenia niewykonania obowiązków, 
o  których  mowa  w  ust.  1-4,  wójt  (bur-

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW KLUCZ

PRZYŁĄCZA PO ZAKOŃCZENIU PRAC KANALIZACYNYCH
mistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję 
nakazującą wykonanie obowiązku”.

Przyłączenie nieruchomości do sieci ka-
nalizacyjnej jest istotne również ze wzglę-
du na konieczność uzyskania tzw. „efektu 
ekologicznego”,  który  jest  warunkiem 
rozliczenia dotacji z Funduszu Spójności 
na  realizację  tego przedsięwzięcia. Nie-
uzyskanie  wymaganej  ilości  podłączeń 
może  spowodować  konieczność  zwrotu 
przyznanej dotacji.

PWIK INFORMUJE
Warunki podłączenia do nowej sieci 

kanalizacyjnej 
Krok 1.  

Pismo od Przedsiębiorstwa
Po zakończeniu budowy odcinka kanaliza-
cji sanitarnej w ulicy wraz z odgałęzieniem 
do  granicy  działki,  otrzymują  Państwo 
od Przedsiębiorstwa pisemną informację 
o możliwości przyłączenia nieruchomości 
do sieci kanalizacyjnej, 

W  korespondencji  znajduje  się  kopia 
planu  sytuacyjnego  z  zaprojektowanym 

przebiegiem przyłącza od granicy nieru-
chomości do budynku. 

W  piśmie  określony  jest  także  termin 
podłączenia się do kanalizacji sanitarnej. 

Krok 2  
Realizacja przyłącza  

kanalizacyjnego

Nr inforlinii, pod którym można uzyskać 
informację na temat przyłaczy kanaliza-

cyjnych: 800 431 415

UWAGA!
W  przypadku  niepodłączenia  nierucho-
mości  w  wyznaczonym  przez  Przedsię-
biorstwo terminie, właściciela działki bę-
dzie obowiązywać procedura wykonania 
przyłącza,  zgodnie  z  którą  niezbędnym 
jest  uzyskanie  warunków  przyłączenia 
nieruchomości  do  sieci  kanalizacji  sa-
nitarnej  i  opracowanie  dokumentacji 
projektowej. Realizując przyłącze w wy-
znaczonym terminie właściciel posesji nie 
ponosi kosztów wykonania dokumentacji 
technicznej. 

FUNDUSZ SOŁECKI

Gmina Klucze zawarła umowę z wykonawcą na urządzenie 
placu zabaw dla dzieci w Ryczówku. Zadanie to jest finanso-
wane z funduszu sołeckiego.

Zakończyła się budowa altany w Kwaśniowie Dolnym. Prace 
zostały sfinansowane z wyodrębnionych w budżecie Gminy 
Klucze środków na fundusz sołecki. Nowa altana, usytuowa-
na jest między placem zabaw a remizą OSP. Na jej budowę 
sołectwo miało zarezerwowaną kwotę 13 tysięcy złotych. 

Powstała altana 
Plac zabaw

organizowane w 101. rocznicę walk Legionistów Polskich pod Krzywopłotami.

Bydlin 11 listopada 2015

Wójt Gminy Klucze, Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach,  
LKS „Kłos” Olkusz i LKS „Legion” Bydlin zapraszają na

XXI Międzynarodowy Bieg Uliczny  
„Szlakiem Walk Legionistów” 

oraz II Zawody Nordic Walking

SZCZEGÓŁY NA WWW.GMINA-KLUCZE.PL
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Dążymy do tego, aby zaoferować poten-
cjalnym turystom atrakcje z prawdziwe-
go zdarzenia z pełnym zapleczem rekre-
acyjnym. Natomiast podmiotom gospo-
darczym chcemy stworzyć większe moż-
liwości do realizacji swoich biznesowych 
zamierzeń – mówi Wójt Gminy Klucze 
Norbert Bień.

Z modelami rozwoju turystyki wy-
pracowanymi w Dąbrowie Górniczej 
oraz z ofertą kulturalną tej gminy za-
poznawali się radni Gminy Klucze, któ-
rzy wraz z wójtem Norbertem Bieniem 
gościli w sąsiedzkiej gminie 6 paździer-
nika. Wizyta była kolejnym etapem 
wcześniejszych spotkań. Poprzednio 
to samorządowcy z Dąbrowy Górniczej 
zostali zaproszeni do Klucz, aby prze-
dyskutować współpracę w zakresie 
rozwoju turystyki wokół terenu Pusty-
ni Błędowskiej, osobliwości przyrodni-
czej, która znajduje się w granicach ad-
ministracyjnych obu gmin. 

Partnerstwo dla rozwoju turystyki
Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Pustyni Błędowskiej i współpraca z partnerami zewnętrznymi w tym zakresie to jeden z prio-
rytetów w planach rozwoju Gminy Klucze. Jak podkreśla wójt Norbert Bień, Gmina Klucze jest w trakcie aplikacji o pierwsze środki z nowego 
rozdania finansowego Unii Europejskiej na zagospodarowanie terenów pustyni. Niektóre z zadań mogłyby zostać zrealizowane z partnerami 
tj. Lasami Państwowymi, Parkami Krajobrazowymi czy też sąsiadującymi z nami gminami. Latem bieżącego roku została nawiązana współ-
praca z Dąbrową Górniczą, w październiku natomiast do grona partnerów dołączyli także reprezentanci Gminy Bolesław.

Zespoły zadaniowe, które zostały po-
wołane przez partnerów, odbyły już 
pierwsze spotkania robocze. Wspól-
nym stanowiskiem jest m.in. chęć po-
szerzania współpracy poprzez wspólne 

aplikowania o środki zewnętrzne z Unii 
Europejskiej.

Z inicjatywy Wójta Gminy Klucze 
do rozmów włączono także przedsta-
wicieli Gminy Bolesław.

Samorządowcy z Klucz obejrzeli m.in. Eurocamping w gminie Dąbrowa Górnicza

3 października w Domu Kultury „Klucznik” w Kluczach od-
było się walne zebranie założycielskie Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Kluczach. To inicjatywa ludzi na co dzień związa-
nych z pracą w ratownictwie i straży. 

Wśród inicjatorów założenia stowarzyszenia OSP w Klu-
czach znaleźli się Wiktor Moroński, Jakub Grabowski, Mo-
nika Płonka, Radosław Murias, Jarosław Płonka i Małgorzata 
Hagno. 

Na walnym zebraniu założycielskim pojawili się również 
zaproszeni przez komitet założycielski goście honorowi: Prze-
wodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Węgrzyn, Przewodni-
czący Rady Gminy Klucze i st. kapitan w stanie spoczynku 
Bogusław Paś, Prezes Powiatowy Związku OSP Grzegorz 
Ziarno, Prezes Gminnego Oddziału OSP Kazimierz Ściążko, 
inspektor Referatu Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie 

KLUCZE. NOWE STOWARZYSZENIE

W Kluczach 
powstała OSP

PODZIĘKOWANIE
Zarząd Stowarzyszenia OSP w Kluczach pragnie serdecznie 
podziękować wszystkim osobom, które w tym dniu wspierały 
nas swoją obecnością oraz włączyli się w inicjatywę, która 
z biegiem czasu zmotywuje większą liczbę osób do pomagania 
oraz które podzielą naszą pasje do straży pożarnej. 
Mamy nadzieje, że nasza motywacja pozwoli stworzyć miej-
sce,  które  będzie  służyło  mieszkańcom  przez  lata,  miejsce 
pożyteczne zarówno dla młodszych jak i starszych mieszkań-
ców Klucz, gdyż jak powiedział Albert Einstein: „Tylko życie 
poświęcone innym, warte jest przeżycia”

Zarząd OSP W Kluczach

Gminy Klucze Andrzej Janik oraz Komendant Gminny OSP, 
st.asp w stanie spoczynku – Jan Mól. 

Podjęliśmy jednogłośną decyzję o wybraniu zarówno 
na przewodniczącą zebrania jak i prezesa stowarzyszenia 
OSP w Kluczach druhny Małgorzaty Węgrzyn. Ukonstytu-
ował się także Zarząd Stowarzyszenia OSP oraz Komisja Re-
wizyjna. W dniu walnego zebrania założycielskiego pojawi-
ło się 30 osób, którzy zostali członkami stowarzyszenia OSP 
w Kluczach. Mamy nadzieje, że grono to wkrótce się powięk-
szy – informują organizatorzy spotkania i zachęcają do od-
wiedzin profilu stowarzyszenia na Facebooku.



WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORCÓW, SAMORZĄDÓW  
I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Uczestnikami tzw. spotkań czwartko-
wych są duże i aktywne organizacje po-
zarządowe działające na terenie gminy 
Klucze, m.in. Stowarzyszenie „Ziemia 
Kluczewska”, Stowarzyszenie na Rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-
-Gospodarczego „KLUCZ”, Stowarzy-
szenie „NIKIFOR”, Chrześcijańskie Sto-
warzyszenie Dobroczynne i Spółdziel-
nia Socjalna „OPOKA”. Comiesięczne 
spotkania miały na celu uporządkowa-
nie i wzmocnienie działań lokalnych 
NGO, z uwzględnieniem nowej per-
spektywy finansowej 2014-2020. Na jed-
nym ze spotkań powstała idea utworze-
nia na terenie gminy Klucze tzw. kla-
stra. Zdaniem pomysłodawców, niesie 
to ogromny potencjał dla przyszłych 
projektów biznesowych i społecznych. 
Klaster jest bowiem siecią równopraw-
nej współpracy, w której aktywnie funk-
cjonują przedsiębiorcy, samorządy i or-
ganizacje pozarządowe. Formułą taką 
postanowiono objąć cały powiat olku-
ski, stąd wśród zaproszonych na ostat-
nie spotkanie gości znaleźli się wójtowie 

Wybór ławnika (spośród siedmiu zgło-
szonych kandydatów) odbył się na sesji 
Rady Gminy Klucze. Kadencja ławnika 
trwa cztery lata.

Ramona Czyżykowska-Liber jest pra-

cownikiem samorządowym, pełni funk-
cję pełnomocnika wójta ds. rozwiązy-
wania problemów alkoholowych oraz 
zajmuje się z ramienia Urzędu Gminy 
Klucze organizacjami pozarządowymi.

Proponują utworzenie klastra

Ławnik Sądu  
Rejonowego w Olkuszu

Od kilku miesięcy odbywają się spotkania organizacji pozarządowych z gminy Klucze. Na jed-
nym z nich powstała idea utworzenia tzw. klastra, który swym zasięgiem objąłby powiat 
olkuski. Do wspólnych rozmów stowarzyszenia zaprosiły przedstawicieli samorządów.

Ramona Czyżykowska-Liber jest ławnikiem Sądu Rejonowego w Olkuszu  
w Wydziale III Rodzinnym.
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i burmistrzowie z olkuskich gmin, m.in. 
Wójt Gminy Klucze Norbert Bień oraz 
przedstawiciele Starostwa Powiatowego 
i lokalni przedsiębiorcy. Spotkanie od-
było się w Wojewódzkim Szpitalu Cho-
rób Płuc w Jaroszowcu, gdzie ma swoją 
siedzibę Stowarzyszenie „Nikifor”.

Chcieliśmy przedstawić lokalnym 
włodarzom znaczenie klastra dla samo-
rządu. Przekonywaliśmy, że umożliwia 
on lepszą promocję regionu, podnosi 
jego rangę w oczach inwestorów i miesz-
kańców oraz wpływa na zwiększenie ka-
pitału społecznego. Wszystkie te elemen-
ty mogą w przyszłości skutkować popra-
wą jakości życia – uważają organizato-
rzy spotkania.

Do propozycji odniósł się m.in. Wójt 
Gminy Klucze Norbert Bień, który jako 
przykład dobrej współpracy przedstawił 
plan wzajemnej promocji i wspierania 
inicjatyw turystycznych, opracowywa-
ny wspólnie z sąsiadującymi ze sobą 
gminami: Gminą Klucze i Gminą Dą-
browa Górnicza. Podkreślił również, 
że działalność stowarzyszeń na terenie 

gminy Klucze jest dla samorządu bardzo 
ważna i po pierwszym roboczym spo-
tkaniu jest otwarty na propozycje dal-
szej współpracy.

Od dłuższego czasu trwały dyskusje, 
jak wykorzystać lokalne zasoby i walo-
ry przyrodnicze oraz strategiczne poło-
żenie między dwiema aglomeracjami: 
śląską i krakowską. I padły konkretne 
propozycje, aby utworzyć klaster pod 
nazwą „Małopolska Północno-Zachod-
nia Przyjazna Starości i Niepełnospraw-
ności”. Na ostatnim spotkaniu zapropo-
nowano również, aby postawić na tury-
stykę dla rodzin wielopokoleniowych, 
wzbogaconą usługami rehabilitacyjnymi 
wraz z opieką dzienną dla osób starszych 
i niepełnosprawnych. W taki sposób ideę 
klastra przedstawiali inicjatorzy przed-
sięwzięcia, Krzysztof Grzesik – dyrektor 
Wojewódzkiego Szpitala w Jaroszowcu 
i prezes zarządu stowarzyszenia Nikifor, 
a także reprezentantki zarządu stowarzy-
szenia „Ziemia Kluczewska”, Małgorzata 
Węgrzyn i Małgorzata Gut-Pasich.

Kolejne spotkanie inicjatywy klastro-
wej zaplanowane było na ostatni czwar-
tek października, w Bolesławiu, na za-
proszenie Wójta Gminy Bolesław.

(RAJ)
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Drużyny biorące udział w dwudniowym rajdzie – starsze kla-
sy podstawówki, gimnazjaliści i licealiści – wyruszyły w pią-
tek spod Domu Kultury w Jaroszowcu na 20-kilometrową trasę 
(z zakwaterowaniem na stacji turystycznej w Domaniewicach). 
Natomiast grupy dzieci młodszych brały udział w jednym dniu 
rajdu, w sobotę. Metą wspólną dla wszystkich piechurów była 

29. Rajd „Hardego” 
Około 250 osób – dzieci i młodzież szkolna z opiekunami – uczestniczyło 
w 29. Rajdzie Szlakami Walk Oddziału „Hardego”, którego głównym or-
ganizatorem było PTTK. Organizację rajdu wsparła Gmina Klucze.

Szkoła Podstawowa w Ryczówku. Tam 26 września odbył 
się uroczysty finał rajdu z wręczeniem nagród najlepszym 
dla najlepszych drużyn. Odprawiona została także msza dla 
uczestników rajdu przez księdza Jarosława Kwietnia, pro-
boszcza parafii Rodaki.

Oto wyniki rajdu:
Konkurs wiedzy historycznej: 1 miejsce IV LO w Olkuszu 

(grupa "Ares"), 2 m. "Wiewóry" Jaroszowiec, 3 m. Gimnazjum 
w Kluczach ("Zawilec").

 Konkurencje sportowe: 1 miejsce Szkoła Podstawowa 
w Kluczach ("Leśne Elfy") 2m . Szkoła Podstawowa w Wol-
bromiu ("Ryśki"), 3 m. Szkoła Podstawowa z Chechła ("Che-
chlaki").

Rafał Jaworski

PATRONAT HONOROWY JERZY MILLER WOJEWODA MAŁOPOLSKI, NORBERT BIEŃ WÓJT GMINY KLUCZE

UROCZYSTE OBCHODY 101 ROCZNICY  
BITWY POD KRZYWOPŁOTAMI

Niespodzianki na trasie rajdu przygotował Olkuski Klub Historyczny im. Armii Krajowej

Deszczowo, ale wesoło! Drużyna z Ryczówka na trasie rajdu.

Nagrody najlepszym drużynom wręczają: Sekretarz Gminy Klucze Daniel Hickiewicz, 
Dyrektor SP w Ryczówku Katarzyna Seweryn-Haberka i Dyrektor GOK Mirosław Macek

Podziękowania dla uczestników rajdu złożył por. Czesław Grzanka, prezes Światowego 
Związku Żołnierzy AK w Kluczach.

15 listopada  
2015 r.  
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Agnieszka Ścigaj  
z Kolbarku została  
Posłem na Sejm  
Rzeczypospolitej  
Polskiej
Po opublikowaniu oficjalnych wyników wyborów parlamen-
tarnych przez Państwową Komisję Wybiorczą wiemy, że 
Agnieszka Ścigaj z Kolbarku, która w wyborach parlamen-
tarnych kandydowała z listy Kukiz'15, zostanie Posłem na 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Będzie pierwszą po 25 latach 
parlamentarzystką z gminy Klucze, wybraną w pełni demo-
kratycznych wyborach.

Z okręgu wyborczego nr 13 (obejmującego miasto Kraków 
i trzy powiaty, w tym olkuski) startowały cztery kandydatki 
z naszej gminy, a oprócz Agnieszki Ścigaj były to: Małgorzata 
Węgrzyn z Klucz (startująca z listy Zjednoczonej Lewicy, była 
Wójt Gminy Klucze, posłanka na sejm X kadencji i Przewod-
nicząca Rady Powiatu Olkuskiego), Justyna Białaś z Chechła 
(PSL) i pochodząca z Kwaśniowa, a obecnie mieszkająca w 
Krakowie Ewa Lisowska-Kania (Kukiz'15).

Tylko pięć komitetów uzyskało mandaty w sejmie: PiS, PO, 
Kukiz’15, Nowoczesna i PSL (plus jeden mandat dla repre-

Agnieszka Ścigaj
pochodzi  z  Klucz,  a  obecnie  mieszka 
w Kolbarku. Swoje życie zawodowe roz-
poczęła od pracy w samorządzie, a póź-
niej  zaangażowała  się  w  działalność 
organizacji  pozarządowych.  To  między 
innymi dzięki jej zaangażowaniu powsta-

MIESZKAŃCY GMINY MAJĄ REPREZENTANTKĘ W PARLAMENCIE

zentanta mniejszości niemieckiej). Agnieszka Ścigaj wśród 
pozostałych kandydatów z listy Kukiza w naszym okręgu wy-
borczym (nr 13) zdobyła najwięcej głosów – 17630 (w samej 
gminie Klucze zagłosowało na nią 957 wyborców). Spośród 
trzech pozostałych kandydatek z gminy Klucze największym 
poparciem cieszyła się Małgorzata Węgrzyn, która w okręgu 
zdobyła 2557 głosów (w gminie Klucze poparło ją 587 wy-
borców). Frekwencja wyborcza w Gminie Klucze wyniosła 
53,22%.

Oprócz Agnieszki Ścigaj powiat olkuski ma jeszcze dwoje 
reprezentantów w ławach sejmowych. Mandaty uzyskali też 
Jacek Osuch z Olkusza (kandydujący z listy PiS) i Lidia Gądek 
z Lgoty Wolbromskiej (startująca z listy PO). 

ły  w  gminie  pierwsze  podmioty  NGO, 
a  także  Spółdzielnia  Socjalna  OPOKA, 
która  w  ubiegłym  roku  zdobyła  tytuł 
„Najlepszego Przedsiębiorstwa Społecz-
nego Roku”. 

W  wyborach  parlamentarnych  star-
towała  z  listy  Ruchu  Kukiz'15  (jeszcze 
w  czasie  kampanii  powierzono  jej  tam 
funkcję rzecznika prasowego). Agnieszka 
Ścigaj będzie pierwszą po 25 latach (czyli 
od czasu tzw. sejmu kontraktowego) par-
lamentarzystką z gminy Klucze wybraną 
w  pełni  demokratycznych  wyborach.  
Pytana  o  priorytety  swojej  przyszłej 
działalności  parlamentarnej  Agnieszka 
Ścigaj odpowiada: 

Mam zamiar skupić się na działalności 
prawodawczej w obszarach, w których 
mogę wykazać się posiadaną wiedzą. 
Przez lata zajmowałam się polityką 
rynku pracy, dlatego też będę działać 
w kierunku uzdrowienia prawodawstwa 
w tym zakresie. Pochodną tej działalno-

ści są zagadnienia z zakresu ułatwienia 
funkcjonowania drobnej lokalnej przed-
siębiorczości, a także zniesienie opodat-
kowania pracy. 

Nie ukrywam, że będę się bardzo starać 
o to, by przyczyniać się także do roz-
woju mojej małej ojczyzny czyli ziemi 
kluczewskiej i olkuskiej. Wielokrotnie 
powtarzałam, że kluczem do dobrego 
sprawowania mandatu posła jest współ-
praca z samorządami. Już dziś mogę 
zadeklarować, że będę robić wszystko, 
aby współpraca z przedstawicielami 
lokalnych społeczności w Małopolsce 
przebiegała pozytywnie. 

Korzystając z okazji chciałbym także 
podziękować wszystkim mieszkańcom 
Gminy Klucze i okolic za oddane na mnie 
głosy i zaufanie jakim mnie obdarzyli. 
Są one dla mnie szczególnie ważne. Zro-
bię wszystko, aby Państwa nie zawieść 
i godnie reprezentować.

Jak głosowali mieszkańcy Gminy Klucze?
(obok nazwy komitetu wyborczego podajemy liczbę  
zdobytych głosów i wynik procentowy):
Prawo i Sprawiedliwość 32.50% (2102 głosy)
Platforma Obywatelska RP 19.82% (1282)
„Kukiz'15” 17.97% (1162)
Zjednoczona Lewica 13.58% (878)
Nowoczesna Ryszarda Petru 5.35% (346)
KORWiN 4.36% (282)
Partia Razem 3.17% (205)
Polskie Stronnictwo Ludowe 2.91% (188)
 KWW Grzegorza Brauna  
„Szczęść Boże!” 0.19% (12)
Kongres Nowej Prawicy 0.15% (10)
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KLUCZE, BUKOWNO. ŚWIĘTOWALI JUBILEUSZ

Uroczystości, z udziałem wielu zapro-
szonych gości – członków związku, 
nauczycieli (obecnych i emerytowa-
nych), dyrektorów szkół, samorządow-
ców i pracowników obsługi – odbyły się 
w auli Szkoły Podstawowej w Kluczach. 

Emilia Jedlińska-Jung, uczennica Szkoły 
Podstawowej w Kluczach, brała udział 
w dwutygodniowym obozie języka an-
gielskiego prowadzonym przez lekto-
rów z USA. Emilia jest uczestniczką au-
torskiego projektu Anety Miszczyńskiej 

110 lat ZNP

Zajęcia  
z lektorami  
z USA  
– nagroda  
za aktywność

Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Kluczach wspólnie z oddziałem w Bukow-
nie zorganizowali obchody 110-lecia powsta-
nia ZNP.

Gratulacje i życzenia jubileuszowe zło-
żył na ręce Józefiny Kamionki, prze-
wodniczącej oddziału ZNP w Kluczach, 
Wójt Gminy Klucze Norbert Bień.

Jubileusz był okazją do wręczenia 
książeczek związkowych nowym człon-
kom ZNP oraz do uhonorowania odzna-
czeniami (Złotą Odznaką ZNP) i dyplo-
mami zasłużonych działaczy związku. 
Szczególne podziękowania za długolet-
nie działania na rzecz oświaty i wkład 
pracy włożony w rozwój i aktywiza-
cję otrzymali m.in. związkowcy z gmi-
ny Klucze: Zofia Krawczyk (przewod-
nicząca Sekcji Emerytów i Rencistów 

ZNP w Kluczach), Stefania Polan oraz 
Marek Świerczek. 

Podczas uroczystości jubileuszowej 
nie mogło zabraknąć przedstawienia 
najważniejszych wydarzeń w histo-
rii związku. Przypomniano także jego 
rolę podczas II wojny światowej, kiedy 
to ZNP przyjął nazwę „Tajna Organiza-
cja Nauczycielska” i organizował lekcje 
w warunkach okupacyjnych. Wspo-
mniano również o dwóch postaciach 
związanych ze związkiem – o Józefie 
Piłsudskim, pierwszym honorowym 
członku ZNP oraz o mniej znanej po-
staci, nauczycielu Marianie Batko, który 
w Auschwitz oddał życie za 16-letniego 
współwięźnia.

Rafał Jaworski

„Incredible English”, realizowanego 
z Programu English Teaching, a finan-
sowanego przez Polsko Amerykańską 
Fundację Wolności, którego operatorem 
jest Nidzicka Fundacja NIDA. Udział 
w obozie językowym była dla uczennicy 
wyróżnieniem za zaangażowanie w pra-
cę podczas projektu. 

Udział w obozie przekonał mnie, 
że warto uczyć się języka angielskiego 
i można to również robić w przyjemny 
sposób – komentuje Emilia i wspomi-
na, że pobyt na obozie urozmaicony był 
różnorodnymi zajęciami. Na koniec, jak 
mówi, zorganizowano dla uczestników 
obozu „dzień polski” i „dzień amerykań-
ski”, a także własne obozowe „Expo”, 
podczas którego odbyo się podsumo-
wanie pobytu.
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Dzień Edukacji  
Narodowej

Dzień papieski Ślubowanie

Jedenastu nauczycieli otrzymało nagrody Wójta Gminy Klucze 
za szczególne osiągnięcia zawodowe. Okazją do wręczenia nagród 
był Dzień Edukacji Narodowej.

Uroczystość odbyła się w auli w Szkole Podstawowej w Klu-
czach, a uświetnił ją występ uczniów kluczewskiej podsta-
wówki. Program artystyczny, przygotowany przez Katarzynę 
Szeląg, Magdalenę Jurczyk i Martynę Smaruj nawiązywał 
do patrona szkoły, św. Jana Pawła II. Po części artystycznej 
i życzeniach składanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
przez Wójta Gminy Klucze Norberta Bienia i Przewodniczą-
cego Rady Gminy Bogusława Pasia, odbyło się wręczenie 
nagród wyróżnionym nauczycielom. Nagrody Wójta Gminy 
Klucze otrzymali: Teresa Pająk z Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Ryczówku, Anna Płonka i Anna Rybak ze Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Kluczach, Aleksandra Witkow-

Dyrekcja, uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej 
w Kluczach uczestniczyli w niedzielnej południowej mszy 
świętej z okazji Dnia Papieskiego. Św. Jan Paweł II jest patro-
nem szkół w Kluczach – podstawówki i gimnazjum. Wcze-
śniej, o godzinie dziesiątej, we mszy mszy poświęconej Jano-
wi Pawłowi II uczestniczyli gimnazjaliści.

Tegoroczny Dzień Papieski był obchodzony pod hasłem 
„Jan Paweł II - patron rodziny”. Z okazji uroczystości Szko-
ła Podstawowa w Kluczach wystawiła na mszę niedzielną 
poczet sztandarowy, a kilkunastoosobowy zespół wokalny 
złożony z uczniów szkoły zaśpiewał dwa utwory: ulubioną 
papieską „Barkę” oraz piosenkę religijną „Ty tylko mnie po-
prowadź”. Do niedzielnego występu dzieci zostały przygoto-
wane przez Martynę Smaruj. 

(RAJ)

W Kluczach odbyło się ślubowanie klas pierwszych – no-
wych uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II.

Przed oficjalną częścią ślubowania zgromadzeni goście – na-
uczyciele, uczniowie i rodzice uczniów – mogli obejrzeć przed-
stawienie, w którym wystąpili uczniowie klasy pierwszej. 

Symbolicznego pasowania na ucznia (oczywiście wielkim 
drewnianym ołówkiem) dokonała Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej Małgorzata Curyło. Życzenia uczniom i nauczycielom 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz ślubowania złożyła 
Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Jarosława Kraszewska.

W tym roku w Kluczach utworzono trzy klasy pierw-
sze, w których uczy się łącznie 69 nowych uczniów, nato-
miast w całej gminie Klucze do klas pierwszych poszło 186 
uczniów.

(RAJ)

ska–Osuch i Violetta Auguścik z Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Kluczach, Ilona Słowik z Przedszkola im. Jasia i Małgosi 
w Kluczach, Rafał Paś z Gimnazjum im. Legionistów Józefa 
Piłsudskiego w Bydlinie, Magdalena Palska z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Chechle, Zdzisława Kaczmarczyk z Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Bydlinie, Maria Drożyńska 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym 
oraz Małgorzata Curyło – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Kluczach.

Ponadto trójce nauczycieli wręczono nominacje na sto-
pień nauczyciela mianowanego. Nominacje otrzymali: Anna 
Haratyk (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bydlinie), Joanna 
Bokalska-Rajba (Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kluczach) 
i Jowita Pandel-Myrcik (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ry-
czówku).

Rafał Jaworski

KLUCZE. NAGRODY DLA NAUCZYCIELI

KLUCZE. MSZA DLA PATRONA SZKÓŁ KLUCZE. PASOWANIE NA UCZNIA
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Koło Łowieckie „Kuropatwa” w Jaro-
szowcu obchodziło 60-lecie powstania 
koła. Uroczystości jubileuszowe rozpo-
częły się od uczestnictwa we mszy świę-
tej odprawionej w kościele w Bydlinie. 

Następnie część oficjalna obchodów, 
m.in. wręczenie odznaczeń dla zasłużo-
nych myśliwych i osób współpracują-

Ponad 30 wędkarzy uczestniczyło 
we wrześniowych zawodach Stowarzy-
szenia Turystyczno-Wędkarskiego „Bia-
ła Przemsza” na stawie w Kluczach-Osa-
dzie.

Sędziowie zawodów nagrodzili pierw-
szą szóstkę wędkarzy, którzy zdobyli 
największą liczbę punktów. We wręcze-
niu nagród uczestniczyły władze stowa-
rzyszenia oraz Wójt Gminy Klucze Nor-
bert Bień. 

(RAJ)

Myśliwski  
jubileusz

Zakończyli  
sezon  
wędkarski

PODZIĘKOWANIE

Zarząd Klubu GLKS Przemsza Klu-
cze składa serdeczne podziękowania 
Krzysztofowi Grzesikowi oraz perso-
nelowi rehabilitacji za dotychczaso-
wą współpracę i  pomoc udzieloną 
klubowi.

cych z kołem, odbyła się w remizie OSP. 
W uroczystościach na zaproszenie Pre-
zesa Koła „Kuropatwa” Mirosława Tre-
tera uczestniczył Wójt Gminy Klucze 

Pustynne Centrum Informacji cieszyło 
się we wrześniu sporą popularnością. 
Odwiedzali to miejsce nie tylko ucznio-
wie lokalnych szkół, ale także turyści 
indywidualni i grupy zorganizowane 
spoza gminy Klucze. Gościliśmy m.in. 
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bra-
ciejówce oraz ze Szkoły Podstawowej 
nr 23 w Dąbrowie Górniczej. Podczas 
spotkania w PCI oraz w terenie walo-
ry geograficzne i przyrodnicze pustyni 
przybliżał gościom Henryk Poczęsny, 
instruktor nordic walking i członek za-
rządu stowarzyszenia „Amonit”.

(RAJ)

Goście w pustynnym centrum

Norbert Bień, który złożył myśliwym 
gratulacje z okazji jubileuszu, życząc 
pomyślności i satysfakcji z uprawiania 
łowieckiej pasji.

Wyniki zawodów wędkarskich z 20 września: 
1. Wiesław Curyło (2740 pkt.), 2. Marcin Ledziński 
(2645), 3. Jacek Głowacki (2560), 4. Władysław Jamróg 
(2400), 5. Jacek Śliwka (2140), 6. Wiesław Mgłosiek 
(1895).
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OSP Bogucin Duży zakończyło projekt „2015 Lato w remizie 
strażackiej”, który był dofinansowany ze środków Programu 
Działaj Lokalnie IX Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce. Projekt wsparła finansowo Gmina Klucze.

W związku z tym składamy gorące podziękowania za wszel-
ką pomoc merytoryczną i techniczną, duże zaangażowanie 
i bezinteresowność: Stowarzyszeniu Forum Oświatowe Klu-
cze, Gminie Klucze, Druhom Strażakom z OSP w Chechle, 
OSP w Rodakach i OSP w Kwaśniowie, Stowarzyszeniu Pro-
dukt Lokalny nad Białą Przemszą oraz wszystkim wolontariu-
szom i mieszkańcom Bogucina Dużego, dzięki którym reali-
zowane przedsięwzięcie przyniosło wiele zadowolenia wszyst-
kim uczestników.

Prezes OSP w Bogucinie Dużym 
Sylwiusz Kajda 

OSP Bydlin w okresie od 1.07.2015 
do 30.09.2015 realizowała projekt pod 
tytułem "Ludzie, folklor, tradycja na in-
tegracje mieszkańców gminy".

Głównym celem projektu było popula-
ryzowanie tematyki związanej z produk-
tami lokalnymi i tradycyjnymi. Kluczo-
we działania projektu przeprowadzono 
w trakcie organizacji Dożynek Diecezjal-
no-Powiatowo-Gminnych, które odbyły 
się 23 sierpnia 2015 w Bydlinie. Przy-
gotowano wówczas 900 gorących po-

siłków, których kosztować można było 
podczas uroczystości dożynkowych.

Zarząd OSP Bydlin dziękuje wszyst-
kim wolontariuszom i uczestnikom pro-
jektu za owocną współpracę.

Projekt był dofinansowany ze środ-
ków Programu „Działaj Lokalnie IX” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolno-
ści realizowanego przez Akademię Roz-
woju Filantropii w Polsce przy wsparciu 
finansowym Gminy Klucze.

LATO W REMIZIE STRAŻACKIEJ

BYDLIN. PODSUMOWANIE PROJEKTU 

Ludzie, folklor, tradycja

Zakończenie projektu OSP Bogucin

ODNOWIENIE KAPLICZKI  
– PODZIĘKOWANIE

Składam serdeczne podziękowania oso-
bom, które przeprowadziły odnowienie 
kapliczki na ul. Dworskiej w Kwaśniowie 
Dolnym:
Krzysztofowi Dyduchowi, Wojciechowi 
Hołowińskiemu, Dariuszowi Jurczykowi, 
Szymonowi Chłoście, Tadeuszowi i Kazi-
mierze Jurczykom, Mariuszowi Jagle i Ry-
szardowi Miturze.

Krzysztof Nowak
Radny i Sołtys Kwaśniowa Górnego
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Nagrodzony plakat  
ekologiczny

„Czytam sobie w bibliotece”

II miejsce  
na festiwalu!

Spotkanie z liderem kabaretu „Rak”

Weronika Bałazy i Kinga Włodyga, 
uczennice Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Kluczach, zajęły  III miejsce w kon-
kursie pt. „Ekologia wielkiego formatu”.
Uczennice wykonały plakat na temat za-

grożenia środowiska naturalnego. Pracę 
tworzyły podczas Festynu Ekologicznego, 
który odbył się na Rynku w Olkuszu i był 
zorganizowany przez Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji z Olkusza.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczach zna-
lazła się w gronie 900 bibliotek z całej Polski, 
którym przyznano udział w projekcie „Czytam 
sobie w bibliotece”. Organizatorem akcji jest 
Centrum Edukacji Obywatelskiej, które wspól-
nie z wydawnictwem Egmont chce promować 
czytelnictwo wśród dzieci w wieku od 5 do 8 lat.

Pierwsze spotkanie z tego cyklu, z udziałem 
przedszkolaków z grupy „Niezapominajki” 
z Przedszkola w Kluczach, odbyło się 24 wrze-
śnia w Gminnej Bibliotece Publicznej.

Dzieci uczestniczyły w zabawach integracyj-
nych, dydaktycznych oraz manualnych, wysłu-
chały też opowiadania Ewy Nowak pt. „Szarka”. 
W nagrodę za udział w akcji otrzymały dyplo-
my, kolorowanki i zakładki do książek. 

Zespół „TESAMEE...”, prowadzony przez Annę 
Dudek, zajął II miejsce na V Festiwalu Piose-
nek Katarzyny Sobczyk "O Złotą Różę Małego 
Księcia" w kategorii zespoły wokalne i zespo-
ły wokalno-instrumentalne. Do udziału w festi-
walu zgłosiło się blisko 70 wykonawców! Gra-
tulujemy zdobycia wysokiego miejsca!

W Domu Kultury „Hutnik” w Jaro-
szowcu gościł aktor, satyryk i lider 
śląskiego Kabaretu „Rak” Krzysztof 
Hanke.

To było duże przeżycie dla dzieci, 
mogły poznać znaną im z telewizji 
postać, otrzymać plakat z autogra-
fem i zadawać pytania dotyczące 
pracy na scenie – informują organi-
zatorzy spotkania, w którym uczest-

niczyli: uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Jaroszowcu z wychowaw-
cami, grupa harcerska „Wiewióry” 
oraz przedszkolaki.

Spotkanie zorganizowano w ra-
mach projektu „Zagospodarowanie 
czasu wolnego dzieciom: w świecie 
bajek, baśni i przygód” z Programu 
„Działaj Lokalnie”.

Nadesłała: Alicja Maniak



Spotkanie z jubilatami odbyło się w Urzędzie Gminy Klu-
cze. Pary jubileuszowe otrzymały listy gratulacyjne i upo-
minki.

Ta wspaniała rocznica to symbol wierności i miłości rodzin-
nej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku mał-
żeńskiego. Niech ten jubileusz i następne będą przykładem 
dla przyszłych pokoleń – napisał Norbert Bień Wójt Gminy 
Klucze w listach gratulacyjnych kierowanych do każdej z par.

Jubileusz 60-lecia małżeństwa świętowali: 
Daniela i Józef Cupiałowie z Kwaśniowa Górnego, Zofia 

i Czesław Długoszewscy z Kolbarku, Anna i Stanisław Gu-
zikowie z Kwaśniowa Dolnego, Otolia i Stanisław Łaksa 
z Klucz, Stanisława i Władysław Szelągowie z Kwaśniowa 
Górnego, Stanisława i Tadeusz Szymańscy z Ryczówka, He-
lena i Jan Ziemniak z Rodak.

Pay jubileuszowe, które obchodziły dłuższe jubileusze: Ja-
nina i Mieczysław Majcherkiewiczowie z Klucz (65 roczni-
ca ślubu), Krystyna i Lucjan Jaworscy z Golczowic (18 maja 
minęła 65 rocznica slubu,  w sierpniu br. zmarł mąż pani 
Krystyny), Łucja i Jan Grzankowie z Kolbarku (64 rocznica), 
Janina i Tadeusz Barczykowie z Kolbarku (63 rocznica), Kry-
styna i Bolesław Kwietniowie z Klucz (61 rocznica), Stanisła-
wa i Władysław Szymonkowie z Rodak (61 rocznica). 

Wszystkim parom redakcja składa najserdeczniejsze życze-
nia jubileuszowe!

Rafał Jaworski

ŚWIĘTOWALI DIAMENTOWE GODY
Trzynaście par obchodziło jubileusze małżeńskie: 60-lecia, 
a nawet 65-lecia związku. Życzenia z okazji diamentowych 

godów złożyli jubilatom Wójt Gminy Klucze, kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego i pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich.



To był muzyczny wieczór pełen pozy-
tywnych wrażeń. W sobotę 17 paździer-
nika podczas inauguracji Kluczewskie-
go Tygodnia Zdrowia na scenie Domu 
Kultury „Papiernik” w Kluczach wystą-
piły dwie różne osobowości sceniczne.

Najpierw z krótkim recitalem zapre-
zentowała się Karolina Dudek, wokalist-
ka, którą poznali nie tylko rodzimi słu-
chacze (nasza świetnie zapowiadająca 
się młoda artystka w ubiegłym roku wy-
stąpiła jako jedna z laureatek Festiwalu 
„Talenty Małopolski 2014” w krakow-
skiej „Piwnicy pod Baranami”). Podczas 
sobotniego występu w Kluczach Karo-
lina zaczęła swój recital bardzo nastro-
jowo, od wykonania słynnego Grande 
Valse Brillante z repertuaru Ewy Demar-
czyk. Był walc, a więc nie mogło zabrak-
nąć tanga – Karolina znakomicie wyko-
nała także Tango Tandresse (to tekst 
Agnieszki Osieckiej, z muzyką Jerzego 
Satanowskiego). 

Z kolei w zupełnie inne muzyczne 
klimaty, bo jazzowe (What a wonder-
ful world Louisa Armstronga), soulowe, 

a nawet klimaty ballad rockowych (An-
gie Micka Jaggera i Rolling Stones) za-
brał słuchaczy Arek Kłusowski. Woka-
liście, znanemu z finału trzeciej edycji 
Voice of Poland, towarzyszył w wystę-
pie na żywo pianista Klaudiusz Szpyt-
ma. Mimo że był to tylko duet, to za-
brzmiał z energią co najmniej kilkuoso-
bowego zespołu! Świetna, nastrojowa 
barwa głosu Arka Kłusowskiego plus 
energetyczny akompaniament zrobiły 
swoje. To była niesamowicie przyjem-
na podróż w świat muzycznych fascy-
nacji. 

Repertuar, jaki prezentuje Arek Kłu-
sowski, to propozycja dla wymagającego 
słuchacza, który w muzyce szuka czegoś 
więcej, niż prostego "hup-siup trala-lala". 
Ci, którzy z wrażliwością artysty chcieli-
by obcować częściej, będą mogli poznać 
także jego autorską twórczość, bowiem 
wkrótce zostanie wydana płyta Arka 
Kłusowskiego. Jeden z nowo nagranych 
utworów nasi słuchacze mogli poznać 
na koncercie w Kluczach.

Rafał Jaworski

Nastrojowe występy 
Arka Kłusowskiego 
i Karoliny Dudek

SOUL, JAZZ I NOSTALGICZNE BALLADY ZAGOŚCIŁY NA SCENIE W KLUCZACH

Bajki dla dorosłych  
w obrazach  
Patryka Tylca
17 października w galerii Domu Kultu-
ry w Kluczach otwarto wystawę prac 
malarskich Patryka Tylca. Młody ar-
tysta pochodzi z Chechła, ale obecnie 
mieszka w Warszawie. Jego prace, peł-
ne fantastycznych postaci i nasycone 
żywymi kolorami, przypominają ilu-
stracje bajek dla dzieci. 

Czasem przedstawione na płótnach 
kolorowe scenki, mimo obecności na 
nich zabawnych (na pozór) postaci, 

epatują niepokojem. Tak, jak w przy-
padku jednej z ostatnich prac Patryka, 
w której artysta odniósł się do szero-
ko dyskutowanego obecnie tematu na-
pływu imigrantów i tego, co może się 
stać, jeśli wraz z uchodźcami na ulice 
polskich (czy europejskich) miast tra-
fią też fanatyczni zwolennicy prawa 
szariatu...

Rafał Jaworski
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