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W numerze między innymi:

1000 km 
kajakiem 
Sebastian Kołodziej z Kwaśniowa 
przepłynął samotnie Wisłę.  
To szesnaście dni zmagania 
z wodnym żywiołem i samym sobą.

100 lat 
Pan Stanisław Kulawik z Chechła 
obchodził setne urodziny! Podzielił się 
z nami ciekawymi wspomnieniami. Wiele 
z nich wiązało się z przeżytymi przez pana 
Stanisława latami II wojny światowej.

Czytaj na str. 7

Obchody 153 rocznicy bitwy pod Golczowicami
 Mieszkańcy gminy Klucze i liczne grono zaproszonych gości wzięło udział  

w obchodach 153 rocznicy bitwy pod Golczowicami, stoczonej przez powstańców stycz-
niowych 22 kwietnia 1863 roku. Na uroczystość zapraszali Wójt Gminy Klucze Norbert 
Bień, Nadleśniczy Nadleśnictwa Olkusz Marcin Polak oraz Sołectwo Golczowice.

Czytaj na str. 3
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PrzybyłO drzeW OzdObnyCH

Kilka miejscowości wzbogaciło się o nowo posadzone drzewa m.in. lipy i kaszta-
ny. To efekt kontynuowania prac związanych z nasadzeniami roślin ozdobnych 

na terenie gminy. 

Posadzono nowe drzewa i uzupełniono wcześniejsze nasadzenia m.in. w Klu-
czach (wzdłuż cieku wodnego koło osiedla XXX-lecia, na rondzie i w parku, na par-
kingu przy ulicy Olkuskiej oraz w Kluczach-Osadzie), w  Jaroszowcu, w Kwaśniowie 
Dolnym i Kwaśniowie Górnym, w Bogucinie Dużym i Zalesiu Golczowskim. 

(RAJ)

KWiTnąCe drzeWKa  
W JarOszOWCu

młOde KaszTanOWCe  
W KWaśniOWie KluCze

nOWe drzeWa W ParKu W KluCzaCH

19. zbiórKa „KrOPli miłOśCi”
18 osób zarejestrowało się jako potencjalni dawcy, a dwanaście oddało krew 

podczas dziewiętnastej już akcji zbiórki krwi „Kropla Miłości”, organizowanej co roku 
przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kluczach. Nad sprawnym przebiegiem akcji 
czuwało dwudziestu sześciu wolontariuszy oraz opiekunowie grupy: Magdalena 
Nowak, Joanna Bokalska-Rajba i Maja Kwaczyńska-Dyduch.
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 Temat z okładki

uCzCiliśmy POWsTańCóW sTyCzniOWyCH
Mieszkańcy gminy Klucze i liczne grono zaproszo-

nych gości wzięło udział w obchodach 153 rocznicy 
bitwy pod Golczowicami. Na uroczystość zapraszali Wójt 
Gminy Klucze Norbert Bień, Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Olkusz Marcin Polak oraz Sołectwo Golczowice.

Przypomnijmy, bitwę pod Golczowicami stoczyli 
powstańcy styczniowi 22 kwietnia 1863 roku.  Starcie ponad 
300-osobowego oddziału powstańczego pod dowódz-
twem kpt. Anastazego Mossakowskiego z Rosjanami 
zakończyło się zwycięstwem Polaków. Samo powstanie, 
jak wiemy, zakończyło się klęską. Jednak, jak zaznaczył 
w przemówieniu na uroczystości Wójt Gminy Klucze, ten 
zryw wolnościowy miał niepodważalne znaczenie dla 
ducha narodu, ukształtował bowiem narodową świado-
mość Polaków, także na przyszłe pokolenia. 

Wójt podziękował także mieszkańcom Golczowic za 
pielęgnowanie pamięci o powstańcach. Przypomniał, że 
w 1988 roku, w 125 rocznicę bitwy postawiono w Golczo-
wicach krzyż w hołdzie powstańcom, o który mieszkańcy 
dbają nieprzerwanie.

Obchody rozpoczęły się rajdem pieszym, który zorga-
nizowało Koło PTTK w Kluczach we współpracy ze szkołą 
w Jaroszowcu. Członkowie i sympatycy koła, dzieci i mło-
dzież szkolna oraz harcerze wyruszyli do Golczowic trasą 
z Klucz przez Godawicę, gdzie w lesie znajduje się cmentarz 
Powstańców Styczniowych. 

W części oficjalnej obchodów odbyła się msza święta, 
odprawiona przez ks. Marcina Wróbla, proboszcza parafii 
Cieślin i ks. Dziekana Marka Szeląga. Po mszy delegacje 
samorządowców, poselskie i organizacji złożyły kwiaty 
pod krzyżem powstańczym w Golczowicach. 

W dalszej części odbyło się spotkanie plenerowe przy 
świetlicy w Golczowicach z koncertem utworów patrio-
tycznych w wykonaniu zespołu „Ziemia Kluczewska” 
i grupy harcerzy ze Szkoły Podstawowej w Jaroszowcu. 

Rafał Jaworski

Więcej zdjęć na www.gmina-klucze.pl
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KONFERENCJA W STAROSTWIE OLKUSKIM

OCHrOnić Przed zanieCzyszCzeniem

Ochrona źródeł wody w powiecie olkuskim była te-
matem konferencji zorganizowanej w starostwie 

Powiatu Olkuskiego z okazji dnia Wody 2016.

Głównymi zagadnieniami przedstawianymi na konferen-
cji były: zasięg kanalizacji w gminach powiatu i uruchomienie 
nowego systemu zaopatrzenia w wodę. Wiele miejsca w dys-
kusji poświęcono przełączeniu dostaw wody na nowy system 
wodociągowy oraz problemowi zanieczyszczenia wód pod-
ziemnych, zwłaszcza w kontekście niedawnego skażenia wody 
w ujęciu przy stacji uzdatniania w Olkuszu (doszło do niego na 
skutek przedostania się do źródła znacznej ilości fekaliów).

Jak zwrócił uwagę prof. Jacek Motyka z Akademii Górni-
czo-Hutniczej w Krakowie, jest kilka przyczyn skażenia wód 
głębinowych. Są nimi na przykład ścieki wypuszczane do 
rzek albo słabo zabezpieczone składowiska odpadów. Z kolei 
przez źle likwidowane otwory wiertnicze do wód podziemnych 
mogą dostawać się azotany. Związki te mogą przedostać się 
do wód także przez kontakty hydrauliczne albo z odpadów 
komunalnych, które zalegają w zapadliskach pogórniczych 
(oczywiście odpady te wysypywane są tam nielegalnie).  

Temat ten uzupełnił Józef Niewdana ze Stowarzyszenia 
„Szansa Białej Przemszy”, który przestrzegał, że ścieki z nie-
szczelnych szamb dostają się wprost do warstw wodonośnych 
w glebie. W swym wystąpieniu wskazał, że rozwiązaniem pro-
blemu jest rozbudowa szczelnego systemu kanalizacji.

Obecnie w powiecie olkuskim (w obszarze obsługiwanym 
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu) 
ok. 70% ścieków jest kierowanych do oczyszczalni. Zreali-
zowany przez spółkę PWiK (której udziałowcami są cztery 
gminy: Olkusz, Klucze, Bukowno i Bolesław) projekt pn. 
„Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Prze-
mszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze 
– etap I” wypełnił w obecnym etapie wymogi unijne dotyczące 
oczyszczania ścieków komunalnych. Poprzez zakończony 
w ub. roku projekt wyposażono aglomeracje w systemy kana-
lizacji zbiorczej (obejmowało to także budowę oczyszczalni 
ścieków). Chodzi o aglomeracje powyżej 15 tys. RLM (skrót 
ten oznacza Równoważną Liczbę Mieszkańców i jest jed-
nym z parametrów projektowych; wyraża wielkość ładunku  
biologicznego oczyszczanych ścieków pochodzących 

z gospodarstw domowych odprowadzanych przez statystycz-
nego mieszkańca w ciągu doby). Jednym z efektów ekologicz-
nych zrealizowanego projektu był wzrost o 8876 użytkowni-
ków nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. 

Obecni na konferencji przedstawiciele PWiK zaprezen-
towali także dotychczasowe efekty, a także plany istotnego 
dla mieszkańców przedsięwzięcia, jakim jest uruchomienie 
nowego systemu zaopatrzenia w wodę (po zaprzestaniu 
pompowania wody z zamykanej kopalni ZGH). Do września 
powinno nastąpić całkowite przełączenie na dostarczanie 
wody z ujęć zlokalizowanych na terenie Gminy Klucze (cho-
dzi o I etap projektu i ujęcia w Bydlinie, Kolbarku i Cieślinie).

Wiele miejsca w dyskusji poświęcono sprawie ewentual-
nego zagrożenia zanieczyszczeniem bakteriologicznym ujęć 
wody. Zwłaszcza, że w lutym miało miejsce poważne zanie-
czyszczenie wody stwierdzone na stacji uzdatniania. 

To było skutkiem odprowadzenia dużej ilości nieczysto-
ści w pobliżu ujęcia. Na razie nie wiemy, kto to zrobił ani 
dokładnie gdzie. Dlatego w trosce o zdrowie mieszkańców 
nie odstępujemy jeszcze od intensywnego chlorowania 
wody dostarczanej przez wodociągi. Także w nowym sys-
temie jesteśmy przygotowani do natychmiastowego uru-
chomienia chlorowania wody w razie wykrycia bakterii. 
Trzeba wyraźnie podkreślić, że na jakość wody ma wpływ 
każdy mieszkaniec – mówiła na konferencji Agata Knapik, 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, wskazując na 
działanie ludzkie, tzn. na przykład nieszczelność szamb na 
posesjach. Niemałe znaczenie ma tu także liczba gospo-
darstw nie podłączonych jeszcze do kanalizacji.

Do tych obaw odnieśli się przedstawiciele gmin, któ-
rzy podkreślili, że priorytetowymi zadaniami na przyszłość 
powinno być należyte zabezpieczenie ujęć wody nowego sys-
temu, aby nie powtórzyła się sytuacja sprzed paru miesięcy, 
a także kontynuowanie procesu kanalizacji gmin.

Starosta Paweł Piasny zapowiedział już koleją konferen-
cję z udziałem wójtów i burmistrzów czterech gmin zaan-
gażowanych w projekt dostawy wody. Głównym tematem 
kolejnej konferencji będzie właśnie omówienie propozycji 
działań na rzecz zachowania czystości wokół ujęć. 

Rafał Jaworski
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inWesTyCJe
• będzie TermOmOdernizaCJa

Budynki oświatowe w gminie Klucze będą bardziej ener-
gooszczędne. Gmina wyłoniła wykonawcę dokumentacji na 
zadanie obejmujące termomodernizację, wymianę oświe-
tlenia i montaż paneli fotowoltaicznych w trzech obiek-
tach: w  szkołach w Bydlinie i Rodakach oraz w przedszkolu 
w Jaroszowcu. 

• PrzebudOWa Przed urzędem
W kwietniu podpisano umowę z wykonawcą prac 

budowlanych, w wyniku których zostanie przebudowane 
wejście do budynku Urzędu Gminy w Kluczach. Wykonany 
zostanie m.in. nowy podjazd dla osób niepełnosprawnych 
oraz schody prowadzące do budynku.

• KOleJny Klub maluCHa
W Jaroszowcu zostanie utworzony „Klub Dziecięcy”. 

W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę remontu 
budynku przedszkola (gdzie będzie mieścił się klub), aby 

zaadaptować część pomieszczeń w istniejącym budynku na 
potrzeby nowej placówki. Będzie to drugi po Kluczach klub 
dziecięcy dla dzieci w wieku do lat trzech.

• dOKumenTaCJa dla PałaCyKu
Gmina Klucze podpisała umowę na wykonanie opraco-

wania do wniosku aplikacyjnego na rewitalizację i zmianę 
funkcji zabytkowego pałacu Dietlów w Kluczach. Jak pisali-
śmy w lutowym numerze Echa Klucz, gmina planuje złożyć 
wniosek o fundusze unijne na wsparcie prac związanych 
z odnowieniem budynku.

bezPłaTna 
POmOC PraWna
W Kluczach w siedzibie urzędu Gminy można skorzy-

stać z bezpłatnej pomocy prawnej. Kto i w jakim 
zakresie może otrzymać taką pomoc?
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobom fizycznym: 
pobierającym świadczenia z pomocy społecznej, posiadającym 
ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatantom i weteranom, oso-
bom powyżej 65 roku życia i tym, którzy nie ukończyli 26 lat. 
Z bezpłatnej pomocy prawnej mogą także skorzystać poszkodowani 
w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub 
awarii technicznej (jeśli osoba poszkodowana znalazła się w wyniku 
tych zdarzeń w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty).

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby 
uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługują-
cych jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, 
wskazanie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, a także 
udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, 
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu 
przygotowawczym lub sądowym.

Punkt Bezpłatnej Pomocy Prawnej w Gminie Klucze prowa-
dzony jest przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Dobro-
czynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu. Udzielającym porad jest 
adwokat i osoba, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 
5 sierpnia 2015r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Punkt zlokalizowany jest w siedzibie Urzędu Gminy 
Klucze, ul. Partyzantów 1, w pokoju nr 119. 

Terminy udzielania porad: poniedziałki, wtorki, 
czwartki od godziny 11.00 do 15.00  oraz w środy  

od 8.00 do 12.00 i piątki od 07.30 do 11.30.

mOdernizaCJa dróG
ODNOWiONA DROGA NA KOByLiCę

Zakończyła się modernizacja drogi na odcinku Zale-
sie Golczowskie – Kobylica. Droga została utwardzona 
nawierzchnią tłuczniową. Ułatwi to dojazd nie tylko miesz-
kańcom Kobylicy, ale również pojazdom służbowym i ratun-
kowym. Do tej pory mieszkańcy musieli korzystać z drogi 
należącej w całości do Lasów Państwowych. Modernizację 
drogi sfinansowano z budżetu Gminy Klucze, w tym ze środ-
ków funduszu sołeckiego.

MODERNiZACjA W RODAKACH
Jest już podpisana umowa z wykonawcą, który zreali-

zuje prace modernizacyjne na ulicy Południowej w Roda-
kach. Modernizacja drogi zostanie sfinansowana ze środków 
budżetu Gminy Klucze w tym z funduszu sołeckiego.

PARKiNG W GOLCZOWiCACH
Zakończyła się budowa parkingu w Golczowicach, zloka-

lizowanego przy tamtejszej świetlicy. Zadanie to było zapla-
nowane przez sołectwo w ramach tegorocznego funduszu 
sołeckiego. 
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ruszył KOnKurs działaJ lOKalnie iX 2016!
złóż WniOseK i zysKaJ naWeT dO 6 TysięCy złOTyCH!

20 kwietnia 2016 roku ruszyła iX edycja 
Działaj Lokalnie w Ośrodku Działaj Lokalnie 
w Kluczach, masz więc wyjątkową okazję do 
zrealizowania swojego pomysłu.
O wsparcie inicjatyw mogą ubiegać się:
•	 Organizacje pozarządowe posiadające oso-

bowość prawną (tj. fundacje, stowarzyszenia, 
oddziały Caritas zarejestrowane w KRS lub 
kluby sportowe zarejestrowane w ewidencji 
Starosty Powiatowego),

•	 Grupy nieformalne (w tym także oddziały tere-
nowe organizacji nie posiadających osobowo-
ści prawnej), w których imieniu wniosek złoży 
organizacja pozarządowa,

•	 Grupy nieformalne, występujące z wnioskiem 

samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL
Termin naboru wniosków od 20 kwietnia 

2016 do 6 czerwca 2016 r. wyłącznie przez 
generator wniosków dostępny na stronie 
internetowej: www.forumoswiatowe.com.pl 

lub www.system.dzialajlokalnie.pl

Ośrodek Działaj Lokalnie w Kluczach  
(Stowarzyszenie Forum Oświatowe KLUCZE)

ul. Zawierciańska 2a lok. 1, 32-310 Klucze 
tel. 533 976 208

https://www.facebook.com/DLKlucze
e-mail: dzialaj.loklanie@

resOCJalizaCJa
Przez PraCę

Dwudziestoosobowa grupa z zakładu karnego w Trzebini 
pracowała na terenie gminy 22 kwietnia z okazji Dnia Ziemi. 
Osadzeni, w ramach resocjalizacji, wzięli udział w pracach 
porządkowych przy drogach i na Pustyni Błędowskiej. 

To na razie akcja jednorazowa, ale jak mówi Wójt Gminy 
Klucze Norbert Bień, jest szansa na podpisanie porozumie-
nia, na mocy którego osadzeni mogliby okresowo wykony-
wać prace społecznie użyteczne (porządkowe, remontowe) 
na terenie Gminy Klucze. 

nOWa sala 
banKieTOWa

Otwarcie pod koniec kwietnia „Lawendowego Dworku”, 
nowego domu weselnego w Kluczach, którego właścicielami 
są Łukasz i Anna Płonka, świadczy o rozwoju branży usłu-
gowej związanej z organizacją wesel. To już kolejny w gmi-
nie budynek z salą bankietową, gdzie można organizować 
uroczystości rodzinne. Obecnie poza domem urządzamy już 
nie tylko wesela, ale także inne imprezy okolicznościowe, jak 
komunie, chrzciny czy urodziny. Nowy dom weselny wzbo-
gaci tego typu ofertę w gminie Klucze.

„Lawendowy Dworek” dysponuje salą bankietową, 
bawialnią dla dzieci i pokojami gościnnymi.

Na otwarcie domu weselnego zaproszono liczne grono 
gości. W inauguracji działalności nowego obiektu usługo-
wego na mapie gospodarczej gminy uczestniczył m.in. Wójt 
Norbert Bień. Poświęcenia sal dokonali księża – ks. dziekan 
Marek Szeląg i proboszcz parafii Klucze ks. Marek Łabuda. 

sPraWdź się W OrTOGrafii!
17 maja 2016 r.  odbędzie się V Dyktando o Pióro 

Wójta Gminy Klucze Norberta Bienia. Wszystkich, 
którzy chcieliby sprawdzić swoją znajomość ortografii 
w praktyce, zapraszamy na godz. 17.00. do auli Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach.

Osadzeni  porządkowali m.in. teren Pustyni Błędowskiej.

Otwarciu domu weselnego towarzyszył pokaz taneczny w wyko-
naniu zawodowych tancerzy.
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seTne urOdziny!
Pan Stanisław Kulawik z Chechła skończył w marcu 

br. 100 lat! Urodziny świętował w szerokim gronie rodzin-
nym w Restauracji „Opoka” w Kluczach. Życzenia zdrowia 
i wszelkiej pomyślności na dalsze lata złożył jubilatowi 
Wójt Gminy Klucze Norbert Bień. Życzenia składały rów-
nież radna gminy i sołtys Chechła Maria Sierka oraz kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego Barbara Kocjan.

Podczas wizyty w domu Jubilata pan Stanisław podzie-
lił się licznymi wspomnieniami z lat młodości, a te upłynęły 
m.in. w trudnym okresie II wojny światowej. Tuż przed wybu-
chem wojny Stanisław Kulawik służył w Lublińcu w 74. Pułku 
Piechoty. Zachowane zdjęcie w mundurze zostało wykonane 
w 1939 roku w czasie służby w pułku (obok na zdjęciu w ramce 
małżonka pana Stanisława, Zofia). 

W wojsku w Lublińcu służyłem razem z Eugeniuszem Kraw-
czykiem z Chechła. Kiedy wybuchła wojna broniliśmy Janowa 
i Złotego Potoku, ale podczas walk nawet nie widziałem się 
z moim kolegą – opowiada Stanisław Kulawik. Wspomniany 
przez niego Eugeniusz Krawczyk również obchodził w tym roku 
setne urodziny! (o tym wydarzeniu pisaliśmy w styczniowym 
numerze Echa Klucz). Obaj Jubilaci są członkami Związku Kom-
batantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. 

Przegrana walka pod Janowem zakończyła się dla pana Sta-
nisława niewolą. Najpierw osadzono go razem z ok. dziesięcioma 
tysiącami jeńców w założonym przez Niemców obozie w Jano-
wie, a potem w obozie w Częstochowie, gdzie trzymano ich przez 
trzy miesiące.  Potem zaczęły się lata wojny spędzone w Rzeszy.

Z Częstochowy wywieziono nas do Zgorzelca, też do obozu 
dla jeńców. Niektórzy z nas nie zdążyli się porządnie ubrać, 
dojechali tam bez czapek, bez płaszczy, a była jesień. W Zgo-
rzelcu pracowały już Polki. Jak nas zobaczyły, to się rozpłakały. 
Musieliśmy wyglądać biednie. Rozlokowano nas w namiotach, 
spaliśmy na deskach, słomie, na czym się dało. Z jedzeniem 
było krucho. Potem wywieźli nas do Nie-
miec do pracy przymusowej – opowiada. 

W Rzeszy Stanisław Kulawik, po pół-
rocznym pobycie na terenie dzisiejszych 
wschodnich Niemiec, trafił ostatecznie 
w okolice Wiesbaden, około 100 km od 
granicy z Francją. Tam pracował w gospo-
darstwie ogrodniczym. 

Sytuacja robotników przymusowych w Rzeszy była różna. 
Wiele zależało od postawy pracodawców lub nadzorców. 
Jednak wszędzie Polacy byli traktowani gorzej niż robotnicy 
przymusowi z Europy zachodniej.  Najtrudniej mieli ci, którzy 
pracowali w fabrykach zbrojeniowych. Przyszła żona pana 
Stanisława, Zofia (z domu Osiecka; pochodziła z Włocławka) 
pracowała w zakładzie chemicznym.  Jak wspomina pan Sta-
nisław, Zofia cierpiała biedę i głód. Pomagał jej więc, jak mógł. 
Przynosił owoce, podrzucał coś do jedzenia. 

Warunki pracy i relacje między Niemcami a robotnikami 
przymusowymi były regulowane przez rygorystyczne zarzą-
dzenia. Za zaniedbania w pracy czy złamanie przepisów można 
było zostać wysłanym do obozu pracy wychowawczej, który 
przypominał obóz koncentracyjny. 

Pan Stanisław, w tym całym nieszczęściu wywózki do kraju 
okupanta i przymusowej pracy, trafił na gospodarzy, których 
stosunek do pracownika z Polski można określić jednym sło-
wem – ludzki. 

To byli dobrzy ludzie – mówi o nich wprost. – Razem z nimi 
mogłem jadać przy jednym stole. Gospodarz mówił, że jak 
razem pracujemy, to razem też będziemy siedzieć przy stole  
– wspomina pan Stanisław niezwykłą, jak na warunki pracy 
przymusowej, sytuację. Utrzymywał z nimi kontakt nawet po 
wojnie, a syn gospodarza odwiedził go nawet kiedyś niespo-
dziewanie w Chechle, przy okazji pobytu na Śląsku. 

O gorzkiej ironii historii można mówić przytaczając sytuację 
u schyłku wojny, kiedy pan Stanisław o mały 
włos nie stał się ofiarą bombardowania, wsku-
tek… brytyjskich nalotów na niemieckie miasta. 
Wtedy, jak opowiada, w schronie lub w rowach 
na polach tłoczyli się wszyscy, zarówno Niemcy, 
jak i znajdujący się pod Wiesbaden na przymu-
sowych robotach Polacy i Francuzi. 

Koniec wojny ogłosili w Wiesbaden Ame-
rykanie. Spytali wtedy, czy ktoś chciały pra-

cować u nich w koszarach, w magazynie. Pan Stanisław nie 
zastanawiał się długo i razem z innymi Polakami w ten spo-
sób doczekał powrotu do Ojczyzny. Jeszcze w Niemczech, po 
wojnie, wziął ślub z Zofią; tam też urodził im się syn. Wrócił do 
Polski, jak mówi, w odpowiedzi na apel, że brakuje tam rąk do 
pracy. Czterdzieści lat swojego życia zawodowego przepraco-
wał w Kluczach na papierni. 

Pan Stanisław Kulawik ma dwoje dzieci: syna Piotra i córkę 
Zofię, czworo wnucząt i ośmioro prawnuków.

 Jubileusz

Setne urodziny. Stoją od lewej: Synowa Jubilata Leokadia Kulawik, Teresa 
Bień, radna Maria Sierka, Stanisław Kulawik, wójt Norbert Bień i córka 
Jubilata Zofia Kiwior.

Stanisław Kulawik (w środku) z synem Piotrem i jego małżonką Leokadią

Rafał Jaworski
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„leśne” WarszTaTy 
W rOdaKaCH
W szkole Podstawowej w rodakach odbyły się 

warsztaty „las bliżej nas”, w których uczestni-
czyli uczniowie klas drugich i trzecich. Warsztaty opra-
cowała i poprowadziła studentka Wydziału leśnego 
uniwersytetu rolniczego w Krakowie róża działach.

Część pierwsza warsztatów dotyczyła leśnej fauny, m.in. 
świata ssaków parzystokopytnych. Uczestnicy zajęć zaspoka-
jali swoją ciekawość przyrodniczą pytając, czym różnią się rogi 
od poroża oraz czy sarna  jest „żoną” jelenia (nie jest). Mogli 
także obejrzeć piękne okazy rogów i poroży oraz wyszukać ilu-
stracje łosia, jelenia, sarny i żubra w odpowiedniej literaturze. 

Część druga warsztatów poświęcona była jednemu z naj-
istotniejszych elementów leśnego ekosystemu – drzewom 

iglastym i liściastym. Uczniowie zabawili się w pracowni-
ków szkółki leśnej – musieli rozpoznawać nie tylko liście, ale 
i nasiona popularnych na naszych terenach drzew. 

Spotkanie zakończyło się zadaniem praktycznym – 
drugo i trzecioklasiści zgodnie z instrukcjami pani Róży 
posadzili w kilku doniczkach kwiaty, także te leśne. 

Wyróżnienia za OrTOGrafię
Kinga bąk, uczennica klasy iii szkoły Podstawowej w Jaroszowcu, znalazła się w gro-

nie laureatów Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego- Kaktus. uroczysta gala  
finałowa konkursu odbyła się 18 marca w akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Ponadto uczniowie klasy trzeciej SP Jaroszowiec, Mikołaj Mosur, Szymon Góral, Mar-
cel Matyja, Weronika Pandel i Martyna Zawada wzięli udział w drugiej części konkursu, 
który obejmował napisanie dyktanda i kaligrafię. Ta część konkursu nosiła Konkurs Lite-
racki Przygody Króla Kaktusa. Weronika Pandel otrzymała w nim nagrodę za kaligrafię 
oraz wyróżnienie w Konkursie Literackim – informuje Beata Kruszenko, nauczyciel języka 
polskiego w szkole podstawowej w Jaroszowcu.

Gratulujemy zdobywcom nagród, ich rodzicom i nauczycielom oraz życzymy dal-
szych sukcesów!

„KluCzyKi” 
WyśPieWały  
I naGrOdę

Zespół wokalny „Kluczyki” ze Szkoły Pod-
stawowej w Kluczach zdobył pierwsze miejsce 
w Konkursie Piosenki Maryjnej „Totus Tuus” 
w Sułoszowej. Opiekunem „Kluczyków” jest 
Martyna Smaruj, a zespół wystąpił w Sułoszo-
wej w składzie: Alicja Dusza,  Wojtuś Ziaja, Nadia 
D’Occhio, Amelka Jaworska, Martynka Mól, Julia 
Ziaja i Antoś Gumółka. Uczestnikami konkursu 
byli soliści i zespoły z Diecezji Sosnowieckiej 
i gminy Sułoszowa, ze szkół, które noszą imię 
Jana Pawła II. 



9NR 4 | 2016 | KWiECiEń

 Edukacja

KWAŚNIóW: II MIEJSCE W OGóLNOPOLSKIM KONKURSIE 
HOTELOWE BAJANIE

laureaTKa 
OGólnOPOlsKieGO 
KOnKursu
zuzanna brodzińska ze szkoły Podstawowej im. 

unii europejskiej w Kwaśniowie zdobyła ii miejsce 
w ogólnopolskim konkursie Hotelowe bajanie.

Zadanie konkursowe polegało na napisaniu legendy 
związanej z regionem, gminą, miejscowością czy szkołą. 
Praca Zuzanny (13 stron znormalizowanego maszynopisu)  
powstała w oparciu o historię zasłyszaną od jej prababci 
i opowiada o „Rojówkach, skarbie i tajemniczych świateł-
kach”. Miejscem akcji są tereny położone w Kwaśniowie, 
rodzinnej miejscowości uczennicy.

W konkursie wzięło udział ponad 356 szkół z całej Pol-
ski, t.j. 1782 prace pisane zarówno przez uczniów szkół pod-
stawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych bez 
podziału na kategorie wiekowe.

Konkurs organizowany był przez Fundację Hotele Polskie 
Dzieciom, a jego celem było stworzenie publikacji napisanej 
przez dzieci dla dzieci, przybliżającej i promującej poszcze-
gólne regiony Polski. Dochód ze sprzedaży książki wesprze 
podopiecznych Fundacji HPD.

Oprócz II miejsca Zuzia wygrała 40% zniżkę na tygo-
dniowy pobyt dla całej swojej klasy w hotelu w samym cen-
trum Zakopanego. 

V Gminny KOnKurs maT-eKO&eKO-maT
Już po raz piąty uczniowie ze szkół podstawowych z Gminy Klucze zmagali się z zadaniami Konkursu matematycz-

no-ekologicznego, którego organizatorem jest szkoła Podstawowa w ryczówku. na wstępie, w wiosenny nastrój 
wprowadził wszystkich zgromadzonych  występ przedszkolakow w tradycyjnych strojach krakowskich.

I etap konkursu obejmował zbiórkę makulatury 
w macierzystych szkołach oraz zadanie Web Quest. 
Najwięcej makulatury w przeliczeniu na jednego ucznia 
zebrała Szkoła Podstawowa w Chechle (pierwsze miej-
sce). Drugie miejsce za zbiórkę makulatury otrzymały 
ex aequo SP Bydlin i SP Rodaki, a trzecie SP Ryczówek. 
Razem uczniowie szkół podstawowych z Gminy Klucze 
zebrali 12 578 kg makulatury - statystycznie na jednego 
ucznia przypadło 14,7 kg. W ten sposób uczestnicy kon-
kursu oszczędzili przed ścięciem około 230 drzew!

Kolejne zadanie tego etapu konkursu, czyli Web Quest, polegało na wykonaniu prezentacji multimedialnej pod hasłem 
„Matematyka jest wszędzie”. Wszyscy uczniowie poradzili sobie bardzo dobrze z zadaniem, ale komisja wyróżniła prezentacje 
uczniów z Kwaśniowa, Ryczówka i Bydlina.

 II etap konkursu MAT-EKO&EKO-MAT polegał na roz-
wiązywaniu (w dniu finału konkursu) zadań matematycz-
nych o tematyce ekologicznej, w 3-osobowych zespołach. 
Tu bezkonkurencyjni okazali się uczniowie z SP w Kluczach, 
zdobywając maksymalną liczbę punktów. Na drugim miej-
scu znalazła się szkoła w Chechle, a na trzecim Bydlin. 

Sumując punkty za makulaturę, Web Quest i zadania 
matematyczne na pozycje lidera konkursu wyszła Szkoła 
Podstawowa w Chechle i to w ich ręce trafił przechodni 
puchar. Drugie miejsce zajęła szkoła w Bydlinie a trze-
cie szkoła w Ryczówku. Nagrody dla wszystkich uczniów 
biorących udział w Gminnym Konkursie MAT-EKO&EKO-
-MAT ufundował Urząd Gminy Klucze i Rada Rodziców ZSP 
w Ryczówku. 
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JAROSZOWIEC. COROCZNY TURNIEJ O PUCHAR PREZESA KLUBU

finał W Tenisie
18 marca rozegrano ostatnie mecze Otwartego Tur-

nieju Tenisa stołowego o Puchar Prezesa ulKTs 
Jaroszowiec. łącznie w czterech rozgrywkach tego-
rocznego turnieju, zorganizowanego przez uczniowski 
ludowy Klub Tenisa stołowego w Jaroszowcu, zagrało 
33 tenisistów, w tym 7 dziewcząt. 

W zakończenie cyklu turniejów uczestniczyli przedstawi-
ciele samorządu: Radny Gminy Klucze Marcin Grojec, Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury Mirosław Macek i Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Jaroszowcu Piotr Głąbek, a także Prezes ULKTS 
Jaroszowiec Barbara Swędzioł i członkowie zarządu klubu.

Po finale całego turnieju wręczono najlepszym zawodnikom 
dyplomy, puchary, statuetki, medale oraz nagrody rzeczowe 
i bony. Upominki, oprócz zdobywców czołowych miejsc, otrzy-
mali również: Marcel  Rydzyk - najmłodszy zawodnik turnieju, 
Maciej  Filiczak - najmłodszy zawodnik w kategorii OPEN 
i Ewa Filiczak - najlepsza zawodniczka w kat. OPEN. Turniej 
zrealizowano przy wsparciu finansowym Gminy Klucze. 

Prezentujemy trójki najlepszych zawodników w poszcze-
gólnych kategoriach i konkurencjach:

amatorzy – klasy i – iV (dziewczynki i chłopcy): Olaf 
Rydzyk (1 miejsce), Igor Adamczyk (2 m.), Paulina Kasprzyk 
(3 m.). Cała trójka to zawodnicy ULKTS Jaroszowiec.
amatorzy – klasy V – Vi: Dawid Rydzyk (1), Emilia Boro-
wiecka (2), Aleksandra Banyś (3). To również trójka z ULKTS 
Jaroszowiec.
amatorzy – gimnazja i licea: tutaj zwycięzcami zostali: 
Kacper Majewski i Karolina Palacz (ULKTS Jaroszowiec). 
amatorzy – dorośli od 20 lat: Jarosław Majda (1, ULKTS Jaro-
szowiec), Piotr Kita (2, Ryczówek), Andrzej Banyś (3, ULKTS 
Jaroszowiec). 
zrzeszeni  - OPen: Jakub Glanowski (1), Bartosz Glanowski (2) 
i Waldemar Glanowski (3) – cała trójka to reprezentanci Klucz. 

samOTna WyPraWa KaJaKiem
sebastian Kołodziej, podróżnik, alpinista, grotołaz, prezes stowarzyszenia Vajra i organizator prestiżowego już 

rajdu Przygodowego ”Cztery żywioły”,  wiosnę rozpoczął bardzo aktywnie. Wsiadł do kajaka w Oświęcimiu 
z zamiarem przepłynięcia blisko 1000 km największą polską rzeką, Wisłą (1047 km długości). dokonał tego po szes-
nastu dniach walki ze sobą i żywiołem.

Pomysł narodził się wiele lat temu, a moją wyobraźnię 
wyzwoliło przeczytanie przewodnika „Wisła 1047 tajemnic”. 
Wtedy nabrałem apetytu na wyprawę. Podczas niej każdy 
kolejny dzień pozwalał mi spojrzeć na otaczający  świat z pew-
nego dystansu i tego chyba potrzebowałem. W czasie długich 
rozmyślań uzyskuje się głęboką równowagę i dostaje odpo-
wiedzi na życiowe dylematy. Zaczynając podróż postawiłem 
sobie także wyzwanie,  że jeśli ukończę 
spływ, to uda mi się także inny ważny 
projekt życiowy – opowiada Sebastian 
Kołodziej ujawniając, że chodzi o plan 
stworzenia całodobowego ośrodka dla 
młodzieży z terapią alternatywną, gdzie 
wykorzystuje się sporty przygodowe 
jako metodę terapii. 

Choć pogoda była dla niego na 
ogół łaskawa, to jeśli miałby pole-
cić ewentualnym śmiałkom prze-
płynięcie Wisły, doradza miesiące 
letnie, bo wczesną wiosną królowa 
polskich rzek potrafi być naprawdę 

niebezpieczna. Wywrotka kajaka grozi nie tylko zakończe-
niem spływu, ale nawet utratą życia. Mimo, że nie jest prze-
sądny, to najgorzej wspomina trzynasty dzień spływu, który 
okazał się dniem felernym. 

Spotkały mnie drobne niepowodzenia i konieczność 
udzielenia pomocy napotkanym osobom wywróconym 
w łódce. Na koniec dnia walczyłem z bólem nogi, którą 

poparzyłem wrzątkiem z menażki. 
Pomimo ciągłego samotnego prze-
bywania na szlaku spotykałem cza-
sem ludzi dobrej woli: surfera, pra-
cownika płockiego zoo, który ugościł 
mnie dobrym obiadkiem i kogoś, kto 
w święta poczęstował mnie kawą 
i pysznym ciastem. Duże podzię-
kowanie przekazuję też Magdzie 
z ośrodka Terapii Młodzieży w Toru-
niu,  gdzie dostałem pomoc po opa-
rzeniu – opowiada kajakarz.

Zamiast o wyczynie Sebastian 
Kołodziej woli mówić o wyprawie, która 

c.d. na str. 11
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suKCesy młOdziKóW 
CenTuria CHeCHłO

zawodnicy ulKs Centuria Chechło w pierwszym kwar-
tale br. oprócz normalnych zajęć treningowych uczest-

niczyli w halowych turniejach piłki nożnej rozgrywanych 
na terenie województwa śląskiego i małopolskiego. 

Serię zmagań turniejowych rozpoczęliśmy 30 stycznia 
w Łaziskach Górnych. W bardzo silnie obsadzonych zawo-
dach nasi piłkarze rywalizowali z dziewięcioma zespołami, 
zajmując ostatecznie piąte miejsce. Kolejny turniej, w którym 
uczestniczyła drużyna Centurii odbył się 1 lutego w Skale, 
gdzie w meczu finałowym pokonaliśmy Garbarnię Kraków 
4:1. Na turnieju w Skale gościliśmy po raz pierwszy i od razu 
odnieśliśmy sukces wygrywając z bardziej utytułowanymi 
przeciwnikami – informuje klub Centuria Chechło.

Kolejnym spotkaniem piłkarskim z udziałem klubu był tur-
niej „GOL CHAMPIONSCHIP”, na który Centuria wyjechała na 
zaproszenie zaprzyjaźnionej Szkółki Piłkarskiej „GOL Bieruń” 
(w tym turnieju klub z Chechła uczestniczył już po raz szósty). 

Naszymi rywalami były zespoły: GOL Bieruń, Leśnik 
Kobiór, KS FABLOK Chrzanów i Unia Bieruń.Turniej stał na 
bardzo wysokim poziomie sportowym. Jeden indywidualny 
błąd spowodował, że nie awansowaliśmy do finału rozgry-
wek. Po wygranym meczu „pocieszenia”, nasza drużyna 
zajęła w turnieju III miejsce – informuje klub z Chechła. 

Po wyczerpującym turnieju w Bieruniu zawodnicy nie 
mieli dużo czasu na regenerację sił, ponieważ już w następ-
nym dniu uczestniczyli w halowym turnieju organizowanym 

przez Podokręg Piłki Nożnej w Olkuszu.  Po wygraniu roz-
grywek grupowych drużyna spotkała się w meczu półfi-
nałowym z zespołem Przeboju Wolbrom. Po remisie 0:0 
rozegrano serię rzutów karnych, w których lepszą drużyną 
okazali się przeciwnicy. W meczu o trzecie miejsce drużyna 
z Chechła pokonała Piliczanki Pilica 3:0. Końcowa tabela 
turnieju przedstawiała się następująco: 1. Słowik Olkusz, 2. 
Przebój Wolbrom, 3. Centuria Chechło, 4. Piliczanka Pilica, 5. 
WAP-MP Wolbrom, 6. Przemsza Klucze, 7. Leśnik Gorenice, 
8. Błysk Zederman. Dodatkowo, przedstawiciele organiza-
tora turnieju wybrali zawodnika ULKS Centurii Chechło – 
Dawida Nowaka na najlepszego zawodnika całych zawodów.

6 marca najmłodsi zawodnicy klubu uczestniczyli 
w kolejnym turnieju halowym w Olkuszu. Tym razem na 
hali MOSiR rywalizowały drużyny Orlików. W rozgrywkach 
grupowych drużyna z Chechła zajęła trzecie miejsce. 

Zarząd ULKS CENTURIA Chechło gratuluje trenerowi 
oraz wszystkim zawodnikom ULKS Centuria Chechło osią-
gnięć sportowych. Składa także podziękowania Urzędowi 
Gminy w Kluczach za okazywaną pomoc, umożliwiającą 
uczestnictwo naszych najmłodszych zawodników w licz-
nych turniejach piłki nożnej dla dzieci. 

PiłKarze Wisły KraKóW W GimnazJum 
Sympatycy piłki nożnej w Gimnazjum w Kluczach mieli wyjątkową okazję osobistego spotkania z piłkarzami Wisły Kraków. 

Szkołę odwiedzili: Piotr Żemło, Rafał Pietrzak i Krzysztof Drzazga.  Aula gimnazjum wypełniona była po brzegi. 
Uczestnicy spotkania zadawali piłkarzom wiele pytań dotycząch przebiegu ich kariery oraz tego, jak wygląda ich rozkład 

dnia, treningi czy sposób odżywiania. Uczniowie pytali też o plany sportowe piłkarzy, a nawet o wysokość zarobków. 
Potem role się odwróciły i to piłkarze zadawali pytania, spraw-

dzając m.in. wiedzę młodzieży dotyczącą historii klubu. Prawidłowe 
odpowiedzi nagradzane były różnymi gadżetami rozdawanymi 
przez „wiślaków”. Następnie piłkarze rozdawli autografy i pozowali do 
„sefie”, którym nie było końca. Całe spotkanie zostało zorganizowane 
przez klasę sportową z wielką pomocą Marcina Łaksy z olkuskiego 
funklubu Wisły Kraków.  

okazała się drogą do wnętrza siebie, do poznania swoich moż-
liwości i odnajdywania sensu w świecie, który czasem stoi na 
głowie. Jak opowiada, podczas takiej podróży wartości nabiera 
ciepłe posłanie, herbata i uśmiech oraz bezinteresowność ludzi. 
Chce także podziękować tym, którzy go wspierali. Bez rozmów 
telefonicznych z żoną, rodziną byłoby bardzo ciężko… Pomocne 

było również wsparcie użytkowników portalu społecznościo-
wego oraz Kasi i Łukasza, którzy pomogli przy sprzęcie.

Czasami zadawano mi pytanie: po co? Chyba każdy powi-
nien znaleźć swoją odpowiedź. Ja gdzieś przeczytałem, że życie 
zaczyna się tam, gdzie kończy się strefa komfortu i przekonałem 
się, że tak jest naprawdę – podsumowuje Sebastian Kołodziej. 

dokończenie ze str. 10

Najlepsi tenisiści w kategorii uczniów klas I-IV
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SPOTKANIE Z MŁODYMI AUTORAMI PRAC PLASTYCZNYCH I KSIąŻKI.

PrOmOCJa KSiąŻKi i WERNiSAŻ
W  galerii w domu Kultury „Hutnik” w Jaroszowcu odbyły się dwa nieco-

dzienne wydarzenia kulturalne: spotkanie autorskie i promocja książki 
„Co się kryje w sercu na dnie”, która powstała po warsztatach literackich dla 
dzieci oraz wernisaż prac powstałych w małej akademii sztuki.

To niezwykłe wydarzenie, bowiem autorami książki są dzieci, uczestnicy warsz-
tatów myśli oraz warsztatów literackich zatytułowanych „Od słowa do słowa”. Zajęcia 
nauczyły młodych autorów, jak z napisanych na zasadzie kojarzeń słów zbudować opo-
wiadanie, tak by powstały tekst był interesujący. Warsztaty przeprowadziły: Bożena 
Dąbrowska ze świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Jaroszowcu i Ewa Stańczyk 
z jaroszowieckiej filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach.

Z kolei pokazane podczas spotkania prace plastyczne były efektem zajęć w pra-
cowni Małej Akademii Sztuki, prowadzonej przez Wiesława Nadymusa z GOK.

Mali twórcy pióra i pędzla mieli sposobność opowiedzieć o sobie, o swoich marze-
niach, fantazjach, a także o powstałych tekstach literackich i obrazach plastycznych. 
Prace plastyczne wykonano różnymi technikami, z projektami witraży włącznie. 
W tych małych dziełach można dostrzec wrażliwość na piękno i otaczający świat. 
Są one wyrazem szczerości  i radości tworzenia oraz indywidualności dziecka – 
informują organizatorzy przedsięwzięcia.

Podczas spotkania autorskiego dzieci odpowiadały na zadawane im pytania, m.in. 
co to znaczy być dorosłym, co to jest miłość, co to znaczy być dobrym czytelnikiem i jak 
długo będzie istniało życie na ziemi? Na te same pytania odpowiadały również osoby 
dorosłe przybyłe na spotkanie. Miejscami wywołało to dyskusję pomiędzy dziećmi 
i dorosłymi adwersarzami. 

Na zakończenie spotkania młodzi autorzy podpisywali swoją książkę.  Wydawcami 
publikacji „Co się kryje w sercu na dnie” są Gminna Biblioteka Publiczna filia w Jaroszowcu 
i Gminny Ośrodek Kultury świetlica w Jaroszowcu. Wydanie książki objęte jest mecenatem.

POmOC W znalezieniu PraCy
Punkt Pośrednictwa Pracy w Kluczach, mieszczący się 

w Urzędzie Gminy w Kluczach, zaprasza wszystkich zaintere-
sowanych znalezieniem pracy oraz poszukujących pomocy 
w doborze odpowiedniej pracy. Punkt oferuje usługi wykwalifi-
kowanego personelu, który udzieli wskazówek z zakresu szeroko 
pojętego poradnictwa zawodowego. Oprócz indywidualnych spo-
tkań w punkcie prowadzone są także grupowe szkolenia (przygotowanie do rozmowy kwalifika-
cyjnej, właściwe analizowanie ofert pracy, zasady pisania dokumentów aplikacyjnych). Z porad 
mogą skorzystać nie tylko bezrobotni, ale także młodzież ucząca się oraz pracodawcy potrzebu-
jący pomocy w doborze pracowników.

Tomik POEZji

1 kwietnia w Kluczach odbyła się 
promocja tomiku pt. „Nim zatrzyma 
mnie czas”. To zbiór wierszy Kazimiery 
Janczy, poetki z Klucz.  Relacja ze spo-
tkania autorskiego znajduje się na 
stronie internetowej Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Kluczach, organizatora 
wydarzenia, a my publikujemy jeden 
z wierszy znajdujących się w tomiku, 
zatytułowany „Moja pustynia”. 

moja pustynia moja buczyna
mój las
przyjaciele w radości smutku
niepokoju

mój konfesjonał przed którym
nie muszę klęczeć
nie boję się nie wstydzę

tutaj śpiewam i płaczę modlę się i klnę
kłócę o wielkość pokuty
tutaj Boga lepiej rozumiem

ZaprosZenie na 
parafiadę

Organizatorzy VIII Parafiady Regio-
nalnej w Bukownie zapraszają uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych, 
ich rodziców oraz seniorów z całego 
powiatu olkuskiego do udziału w para-
fiadzie w dniach 11-15 maja.

Organizatorami wydarzenia są: 
Zespół Szkół nr 1 w Bukownie wraz 
z Parafią Rzymskokatolicką p.w. św. 
Andrzeja Boboli w Bukownie, Miej-
skim Ośrodkiem Kultury w Bukow-
nie przy współpracy Stowarzysze-
nia Parafiada z Warszawy. Patronat 
honorowy nad VIII Regionalną Para-
fiadą w Bukownie objęli m.in.: Lidia 
Gądek Poseł na Sejm RP, Grzegorz 
Kaszak Biskup Diecezji Sosnowiec-
kiej, Mirosław Gajdziszewski Bur-
mistrz Miasta Bukowno, Agata Kna-
pik Państwowy Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny w Olkuszu. Parafiada 
współfinansowana jest ze środków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki 
i organizowana w ramach projektu pt. 
«Ruch Rzeźbi umysł, serce i ciało». 



 Kultura

suKCesy DUETóW
Karolina firek i Kinga Oruba (na zdjęciu z prawej), 

uczennice iV klasy szkoły Podstawowej w ro-
dakach oraz Kinga Kasprzyk i Paulina Kasprzyk, re-
prezentujące Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach, 
zostały nagrodzone eliminacjach Powiatu Olkuskie-
go XXiX małopolskiego festiwalu form muzycz-
nych i Tanecznych „Talenty małopolski 2016”. 

Uczennice z Rodak 
zajęły III miejsce w kate-
gorii duety w formach 
tanecznych festiwalu. Co ciekawe, Karolina i Kinga same 
opracowały czterominutową choreografię do swojego 
układu tanecznego! Natomiast przed konkursem w szkole 
ćwiczyły pod opieką nauczyciela Marioli Binek.

Sukces odniósł też inny duet, Kinga i Paulina 
Kasprzyk. Reprezentantki Gminnego Ośrodka Kultury 
otrzymały wyróżnienie w eliminacjach, a do występu 
przygotowała je instruktor Anna Dudek. 

(RAJ)

SANKTUARIUM NMP W JAROSZOWCU - „SPOTKANIE Z JEZUSEM PRZY KRZYŻU” 

aKademia REKOLEKCyjNA

akademia pt. „spotkanie z Jezusem przy krzyżu”, przedstawiona w sanktu-
arium nmP Wspomożenia Wiernych w Jaroszowcu, towarzyszyła zakoń-

czeniu rekolekcji wielkopostnych w tej parafii. 

Akademię przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Jaroszowcu z pomocą 
ks. proboszcza Jana Wieczorka, dyrektora szkoły Piotra Głąbka oraz nauczycieli 
Ryszarda Smaruja i Eweliny Polan.

Parafianie stali się nie tylko widzami, ale także uczestnikami skłaniającej do reflek-
sji drogi krzyżowej. Spotkaniu, które poruszało serca, towarzyszyła inscenizacja 
o ponadczasowym przesłaniu oraz rekwizyty. Uczniowie stojący przy poszczególnych 
stacjach trzymali w dłoniach wykonane z czerwonego papieru krople krwi Chrystusa. 
„To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech” – przypomniano w śpiewanej przez 
chór pieśni.

Zakończenie rekolekcji było także okazją do spowiedzi świętej oraz do wysłucha-
nia cennych nauk rekolekcyjnych jakie przekazał ks. dr Jan Jagiełka. Dzieci, zwłaszcza 

te najmłodsze, chętnie śpiewały 
pieśni religijne i brały aktywny 
udział w rekolekcjach – nie tylko 
słuchały księdza rekolekcjoni-
sty, ale również udzielały odpo-
wiedzi na  stawiane pytania. 
Trzy dni rekolekcji stały się dla 
wszystkich okazją do należy-
tego wejścia w okres Wielkiego 
Tygodnia.

Marcelina Kamionka
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pożegnanie  
Zofii marchewki

1 kwietnia w Bolesławiu odbył się 
pogrzeb Zofii Marchewki, długoletniego 
nauczyciela i wychowawcy w Zespole Szkół 
w Bukownie, wdowy po kpt. AK Piotrze 
Przemyskim „Aresie”.  Pani Zofia zmarła 
w wieku 96 lat po ciężkiej i długiej chorobie.  

Zofia Marchewka z domu Szymańska 
urodziła się w 1919 r. w Zawierciu. Dorastała 
i uczyła się w Sosnowcu. Późniejsze stu-
dia na Uniwersytecie Jagiellońskim prze-
rwał wybuch II wojny światowej. W czasie 
okupacji Zofia ze swoją mamą prowadziły 
z narażeniem życia tajne nauczanie (za co 
groziło wywiezienie do niemieckiego obozu 
koncentracyjnego). Tajne komplety począt-
kowo organizowały w Sosnowcu, a po 
wysiedleniu także koło Wolbromia. Tam 
Zofia utrzymywała kontakty z żołnierzami 
podziemnej Armii Krajowej. W 1945 r. 
poślubiła Piotra Przemyskiego ps. „Ares”, 
oficera AK w oddziale „Hardego”. W tym 
samym roku Piotr Przemyski zginął śmier-
cią tragiczną zamordowany przez funkcjo-
nariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, a Zofia 
straciła nienarodzone dziecko. 

Związek z oficerem AK piętnował 
ją w powojennej Polsce na długie lata, 
uniemożliwiając po wojnie kontynuowa-
nie studiów na UJ. W ramach nakazów 
pracy zakładała ze swoją mamą placówki 
szkolne na kielecczyźnie. Wyczerpująca 
praca i życie kątem w wiejskich chatach 
doprowadziła do choroby i śmierci mamy 
Zofii. Dalsza praca w szkolnictwie była już 
połączona ze studiami zaocznymi na WSP. 

W 1956 r. Zofia poznała Henryka Mar-
chewkę, który został jej drugim mężem. 
Zamieszkała w rodzinnej miejscowo-
ści męża w Bolesławiu i podjęła pracę 
w Zespole Szkół w Bukownie. Uczyła 
przedmiotów humanistycznych. Przez 27 
lat pracy w szkole na Skałce wykształciła 
wielu uczniów, a jako pedagog i wycho-
wawca cieszyła autorytetem i szacunkiem. 
Po latach odznaczono ją za prowadzenie 
tajnego nauczanie w czasie wojny. 

Jak mówi syn zmarłej, Wojciech Mar-
chewka, pani Zofia wychowywała się w duchu 
patriotycznym i takie wartości przekazywała 
swoim uczniom. Nigdy nie była obojętna na 
losy Polski i stan polskiej edukacji. 

(RAJ)

Zofia Marchewka w 2009 roku podczas 
odsłonięcia w Jaroszowcu tablicy poświęco-
nej jej pierwszemu mężowi, tragicznie zmar-
łemu oficerowi AK. 
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WidOWisKO i KOnKurs  
W rOCzniCę CHrzTu POlsKi

Widowisko teatralno-muzyczne, wręczenie nagród laureatom okolicznościo-
wego konkursu plastycznego oraz wernisaż wystawy prac konkursowych 

to punkty programu obchodów 1050 rocznicy chrztu Polski, jakie 9 kwietnia zor-
ganizowano w Kluczach.

„Narodziny Polski – Chrzest 966 – 2016” – pod takim tytułem Gminny Ośrodek Kultury 
w Kluczach zorganizował konkurs plastyczny dla uczniów i przedszkolaków. Finał konkursu 
odbył się podczas uroczystych obchodów 1050 rocznicy chrztu Polski, w Domu Kultury 
„Papiernik” w Kluczach. Tam wręczono nagrody autorom najlepiej ocenionych prac. Jak 
zaznaczył podczas gali finałowej Wiesław Nadymus, malarz i rzeźbiarz, instruktor w pra-
cowni plastycznej GOK oraz pomysłodawca konkursu, jego uczestnicy nadesłali ponad 120 
prac plastycznych wykonanych różnymi technikami. Za udział w konkursie wszystkim jego 
uczestnikom podziękował ze sceny Mirosław Macek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Kluczach. Jury w składzie: Wiesław Nadymus, ks. kan. Marek Szeląg (dziekan, proboszcz 
parafii Chechło), Ramona Czyżykowska-Liber (zastępca dyrektora GOK), Anna Bałazy (arty-
sta plastyk, emerytowany pracownik GOK) oraz Rafał Jaworski (redaktor naczelny miesięcz-
nika samorządowego „Echo Klucz”), oceniali prace w trzech kategoriach wiekowych: przed-
szkolaki, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Młodzi uczestnicy konkursu nadesłali 
prace rysunkowe, malarskie, rzeźbiarskie i wykonane technikami mieszanymi (kolaże, kom-
pozycje z wykorzystaniem różnych materiałów). Większość z prac można było podziwiać 
na otwartej podczas uroczystości wystawie w galerii GOK w „Papierniku”.

Obchodom rocznicowym patronowali posłowie na Sejm RP: Agnieszka Ścigaj, Lidia 
Gądek i Jacek Osuch oraz Wójt Gminy Klucze Norbert Bień i Ks. Dziekan Marek Szeląg. 
Patroni obchodów w swoich przemówieniach podkreślali m.in. znaczenie przyjęcia przez Pol-
skę chrztu w 966 roku – znaczenie polityczne dla rodzącego się państwa polskiego, a także 
znaczenie duchowe dla narodu, związanego i utożsamiającego się z chrześcijaństwem.

Mieszkańcy gminy, którzy zjawili się 9 kwietnia w Domu Kultury w Kluczach, mieli oka-
zję obejrzeć wzruszające, bardzo ciekawe pod względem choreograficznym i muzycznym 
widowisko. Koncert otworzyli wykonawcy Gminnego Ośrodka Kultury: zespoły „Rodaczanie” 
i „Tesamee” (pod dyrekcją Anny Dudek). Natomiast zespoleni na scenie wykonawcy z grup 
„Gościniec”, „Raz – Dwa – Trzy” i „Konopeum” przestawili spektakl muzyczny pt. „Tobie Pol-
sko” , przygotowany przez Zdzisława Duszę i Justynę Gomułkę-Błaszczyk. Program wido-
wiska został tak skomponowany, aby poprzez dobór pieśni, utworów muzycznych, wierszy 
i gry aktorskiej przenieść widzów od najwcześniejszych okresów państwa polskiego poprzez 
późniejsze jego dzieje, aż do historii bardziej współczesnej (narodziny Solidarności, pontyfikat 
Jana Pawła II). Wrażenia zostały  spotęgowane przez użyte w widowisku efekty świetlne („gra” 
świateł, m.in. luminescencyjnych, przy zaciemnionej scenie). 

Występ doceniła zgromadzona publiczność, która nagrodziła wykonawców grom-
kimi brawami, a podziękowania w imieniu wszystkich widzów złożyła Ranona Czyży-
kowska-Liber, zastępca dyrektora GOK.

Rafał Jaworski

W y r ó ż n i O n e 
P r a C e

Uczniowie, których prace zostały nagrodzone 
w Gminnym Konkursie Plastycznym „Narodziny 
Polski – Chrzest 966-2016”

Kat. Przedszkole
1 miejsce: 
Aleksander Barakomski – Przedszkole w Kluczach
Michalina Leśniak – Przedszkole w Bydlinie
2 miejsce: 
Dominika Jankowiak – Przedszkole w Jaroszowcu
Hanna Trzcińska – Przedszkole w Jaroszowcu
3 miejsce: 
Natalia Barakomska – Przedszkole w Kluczach
Rozalia Haratyk – Przedszkole w Bydlinie

Kat. Szkoły Podstawowe kl. i-iii
1 miejsce: Natalia Grzanka – SP w Chechle
Aleksandra Płonka – SP w Kwaśniowie Dolnym
Julia Leśniak – SP w Rodakach 
2 miejsce: Wiktoria Wiercioch – SP w Chechle
Michał Piasecki – SP w Chechle
Julia Dąbrowska – SP w Kluczach
Kamil Banyś – SP w Kluczach
3 miejsce: Wiktoria Jeziorny – SP w Rodakach
Weronika Kaszuba – SP w Kwaśniowie Dolnym
Aleksandra Kucińska – SP w Ryczówku
Wyróżnienie: 
Mikołaj Jurczyk – SP w Kwaśniowie Dolnym
Alicja Misztal – SP w Kwaśniowie Dolnym
Anna Kozieł –SP w Kwaśniowie Dolnym
Martyna Zawada – SP w Jaroszowcu

Kat. Szkoły Podstawowe kl. iV-Vi
1 miejsce: Dawid Leśniak – SP w Rodakach
Jakub Piątek – SP w Kluczach
2 miejsce: Ola Chłosta – SP w Bydlinie
Mikołaj Popowski – SP w Chechle
3 miejsce: 
Gabriel Polak – SP w Kwaśniowie Dolnym
Marcel Grzeszczyk – SP w Kwaśniowie Dolnym
Wyróżnienie: 
Alicja Jurczyk – SP w Kwaśniowie Dolnym
Jagoda Kurkowska – SP w Kwaśniowie Dolnym
Emilia Jedlińska-Jung – SP w Kluczach
Amelia Świda – SP w Bydlinie

Kat. Gimnazjum
1 miejsce: 
Dominika Jurczyk – Gimnazjum w Bydlinie
Agnieszka Arażnik – Gimnazjum w Bydlinie
2 miejsce: 
Piotr Grzanka – Gimnazjum w Kluczach
3 miejsce:  
Mateusz Szymonek – Gimnazjum w Kluczach
Wyróżnienie: 
Maria Kaczmarek – Gimnazjum w Kluczach
Partycja Gut – Gimnazjum w Kluczach
Wiktoria Haberka – Gimnazjum w Bydlinie
Zuzanna Kalarus – Gimnazjum w Bydlinie
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sPOśród 120 nadesłanyCH PraC 
JurOrzy musieli Wybrać Te naJlePsze

laureaCi KOnKursu PlasTyCzneGO 
„narOdziny POlsKi”

PaTrOni GminnyCH ObCHOdóW 1050 
rOCzniCy CHrzTu POlsKi

rOdaCzanie i Tesamee OTWOrzyli 
KOnCerT rOCzniCOWy

TObie POlsKO – WsPólne WidOWisKO muzyCzne różnyCH WyKOnaWCóW  
z GminneGO OśrOdKa KulTury

WidOWisKO zaTyTułOWane “TObie POlsKO” ObeJrzeli 
róWnież WidzOWie W dOmu KulTury W JarOszOWCu
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PTaKi  ObieKTyWie 
rOberTa 
nOWaKOWsKieGO
dwa zdjęcia autorstwa roberta nowakowskiego, mieszkańca 

Klucz, zostały wyróżnione przez redakcję naTiOnal  GeO-
GraPHiC  POlsKa. 

Można oglądać je na stronie www.national-geographic.pl.  Na 
pierwszym z wyróżnionych zdjęć autor uchwycił ptasią awanturę 
pod dziuplą dzięcioła zielonego.  „Gospodarz” dziupli przeganiał 
stamtąd nieproszonego gościa – szpaka. Drugie z wyróżnionych 
przez redakcję NG zdjęć przedstawia dzięcioła zielonosiwego 
w locie, pikującego w dół niczym samolot myśliwski. Obie fotogra-
fie wykonano w Kluczach. Również tutaj fotograf utrwalił obiekty-
wem okazałego myszołowa, świergotka polnego gniazdującego na 
ziemi na Pustyni Błędowskiej oraz przepięknego zimorodka. 

(RAJ)

dzień TeaTru

dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej w Kluczach obejrzały 15 kwietnia spektakle wystawione w ramach 
zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury dnia Teatru. 18 kwietnia te same spektakle wystawiono także 
w Jaroszowcu, w tamtejszym domu kultury.

Na scenie pojawili się mali aktorzy z grupy teatralnej „Błękitny Balonik” ze spektaklem pt. „Bądź zawsze sobą”, a także 
grupa teatralna „Raz - Dwa - Trzy”, która przedstawiła widowisko teatralno-taneczne pt. „Kwiatowa wróżka”. Obie grupy 
prowadzi justyna Gomułka-Błaszczyk, instruktor ds. teatru w GOK. Między spektaklami wystąpiła dla młodych widzów 
Nadia D’occhio z grupy wokalnej GOK. Dzieci miały okazję nie tylko wysłuchać piosenek w solowym wykonaniu Nadii, ale 
również włączyć się do wspólnego śpiewania, do czego zachęcał Zdzisław Dusza, prowadzący mini-koncert wokalistki.

(RAJ)

zaWOdy  
WędKarsKie

Stowarzyszenie Turystyczno-Wędkarskie Biała Prze-
msza zorganizowało 17 kwietnia zawody wędkarskie 

na rozpoczęcie sezonu „Wiosna 2016”. Zwycięzcą zawo-
dów został jacek Głowacki, który zdobył 3880 punktów 
(odpowiada to wadze ryb złowionych w ciągu trzech godzin 
łowienia). Drugie miejsce z 2620 punktami zajął Adam Leś, 
a trzecie Michał Śliwka (2260 pkt.). Zawody odbyły się na 
stawie w Kluczach-Osadzie. W podsumowaniu wydarzenia 
i rozdaniu nagród uczestniczyli członkowie zarządu stowa-
rzyszenia „Biała Przemsza” oraz Wójt Gminy Klucze.


