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Gminny Dzień Strażaka w Kolbarku 
7 maja, podczas obchodów Gminnego Dnia Strażaka, które w tym roku odbyły się  

w Kolbarku, wręczono odznaczenia za zasługi wyróżnionym strażakom.

Czytaj na str. 3

Czytaj na str. 6

W numerze mięDzy innymi:

Ruszył sezon 
noRdic Walking 
Ponad 60 osób, w tym spora grupa 
dzieci, uczestniczyło w rajdzie 
„Wiosenne Klucze” zorganizowanym 
przez Koło PTTK w Kluczach.

setne uRodziny! 
Sto lat obchodziła w kwietniu  
Pani Władysława Porcz z Rodak.  
W gminie Klucze to był już czwarty  

taki jubileusz w 2016 roku!

Czytaj na str. 7
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Zapraszamy na super imprezę w klimacie średniowiecznym!

Zarezerwuj 
termin!!!

zagłosuj za utworzeniem placu zabaw w Kluczach!
zapraszamy do udziału w głosowaniu w ramach akcji PODWÓrKO 

niVeA - od Państwa głosu zależy, czy w Kluczach powstanie 
rodzinne miejsce zabaw.

Jego planowana lokalizacja to plac w sąsiedztwie  
boiska sportowego „Orlik” i osiedla w Kluczach.

Aby zagłosować, należy zarejestrować się na stronie 
www.nivea.pl (zakładka NIVEA DLA RODZINY)  
lub skorzystać z aplikacji mobilnej na telefon.

Dzięki Państwa wsparciu może przybyć kolejny plac zabaw dla dzieci!

W programie m.in.: korowód (godz. 15.00, Rodaki-Dwór)z udziałem mażoretek, dam 
dworu, rycerzy i jeźdźców konnych w historycznych strojach, przy akompaniamencie 
orkiestry dętej. Następnie przy amfiteatrze (godz. 16.30, ul. Strażacka 7) 
zorganizowane będą pokazy tańców dawnych, walki rycerskie i park zabaw dla dzieci.

Obchody 630-lecia  
wsi rodaki!
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Gminny Dzień StrAżAKA W KOlbArKu 
Gminne Obchody Dnia Strażaka, które w tym roku 

odbyły się 7 maja w Kolbarku, były okazją do wręczenia 
odznaczeń zasłużonym strażakom z OSP. 

Podczas uroczystości druhny i druhowie z Ochotniczych 
Straży Pożarnych Gminy Klucze przyjęli szczególne podzię-
kowania za pracę na rzecz społeczności lokalnej, zaangażo-
wanie i ciągłą gotowość do niesienia pomocy potrzebującym. 
W obchodach Gminnego Dnia Strażaka udział wzięli druhny 
i druhowie z OSP, członkowie zarządu OSP, przedstawiciele 
samorządu oraz przybyli goście. Uroczystość poprowadził 
druh Andrzej Janik – wiceprezes Zarządu Gminnego ZOSP RP 
w Kluczach oraz Ryszard Kamionka prezes OSP w Kolbarku.

Obchody rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ochotniczej 
Straży Pożarnej, podczas której kapelan strażaków pro-
boszcz ks. Marek Plebanek złożył podziękowania i życzenia 
wszystkim przybyłym druhom i druhnom. 

Św. Florian niech Was chroni, otacza łaskami i strzeże. 
Życzę Wam, abyście w sercu doznali radości za dobro, które 
czynicie, a inni, by potrafili podziękować za waszą pracę 
i posługę – powiedział kapelan strażaków.

Niespodzianką dla gości była specjalnie przygotowana 
na tę okazję recytacja wiersza Jana Brzechwy pt. „Pali się”, 
w wykonaniu najmłodszej uczestniczki uroczystości, Ana-
stazji Barczyk z Kolbarku.

Następnie odbył się apel, podczas którego wręczono 
odznaczenia najbardziej zasłużonym strażakom z Gminy 
Klucze. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego Związku OSP RP Województwa Małopolskiego srebr-
nym medalem za zasługi dla pożarnictwa został odznaczony  
Dh jan Pałka z OSP Kolbark. Z kolei brązowym medalem za 
zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni: Dh Maciej Kwaśny 
z OSP Ryczówek oraz Dh Krystian Plutka z OSP Ryczówek.

Po apelu strażacy przyjęli życzenia i podziękowania od przy-
byłych gości. Wójt Gminy Klucze Norbert Bień podziękował 
strażakom za pracę, zaangażowanie, trud i poświęcenie włożone 
w pełnioną służbę oraz ciągłą gotowość do niesienia pomocy 
potrzebującym. Do życzeń dołączyła się pani poseł Lidia Gądek, 
życząc druhnom i druhom sprawnych i bezpiecznych akcji 
ratowniczych oraz szczęśliwych powrotów do domów.

Aleksandra Kocjan-Dziatłowicz

3

 Temat z okładki

Młoda recytatorka została zaproszona do Urzędu Gminy Klucze. Za wspa-
niałą recytację otrzymała podziękowania w formie dyplomu i maskotki 
wiewiórki-strażaka.
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i n W e S t yC J e  Samorząd

Siłownie  
w plenerze

Ogłoszono przetarg na dostawę 
i montaż urządzeń do siłowni plene-
rowych w gminie Klucze. Urządzenia 
do ćwiczeń na świeżym powietrzu 
będą montowane w Hucisku, Golczo-
wicach, Cieślinie, Bogucinie Dużym 
i Chechle. W ostatniej z wymienio-
nych miejscowości będzie to rozbu-
dowa istniejącej siłowni plenerowej. 

W ubiegłym roku takie zestawy 
urządzeń do ćwiczeń wysiłkowych 
zamontowano w Krzywopłotach, 
Kolbarku, Kwaśniowie Górnym i Kwa-
śniowie Dolnym. 

Modernizacja  
w KolbarKu

G m i n a  K l u c z e  p o d p i s a ł a 
umowę na modernizację budynku 
wielofunkcyjnego w Kolbarku. 
Remontowane będą pomieszcze-
nia gminne w budynku. Koszt prac 
wyniesie 45 tys. złotych.

rozbudowa  
oświetlenia ulicznego

Na zlecenie Gminy Klucze Opra-
cowano dokumentację budowlaną 
na rozbudowę oświetlenia ulicz-
nego w Kluczach (ul. Hardego), 
Ryczówku (ul. Kluczewska) i Kol-
barku (ul. Słoneczna) oraz przebu-
dowę oświetlenia ulicznego w części 
ulicy Zawierciańskiej w Kluczach. 
W nowym oświetleniu będą zasto-
sowane oprawy LED. 

Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach
zaprasza!

29 maja Koncert i wernisaż wystawy 
z okazji Dnia matki i Dnia rodziny 

Dom Kultury „Papiernik” w Kluczach
godz. 17.15 wernisaż wystawy prac artystycznych

godz. 17.30 Koncert „Rodzina, ach, Rodzina…”  
w wykonaniu sekcji artystycznych i zespołów GOK Klucze 

 1 czerwca - „Świat Dziecka”
impreza plenerowa i plastyczna dla dzieci 
z  o ka z j i  D ni a  D z i e c ka ,  P la c  p rz y  D o m u  
Kultury „Papiernik” w Kluczach, godz. 15.00

4 czerwca - Podsumowanie roku 
artystycznego - część 1

Prezentacja sekcji teatralno-tanecznej i ceramicznej 
Dom Kultury „Papiernik” w Kluczach, godz. 17.00

5 czerwca - Podsumowanie  
roku artystycznego - część 2

prezentacja sekcji wokalno – instrumentalnej, 
Zespołu „Ziemia Kluczewska” i szkółki baletowej 
Dom Kultury „Papiernik” w Kluczach, godz. 17.30

10 czerwca mała Akademia Sztuki
Podsumowanie działalności Małej Akademii 
Sztuki, Dom Kultury „Papiernik” w Kluczach,  
godz. 16.00

19 czerwca Koncert  
„niedzielne popołudnie z piosenką”

impreza plenerowa na Ryneczku przy centrum 
handlowym w Kluczach, godz. 17.30 (w progra-
mie artystycznym wystąpią sekcje i zespoły GOK) 

Ubiegłoroczny montaż urządzeń w Kwa-
śniowie Górnym

Przypominamy, iż zgodnie z ustawą Prawo 
geodezyjne i kartograficzne, właściciele nie-
ruchomości zabudowanych mają obowiązek 
umieszczenia w widocznym miejscu na ścia-
nie frontowej budynku lub na ogrodzeniu 
tabliczki z numerem porządkowym.

Informujemy również, iż od czerwca 2013 
roku tabliczki z numerami porządkowymi 
muszą także zawierać nazwę ulicy, a w miej-
scowościach bez nadanych ulic – nazwę 
miejscowości. Przepis ten wynika z Ustawy  
z 4 marca 2010 roku o infrastrukturze infor-
macji przestrzennej. 

Prosimy o zaktualizowanie tablic z nume-
rami porządkowymi i zastąpienie nieaktual-
nych tablic nowymi, zawierającymi poprawne 
dane adresowe nieruchomości. 

Przypominamy, iż niedopełnienie obo-
wiązku umieszczenia prawidłowego ozna-
kowania nieruchomości zabudowanej lub 
nieutrzymywania oznakowania w należytym 
stanie, zgodnie z Kodeksem wykroczeń pod-
lega karze grzywny lub nagany. 

KOmuniKAt urzęDu 
Gminy KluCze



5NR 5 | 2016 | MAj

 Inwestycje

DOtACJA nA remizę OSP byDlin
Gmina Klucze otrzymała dotację na remont garażu 

i magazynu sprzętu w remizie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w bydlinie.

Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził wyniki 
konkursu „Małopolskie Remizy 2016”, na dofinansowanie prac 
budowlano-remontowych w remizach strażackich z terenu 
województwa małopolskiego. Na liście gmin, które otrzymają 
wsparcie województwa ze środków projektu „Małopolskie 
Remizy 2016” znalazła się Gmina Klucze, która wnioskowała 
w tym roku o dofinansowanie na modernizację budynku gara-
żowego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Bydlinie.

Na konkurs „Małopolskie Remizy 2016” wpłynęły 142 
wnioski, wszystkie spełniły wymogi formalne, zgodnie 
z kryteriami przyjętymi w regulaminie. Zarząd Województwa 
Małopolskiego w oparciu o rekomendacje Komisji Konkur-
sowej podjął decyzję o dofinansowaniu w ramach konkursu 

88 gmin w wysokości 75,65 % wnioskowanych kwot dotacji.
Na remont garaży, będących magazynem sprzętu ratow-

niczo-gaśniczego OSP Bydlin, Gmina otrzymała dotację 
w wysokości 35 124 zł.

PrzebuDOWA  
WeJŚCiA DO urzęDu

KOMUNIKAT
Przed Urzędem Gminy Klucze trwają prace 
budowlane związane z przebudową wej-

ścia głównego. W związku z tym wejście do 
budynku urzędu czynne jest tylko od strony  

ul. Partyzantów. Prace zakończą się w lipcu br.  
Przepraszamy za utrudnienia!

inWeStyCJe 
DrOGOWe
Modernizacja ulicy Południowej w Rodakach

Na początku maja rozpoczęła się modernizacja ulicy Połu-
dniowej w Rodakach. Dotychczasowa nawierzchnia tłuczniowa 
zostanie zastąpiona nawierzchnią asfaltową, a część odcinka drogi 
zostanie zbudowana od podstaw. Prace modernizacyjne zostaną 
sfinansowane z budżetu gminy, w tym z funduszu sołeckiego. 

Prace naprawcze
Na terenie gminy trwają prace naprawcze na drogach po sezo-

nie zimowym. Uzupełniane są ubytki w nawierzchniach asfalto-
wych na drogach we wszystkich sołectwach gminy Klucze. Wyko-
nawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu.
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 Wydarzenia

SezOn nOrDiC WAlKinG rOzPOCzęty!
Ponad 60 osób uczestniczyło w rajdzie 

pieszym „Wiosenne Klucze” zorga-
nizowanym na rozpoczęcie sezonu tury-
stycznego przez Koło PttK w Kluczach. 

W 17-kilometrową trasę wyruszyli pie-
churzy i miłośnicy Nordic Walking z Klucz, 
Jaroszowca, Olkusza i Sławkowa. Na starcie 
pod szkołą w Kluczach stawili się miesz-
kańcy, uczniowie gimnazjum i szkoły pod-
stawowej z Klucz oraz członkowie Koła 
PTTK (organizatorzy rajdu). Z uczestnikami 
wędrówki spotkała się przed wymarszem 
dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Jaro-
sława Kraszewska, która pogratulowała 
pomysłu na zorganizowanie aktywnej formy 
spędzenia czasu i wyraziła zadowolenie z tak 
licznego uczestnictwa w rajdzie dzieci i młodzieży, a także 
osób, które na rajd przybyły z sąsiednich gmin.

Trasą rajdu była pętla: Klucze – Jaroszowiec – Kobylica – 
Golczowice – Klucze. Mimo długiej, siedemnastokilometrowej 

trasy wszyscy, nawet najmłodsi, 9-letni uczestnicy ukończyli 
wędrówkę. Na mecie w szkole podstawowej w Kluczach czekał 
na wszystkich pokrzepiający posiłek – grochówka wojskowa. 

(RAJ)

nOrDiC WAlKinG 
DlA StuDentÓW 
utW

Słuchacze Kluczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
uczestniczyli w IV edycji Marszu Nordic Walking Studentów 
UTW. Marsz odbył się 7 maja, a jego głównymi organizato-
rami byli: Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku” – Uni-
wersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie. 

liDerzy z CertyfiKAtAmi
Przedstawiciele pięciu podmiotów - stowarzyszeń 

i grup nieformalnych działających na terenie gminy Klu-
cze – otrzymali certyfikaty Akademii Lokalnego Lidera.

Warsztaty w ramach Akademii zorganizowała Fundacja 
Laboratorium Inspiracji Społecznych w Krakowie. W cyklu 
szkoleń wzięli udział reprezentanci Koła Gospodyń Wiej-
skich w Golczowicach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Klu-
czach, Koła Społeczno-Historycznego w Bydlinie, Stowa-
rzyszenia Jurajska Wioska Rodaki i Stowarzyszenia Ziemia 
Kluczewska. 

Warsztaty pozwoliły na poszerzenie wiedzy z zakresu 
aktywizacji mieszkańców, budowania partnerstwa czy wdra-
żania i promowania projektów. Dzięki temu lokalni liderzy 
będą mogli z większym sukcesem podejmować nowe ini-
cjatywy na rzecz społeczności lokalnych.



 Jubileusze

Setne urODziny PAni WłADySłAWy POrCz
Wójt Gminy Klucze Norbert Bień, Kierownik Urzędu 

Stanu Cywilnego Barbara Kocjan oraz Radna Gminy Klu-
cze Halina Ładoń i Sołtys Barbara Wojnar złożyli życzenia 
seniorce z Rodak, pani Władysławie Porcz, która 16 kwiet-
nia świętowała setne urodziny! Wójt Gminy wręczył jubi-
latce bukiet kwiatów, upominek i listy gratulacyjne. 

Dom rodzinny pani Władysławy to dom wielopokoleniowy. 
Podczas wizyty przedstawicieli samorządu Jubilatce towarzy-
szyli: siostra Helena Ładoń, córka Kazimiera Adamik, wnuk 
Arkadiusz Adamik, prawnuczka Dominika Piotrowska z dwu-
letnim synkiem Wojtusiem (praprawnuk pani Władysławy) 
oraz Wiktoria Jeziorna i Jakub Jeziorny (praprawnukowie).

Pani Władysława Porcz miała siedmioro rodzeństwa; 
żyją jeszcze jej dwie siostry: Helena, która ma 96 lat i Wie-
sława (89 lat), a także brat, Lucjan (91 lat). Jej najbliższa 
rodzina liczy 21 osób: dwoje dzieci, troje wnuków, dziesię-
cioro prawnuków i pięcioro praprawnuków.

Wspomnienia pani Władysławy opublikowano w wyda-
nym w 2004 roku przez radę sołecką zbiorze pt. „Rodaki - 
historie naszych babć i dziadków”. W publikacji tej znajduje 
się m.in. opowieść o dzieciństwie pani Władysławy, które 
upłynęło w ubóstwie i trudnych warunkach bytowych. 

Wejście w dorosłość też nie było łatwe – emigracja za pracą 
i poszukiwanie lepszych warunków życia za granicą. Pani Wła-
dysława wyszła za mąż mając 19 lat. Wkrótce potem razem 
z mężem i ośmioma innymi rodzinami wyjechała do Belgii, 
w 1937 roku, gdzie wówczas przyjmowano cudzoziemców do 
pracy. Mężczyźni zatrudnieni byli w belgijskiej kopalni, a kobiety 
wychowywały dzieci. Państwo Porczowie przeczekali tam lata 
wojny. W Belgii pani Władysława urodziła córkę Kazimierę 
(w 1942 roku), a starszy syn chodził tam do szkoły w mieście 
Liege. Do Polski wrócili w 1947 roku. Osiedli w rodzinnym domu 
w Rodakach, gdzie zajmowali się pracą na roli, a mąż pani Wła-
dysławy znalazł pracę w fabryce papieru w Kluczach.

 Rafał Jaworski

GOŚCie z niemieC 
W Gimnazjum w Kluczach gościła delegacja z Niemiec, 

z powiatów Sömmerda i Kyffhäuser. Pobyt w Kluczach 
był częścią programu wyjazdu studyjnego do Małopol-
ski, w którym uczestniczyło 54 uczniów z Niemiec wraz 
z opiekunami. Wizyta wypadła w roku jubileuszowym 
współpracy polsko-niemieckiej.

W tym roku mija 25 lat od podpisania traktatu mię-
dzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec 
o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Co prawda 
współpraca naszego gimnazjum z partnerem niemieckim 
rozpoczęła się w 2003 roku, ale poprzez spotkanie i wymianę 
młodzieży chcieliśmy również włączyć się w świętowanie 
tego większego jubileuszu – informuje Violetta Auguścik 
wicedyrektor Gimnazjum w Kluczach. 

Program pobytu w kluczewskim gimnazjum obfitował 
w liczne atrakcje. Zorganizowano m.in. warsztaty zumby (pro-
wadzone przez Alę Mosur), zajęcia na basenie, turniej siatkówki 
i warsztaty graffiti. Z kolei w auli szkolnej odbył się konkurs 

zatytułowany „Mój sąsiad” (znajomość języków i kultury obu 
krajów).Symboliczne znaczenie miały takie przedsięwzięcia 
jak wspólne sadzenie drzewek, którym nadano nazwy Wol-
ność (Freiheit) i Pokój (Frieden), a także krótkie przedstawie-
nie zatytułowane «Mur runął - powstał most» i wypuszczenie 
w powietrze balonów w barwach narodowych Polski i Niemiec. 

Dzięki takim wspólnym przedsięwzięciom można 
lepiej poznać kraj sąsiadów, wspólnie rozmawiać o histo-
rii i poprzez różne działania przyczynić się do wzajemnej 
akceptacji - uważają uczestnicy spotkań.

W opiekę nad gośćmi z Niemiec zaangażowani byli 
uczniowie klas II i III DSD oraz nauczyciele języka niemiec-
kiego, wychowania fizycznego i pani pedagog. Pomocy 
udzieliło także Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze. 
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 Edukacja

AliCJA bAnyŚ lAureAtKą WOJeWÓDzKieGO 
KOnKurSu temAtyCzneGO

uczennica klasy trzeciej gimnazjum im. 
Jana Pawła ii w Kluczach Alicja banyś 

sięgnęła po najwyższe laury w Woje-
wódzkim Konkursie tematycznym „250 
lat teatru publicznego w Polsce”.

Konkurs został zorganizowany przez 
Teatr Groteska we współpracy z Uni-
wersytetem Jagiellońskim na zlecenie 
Małopolskiego Kuratora Oświaty. Pod-
czas uroczystej gali w „Grotesce” Alicja 
przyjęła gratulacje za uzyskanie najlep-
szego wyniku w konkursie. Do jej rąk tra-
fiły również: zaświadczenie o uzyskaniu 
tytułu laureata, pamiątkowy dyplom 
i nagroda książkowa. Dla wszystkich 
finalistów i laureatów oraz ich opiekunów naukowych orga-
nizatorzy przygotowali też niespodziankę w postaci spekta-
klu teatralnego pt. „Przemiany”, który był doskonałą okazją 

do zapoznania się z teatrem interdyscy-
plinarnym łączącym taniec z animacjami 
komputerowymi. 

Uczennica z Klucz swoją przygodę 
z teatrem rozpoczęła już w ubiegłym roku, 
kiedy to w Małopolskim Konkursie Wie-
dzy o Teatrze zdobyła wyróżnienie. W tym 
roku postanowiła udowodnić, że stać ją 
na więcej. Po etapie szkolnym, w którym 
była bezkonkurencyjna, trafiła do grona 53 
uczestników etapu rejonowego. Rywaliza-
cja gimnazjalistów z Małopolski w II Liceum 
Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobie-
skiego w Krakowie dała Ali drugie miej-
sce na liście zakwalifikowanych do etapu 
wojewódzkiego. Finałowa część konkursu 

odbyła się w Teatrze Groteska i przyniosła naszej uczennicy 
ogromny sukces: tytuł laureata i to z najwyższą liczbą punktów.

Opiekunem naukowym Alicji Banyś jest Iwona Boruń.

PODSumOWAnie 
SPeKtAKli DlA 
PrzeDSzKOlA
W Kluczach spotkali się uczestnicy przedstawień te-

atralnych, aby podsumować akcje, z których do-
chód przeznaczany był dla Przedszkola im. Jasia i mał-
gosi w Kluczach.

Ostatnio grupa rodziców przedszkolaków, dzieci 
i nauczycieli przedszkola występowała aż dziesięcio-
krotnie ze spektaklem „Piękna i Bestia”. Wspaniałą grę 
aktorów-amatorów (choć w tym wypadku jest to okre-
ślenie umowne, gdyż poziom przedstawień w niczym 
nie odbiegał od tych profesjonalnych) oklaskiwali m.in. 
widzowie w Kluczach, Wolbromiu, Olkuszu i Bukownie. 
Seria spektakli, podczas których organizowana była zbiórka 
pieniędzy na zakup wyposażenia sal przedszkolnych, została 
zapoczątkowana siedem lat temu. Zaczęło się od spektaklu 
„Jaś i Małgosia”, w który zaangażowani byli rodzice jednej 
z grup przedszkolnych.

Nie sądziłam, że to przedsięwzięcie urośnie do takiej 
rangi. Od tamtego czasu mieliśmy kolejne przedstawienia: 
„Boże Narodzenie u Shreka”, „Śnieżkę” i „Alladyna” – wyli-
cza dyrektor przedszkola w Kluczach Justyna Wiejaczka. 
– Spektakle nabierały rozmachu, a oprócz rodziców zaan-
gażowali się w nie także nauczyciele i same dzieci. Nad 
ostatnimi czuwała pod względem artystycznym Anna 

Dudek, pod jej okiem każdy „niefachowiec” stawał się pro-
fesjonalnym aktorem.

Dzięki spektaklom „Pięknej i Bestii” grupa zaangażowa-
nych w to osób – rodzice, nauczyciele przedszkola, dzieci 
oraz grupy wokalne „Rodaczanie” i „Tesamee…” uzbierali 
ponad pięć tysięcy złotych, które będą przeznaczone na 
potrzeby przedszkola w Kluczach. 

Tej wspaniałej inicjatywy pogratulowali wykonawcom 
zaproszeni na spotkanie Wójt Gminy Klucze Norbert Bień 
i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Mirosław Macek, któ-
rzy zapewnili o gotowości samorządu do dalszego udzielania 
pomocy organizacyjnej przy spektaklach. 

Rafał Jaworski

Spotkanie odbyło się w „Kluczniku” (DK „Papiernik”) przy 
poczęstunku. Specjalnie upieczony na tę okazję tort ozdobiono 
elementami „Pięknej i Bestii”.
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lAureACi KOnKurSu HiStOryCzneGO 
Pięciu uczniów z Gimnazjum im. legionistów Józefa 

Piłsudskiego w bydlinie zostało laureatami woje-
wódzkiego konkursu historycznego „Polskie drogi do 
niepodległości 1846-1915”. 

Konkurs dla uczniów gimnazjów województwa mało-
polskiego zorganizowali: Kuratorium Oświaty w Krakowie, 
IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu oraz Uniwersytet 
Pedagogiczny w Krakowie.

W grupie 16 laureatów znaleźli się: Jakub Krawiec, Jakub 
Kubat, Dominik Barczyk, Maja Jagła i Dominik Jurczyk, 
przygotowani pod kierunkiem Jolanty Haberki. Uroczyste 
zakończenie konkursu historycznego odbyło się 25 kwiet-
nia w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Natomiast 

dwa dni później dwoje uczniów - Jakub Kubat i Maja Jagła 
- zostało laureatami kolejnego konkursu historyczno-
-regionalnego „O Laur Trójki”, który odbył się w Olkuszu. 
Gratulujemy!

Gminny KOnKurS 
nA PlAKAt
W Szkole Podstawowej w rodakach rozstrzygnięto 

Gminny Konkurs na Plakat „british royal family”. 
W konkursie oceniano prace z sześciu szkół podstawo-
wych: z bydlina, Chechła, Jaroszowca, Kwaśniowa, ro-
dak i ryczówka.

Prace oceniało jury w składzie: Jarosława Kraszewska - dyrek-
tor Gminnego Zespołu Oświaty oraz Anna Płachecka i Justyna 
Gomółka- Błaszczyk (Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach).

Przed ogłoszeniem wyników zebrani goście obejrzeli spektakl 
przygotowany przez uczniów kl. II z Rodak pt. „Moon in the river”. 
Następnie wystąpił duet: Karolina Firek i Kinga Oruba, laureatki 
tegorocznego „Powiatowego Festiwalu Kultury w Wolbromiu 
2016”. Po występie ogłoszono wyniki konkursu i rozdano nagrody. 
Jury przyznało równorzędne pierwsze miejsca Agnieszce Nowak 
ze szkoły w Ryczówku i Alicji Wodarskiej z Rodak. Drugie miej-
sca zajęli: Piotr Brzeziński (SP w Jaroszowcu) i Gabriel Polak (SP 
w Kwaśniowie). Miejsca trzecie przyznano Weronice Kamionce (SP 
w Bydlinie) i Annie Półkoszek (SP w Chechle).

Wyróżnienia otrzymali: Piotr Celny (SP w Bydlinie) oraz 
Monika Baca (SP w Rodakach). Konkurs zorganizowała Ewa 
Majewska-Kłoda.

nAGrODA i WyrÓżnieniA W KOnKurSie
Aleksandra Dudek z klasy V Szkoły Podstawowej w Kluczach zdobyła i miejsce w ii Powiatowym Konkursie lite-

racko-Plastycznym pt. „library grinds my english”. 

Konkurs zorganizowali: Powiatowa 
i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu 
oraz Centrum Języków Obcych IMPULS. 

Ola Dudek startowała w tym konkursie 
w kategorii klas IV-VI. Zadaniem uczestni-
ków było napisanie pracy literackiej w języku 
angielskim na temat miejsca, które warto 
odwiedzić. Na 56 nadesłanych prac aż 28 
to były prace uczniów z naszej szkoły– 
informuje Aneta Miszczyńska, nauczyciel 
języka angielskiego w Szkole Podstawowej 
w Kluczach, opiekun Oli Dudek w konkursie. 

Zdobywczyni pierwszego miejsca, oprócz 
nagród rzeczowych i dyplomu otrzymała też 
kupon na bezpłatne uczestnictwo w zaję-
ciach Akademii Bystrzaka. 

Sukces odnieśli też uczniowie startu-
jące w młodszej kategorii. Zofia Pandel 
oraz Błażej Boruń z klasy III (opiekun 
Mariola Wrońska) zdobyły wyróżnienie 
za wykonanie zakładki do książki, która 
graficznie nawiązywała do tematyki 
konkursu.

Gratulujemy!

Spotkanie odbyło się w „Kluczniku” (DK „Papiernik”) przy 
poczęstunku. Specjalnie upieczony na tę okazję tort ozdobiono 
elementami „Pięknej i Bestii”.
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 Sport

StOWArzySzeniA i Kluby SPOrtOWe  
W GMINIE KLUCZE

Ludowy Klub Sportowy „Legion” Bydlin
Klub powstał 25 maja 1950 roku. Założycielem i pierw-

szym, długoletnim prezesem klubu był 
Eugeniusz Kulawik. Obecnie funkcję tę 
piastuje Zbigniew Pałka. Klub zrzesza 60 
członków, w tym 39 to młodzież do lat 
18. W ponad 60-letniej działalności klub 
wychował wielu zawodników, mistrzów 

województwa, uczestników Mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS. 
Podopieczni „Legionu” mogą korzystać z zajęć w kilku 

sekcjach: piłki nożnej, tenisa stołowego, gier świetlicowych. 
W bieżącym roku w klubie powstała szkółka piłkarska dla 
dzieci z klas I- IV szkół podstawowych.

Klub jest współorganizatorem Międzynarodowego Biegu Szla-
kami Walk Legionistów 11 listopada. Co roku w wakacje organizuje 
festyn sportowo-rekreacyjny dla mieszkańców gminy Klucze.

Największym sukcesem „Legionu” był awans drużyny piłki 

nożnej do Klasy Okręgowej, w której klub grał kilka lat. 
Subwencja z budżetu Gminy Klucze na działalność LKS 

„Legion” Bydlin w 2016 r. wynosi 9500 zł. Zarząd klubu pra-
cuje na zasadach wolontariatu.

„Legion” Bydlin dysponuje kilkoma obiektami, są nimi: boisko 
piłkarskie, pawilon sportowy z salą gimnastyczną, świetlicą i bazą 
noclegową, plac zabaw i boisko do siatkówki plażowej.

Stowarzyszenie „Otwarci” w Bydlinie
Stowarzyszenie powstało 25 maja 

2014 roku. Obecnie zrzesza 20 członków. 
Zostało zawiązane dla propagowania kul-
tury i sportu oraz upowszechniania idei 
ochrony środowiska naturalnego i ochrony 
zdrowia. Stowarzyszenie podejmuje dzia-
łania na rzecz aktywizowania miesz-

kańców wsi, wspiera także inne organizacje, które realizują 
podobne działania. 

Prezesem stowarzyszenia jest Jacek Grzanka. 
Subwencja z budżetu Gminy Klucze na działalność sto-

warzyszenia w 2016 r. wynosi 1000 zł. Wszyscy członkowie 
i sympatycy stowarzyszenia pracują na zasadzie wolontariatu.

Od początku działalności Stowarzyszenie „Otwarci” zor-
ganizowało kilka dużych imprez, w których uczestniczyli nie 
tylko mieszkańcy Bydlina czy innych miejscowości gminy 
Klucze, ale także goście z sąsiednich gmin. 

Spośród najciekawszych przedsięwzięć wymienić należy 
Open Space Festival zorganizowany w 2014 r., coroczny 

festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka, I Turniej 
Piłki Nożnej pod patronatem Antoniego Piechniczka (2015 
r.; gościem wydarzenia był sam Antoni Piechniczek, słynny 
trener polskiej reprezentacji w piłce nożnej). W 2015 r. sto-
warzyszenie realizowało projekt zatytułowany „Jurajskie Lato 
z Nordic Walking”, którego efektem było wyznaczenie dwóch 
tras Nordic Walking (cztero- i ośmiokilometrowej) oraz orga-
nizacja zawodów Nordic Walking w ramach Międzynarodo-
wego Biegu Szlkiem Walk Legionistów 11 listopada 2015.

Gminne miStrzOStWA W PiłCe nOżneJ
Na boisku „Orlik” w Kluczach rozegrano Gminne 

Mistrzostwa Szkół Podstawowych w piłce nożnej 
w ramach Szkolnego Związku Sportowego.

W rozgrywkach uczestniczyły cztery drużyny piłkarskie. 
Zwycięzcą turnieju została drużyna z Chechła. 

Oto wyniki spotkań. Klucze – Bydlin 4:1, Chechło – 
Ryczówek 3:0, Klucze – Ryczówek 2:0, Chechło – Bydlin 0:0, 
Klucze – Chechło 0:1, Ryczówek – Bydlin 1:1. 

Rozpoczynamy cykl prezentacji!
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WiCemiStrzynie WOJeWÓDztWA 
mAłOPOlSKieGO

Aleksandra Banyś i Emilia Borowiecka (na zdjęciu na podium z lewej), 
uczennice Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jaroszowcu, wywal-
czyły II miejsce w Finale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Nasze tenisistki, reprezentujące powiat olkuski i rejon chrzanow-
ski, zdobyły puchar, srebrne medale oraz miano Drużynowych V-ce 
Mistrzyń Województwa Małopolskiego. Finał Igrzysk odbył się 20 kwiet-
nia w Zakliczynie.

Dziewczęta wygrały trzy mecze z rzędu po 3:0! Dopiero w finale ule-
gły przeciwniczkom 1:3 – informuje Barbara Swędzioł, trenerka tenisi-
stek i prezes ULKTS Jaroszowiec.

W tych samych zawodach, ale w kategorii gimnazjum (w Finale 
Wojewódzkiej Gimnazjady) Kamil Nowak, Kacper Majewski i Maciej Jur-
kiewicz zajęli 4 miejsce.

Gratulujemy wszystkim naszym reprezentantom!

miStrzyni  
z ryCzÓWKA  

W teniSie młODziCzeK
Paulina Kita z Ryczówka (na zdjęciu na najwyższym 

podium) została mistrzynią Indywidualnych Mistrzostw 
Województwa Młodzików w tenisie stołowym. Tenisistka 
była do niedawna zawodniczką ULKTS Jaroszowiec, a obec-
nie reprezentuje klub Płomień Limanowa. W mistrzostwach 
wojewódzkich, które odbyły się w Zakliczynie, Paulina zwy-
ciężyła w grze pojedynczej młodziczek. W tej kategorii star-
towało aż dwadzieścia tenisistek. Gratulujemy sukcesu!

 Sport

zapraszamy na XiX maraton pływacki - przepływamy Kanał la`manche 2016
podczas którego sztafety pokonają dystans 42 km!

Tradycyjnie na uczestników czeka wiele nagród i atrakcji, a dla dzieci - plac zabaw!

Organizator: Uczniowski Klub Sportowy i Gimnazjum im. jP II w Kluczach.

Wydarzenia towarzyszące:
11.30 - Rajd rowerowy na odcinku Przylaszczkowego Szlaku Rowerowego (trasa MTB ok. 8 km)

13.30 - turniej piłki plażowej (po raz pierwszy na maratonie)

3 czerwca (piątek)
(basen przy Gimnazjum  

im. jana Pawła II w Kluczach)

Start Maratonu - godz. 8.00
Przewidywane zakończenie - godz. 17.00



„PiOSenKA JeSt DObrA  
nA WSzyStKO”
Pod takim tytułem odbył się w miejskim Domu Kul-

tury w Olkuszu koncert, w którym dla znakomitej 
publiczności olkuskiej wystąpiły dwa zespoły Gminne-
go Ośrodka Kultury w Kluczach: zespół Wokalny „tesa-
mee…” i zespół „rodaczanie”. 

Nasi wykonawcy prezentowali się znakomicie, a olkuska 
publiczność nagradzała gromkimi brawami każdy fragment 
ich występu. Koncert obu zespołów stał na bardzo wysokim 
poziomie, a wszystko to za sprawą Anny Dudek, która pro-
wadzi obie grupy i opracowuje aranżacje. 

Ciepłe słowa do naszych wykonawców, a szczególnie pod 
adresem dyrygentki, skierował Zenon Krukowiecki, niegdyś 
solista w Zespole „Słowianki” w Krakowie. Powiedział między 
innymi, że jego koleżanki i koledzy z Olkusza zazdroszczą 
Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kluczach tak wspania-
łych wykonawców. Stwierdził też, że powinno je się bardziej 
wypromować i że nie warto poszukiwać artystów daleko, 
skoro są za „miedzą”. Jest zatem nadzieja, że wymienione 
kluczewskie zespoły powrócą jeszcze do MDK w Olkuszu 
z kolejnymi występami.

Dyrygentka Anna Dudek otrzymała kwiaty i gratulacje, 
musiała też zaśpiewać piosenkę. Zaś zespoły były dumne, 
że wszystko wyszło jak należy. Byliśmy naprawdę wzruszeni. 

Halina Ładoń
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 Kultura

XV mAłOPOlSKie Dni 
KSiążKi W KluCzACH 

W ramach małopolskich Dni Książki „Książka i róża” 
Gminna biblioteka w Kluczach w dniach 21 - 22 

kwietnia przygotowała akcje zbiórki książek „róża za 
książkę” oraz zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków. 

Promowała w ten sposób bibliotekę i propagowała czytel-
nictwo w środowisku lokalnym. Książki pozyskane w ramach 
akcji zostaną włączone do księgozbioru GBP w Kluczach.

Przedszkolaki z Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Kluczach 
mogły obejrzeć bajkę o Kajtku bibliotekarzu i wziąć udział 
w rozmowie o zaletach czytania książek. Na zakończenie zajęć 

każda z grup przedszkolnych otrzymała dyplom oraz 
różę za udział w Małopolskich Dniach Książki. Przepro-
wadzono także zajęcia edukacyjne pod hasłem „Podróż 
w krainę baśni i bajek” dla grupy „Pszczółek” w kluczew-
skim przedszkolu. Podczas spotkania dzieci wykonały 
układ taneczny i uczestniczyły w zgadywankach. 
Biblioteka w Kluczach składa podziękowania Agnieszce 
Matysek i wszystkim Paniom Przedszkolankom 
z Przedszkola Jasia i Małgosi w Kluczach za pomoc 
w zorganizowaniu zajęć. 

 Uczennice szkoły podstawowej, młode czytelniczki biblioteki 
uczestniczyły w akcji „Książka i Róża”

Zajęcia edukacyjne w kluczewskim przedszkolu

Halina Ładoń „Rodaczanie” i „Tesamee...” - wspólny występ obu zespołów



JAROSZOWIEC. DNI KSIĄŻKI „KSIĄŻKA I RÓŻA”

SztAuDynGerA  
WSzyStKO zbierAm

Spotkanie z Janem Gliwińskim, piewcą 
twórczości Jana izydora Sztaudyngera 

i rozstrzygnięcie plebiscytu czytelniczego 
były głównymi punktami obchodów XV ma-
łopolskich Dni Książki „Książka i róża”, ja-
kie zorganizowała biblioteka w Jaroszowcu.

W tygodniu poprzedzającym obchody święta 
książki trwał plebiscyt czytelniczy „Róża dla 
książki”, gdzie wybieraliśmy najciekawsze nowości 
książkowe w księgozbiorze biblioteki oraz najciekawsze 
pozycje omawiane w naszym Dyskusyjnym Klubie Książki – informuje biblioteka. 

Czytelnicy z Jaroszowca i członkowie DKK przyznali swoje róże następującym 
książkom: „Florystka” Katarzyny Bondy, „Młyn nad Czarnym Potokiem” Anny J. 
Szepielak, „Maminsynek” Nataszy Sochy, „Nie zabijaj mnie, kochanie” Danki Braun, 
„Inferno” Dana Browna, „Pensjonat Sosnówka” i „Sosnowe dziedzictwo” Marii Ulatow-
skiej, „Droga do Różan” i „Wiosna w Różanach” Bogny Ziembickiej. 

Wręczono także „Róże dla czytelnika”, będące wyróżnieniem za czytelnictwo, 
promowanie literatury pięknej i współpracę z biblioteką. Symboliczną różę i dyplom 
uznania wręczono 17 osobom. 

Wielką niespodziankę sprawił uczestnikom spotkania w ramach akcji „Książka 
i Róża” pan Idzi Jakubski z Zalesia, czytelnik biblioteki, nagrodzony różą za czytel-
nictwo, który napisał na tę okazję i przeczytał piękny wiersz traktujący o książkach 
i naszej bibliotece – informują organizatorzy obchodów.

Niezwykle interesującym punktem obchodów „Książki i Róży” w Jaroszowcu było 
spotkanie z Janem Gliwińskim, emerytowanym nauczycielem chemii w olkuskim 
I Liceum Ogólnokształcącym, ale przede wszystkim wielkim pasjonatem twórczości 
Jana Izydora Sztaudyngera. 

Ponadczasowo elegancki pan z ogromnym sakwojażem, przemieszczający się 
pomiędzy książkami Sztaudyngera, teatralnymi rekwizytami i tablicami ilustrują-
cymi wiersze poety, z nieodgadnioną miną recytował. A recytację przeplatał wąt-
kami z życia samego Sztaudyngera i jego rodziny. Często przywoływał własne 
wspomnienia, czy to z rodziną Sztaudyngerów, czy ze spotkań literackich, salonów 
poezji. Wchodząc w interakcję z publicznością, dawał wyraz uwielbienia strofom 
poezji i poecie – relacjonują pomysłodawcy spotkania.

Jan Gliwiński przybył na spotkanie do Jaroszowca w swetrze z wyhaftowanym 
napisem, który nie pozostawia żadnych wątpliwości, co do pasji pana Jana: SZTAU-
DYNGERA WSZYSTKO ZBIERAM. Biblioteka otrzymała od swego gościa „sztaudyn-
gerowską schedę” w postaci ilustrowanych tablic z legendarnymi lirykami i afory-
zmami. Gratulujemy pomysłu na ciekawą organizację Dni Książki.

 Kultura K r Ó t K O
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SzKoła proMuje 
bezpieczeńStwo

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  
w Kluczach przystąpiła do projektu „Zin-
tegrowana Polityka Bezpieczeństwa 
- Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. 
Nasza placówka podjęła współpracę 
w zakresie projektu z komendami poli-
cji w Krakowie: wojewódzką i miejską – 
organizatorami przedsięwzięcia. 

Obecnie staramy się o przyznanie cer-
tyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeń-
stwo. Certyfikat ten ma charakter hono-
rowy. Jego posiadacz jest zobowiązany 
do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia 
w swoim obiekcie, a także w jego otocze-
niu - informuje Mariola Wrońska, nauczy-
ciel w Szkole Podstawowej w Kluczach.

Od przystąpienia do projektu, czyli od 
roku szkolnego 2014/15, w szkole w Klu-
czach zostały przeprowadzone bada-
nia ankietowe wśród uczniów, rodziców 
i nauczycieli, diagnozujące zagrożenia na 
terenie szkoły oraz poza nią. Analiza ta 
ma wpływ na opracowanie wraz z part-
nerami projektu Zintegrowanego Planu 
Działania, który wyznaczy priorytety 
do poprawy bezpieczeństwa uczniów. 
Odbyło się również spotkanie partne-
rów projektu, które miało na celu wypra-
cowanie systemu działań związanych 
z poprawą bezpieczeństwa w szkole.

poMoc w znalezieniu pracy

P u n k t  P o ś r e d -
nictwa Pracy w Klu-
czach, mieszczący się 
w Urzędzie Gminy w Kluczach, zaprasza 
wszystkich zainteresowanych znalezie-
niem pracy oraz poszukujących pomocy 
w doborze odpowiedniej pracy. Punkt 
oferuje usługi wykwalifikowanego perso-
nelu, który udzieli wskazówek z zakresu 
szeroko pojętego poradnictwa zawodo-
wego. Oprócz indywidualnych spotkań 
w punkcie prowadzone są także grupowe 
szkolenia (przygotowanie do rozmowy 
kwalifikacyjnej, właściwe analizowanie 
ofert pracy, zasady pisania dokumentów 
aplikacyjnych). Z porad mogą skorzystać 
nie tylko bezrobotni, ale także młodzież 
ucząca się oraz pracodawcy potrzebujący 
pomocy w doborze pracowników.



projekt pn. „aktywny Senior 50+” 
realizowany przy wsparciu finansowym 
województwa Małopolskiego przez Sto-
warzyszenie babiniec w Kluczach otrzy-
mał dofinansowanie w kwocie 22 000 zł na 
realizację zadań publicznych województwa 
małopolskiego w obszarze prozdrowotnej 
dla małopolskich seniorów w 2016 roku.

Projekt ma na celu poprawę jakości 
i poziomu życia osób starszych 50+ poprzez 
działania aktywujące osoby starsze i seniorów, 
w zakresie uczestnictwa w życiu społecznym, 
podejmowaniu inicjatyw edukacyjnych kształ-
cenia ustawicznego, aktywizacji intelektualnej 
oraz budowaniu nowych relacji wewnątrzpo-
koleniowych 50+. 

Od maja do listopada 2016 roku będą 
odbywać się następujące zajęcia w ramach 
projektu: zdrowy styl życia dla osób 50+ - 
„Naucz się dbać o zdrowie” - Warsztaty z die-
tetykiem, psychologiczne oraz kulinarne.
Spotkania:
•	 Profilaktyki typowych chorób wieku 

starszego,
•	 Aktywność 50+ z rehabilitantem oraz 

ratownikiem medycznym,
•	 Optymalne warunki do funkcjonowania 

osób 50+
•	 Senior i prawo,
•	 Trening pamięci 
•	 Zajęcia integracyjne,
•	 Senior – znajdę dla siebie
•	 Podsumowanie projektu pn. Dzień Zdrowia

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainte-
resowanych osoby starsze i seniorów 50+ do 
udziału w spotkaniach, warsztatach i zajęciach 
integracyjnych.

Gmina Klucze GOK w Kluczach
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urOCzyStOŚCi 3 mAJA
mieszkańcy gminy, parafianie, przedstawiciele samorządu, szkół 

i organizacji uczestniczyli w uroczystym nabożeństwie, odpra-
wionym 3 maja w Chechle. nastrój mszy świętej i patriotycznego 
programu artystycznego podkreślała przepiękna oprawa muzyczna 
uroczystości.

 „Nigdym ja ciebie, ludu nie rzuciła, nigdym ci swego nie odjęła lica. Ja 
po dawnemu - moc twoja i siła. Bogurodzica”. Słowami Marii Konopnickiej, 
odczytanymi przez ks. Kan. Marka Szelaga, rozpoczęła się uroczystość 
w kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Che-
chle. Program artystyczny i msza w intencji Ojczyzny odbyły się w Chechle 
z okazji dwóch przypadających 3 maja świąt: państwowego – w rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja i kościelnego - Święta Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski. Piękną oprawę muzyczną uroczystości zapewnili 
muzycy i wokaliści z zespołu wokalno-instrumentalnego, działającego 
przy Parafii Chechło, którzy w tym dniu wystąpili razem z grupą muzyczną 
z parafii Dobrego Pasterza w Olkuszu. Mszę i program artystyczny uświetnił 
także chór parafialny z Chechła, prowadzony przez Dorotę Lisowską. 

Podczas kazania ks. dziekan Marek Szeląg, proboszcz parafii Che-
chło, przypomniał wielkie znaczenie uchwalonej 3 maja 1791 roku Kon-
stytucji. Zaznaczył, że była ona pisana z myślą o narodzie («Wszelka 
władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu. Aby 
więc całość państw, wolność obywatelską i porządek społeczności 
w równej wadze na zawsze zostawały, trzy władze rząd narodu pol-
skiego składać powinny i z woli prawa niniejszego na zawsze składać 
będą» – czytamy w Konstytucji). Powiedział także, iż pisząc konstytu-
cję jej autorzy nie zapominali w niej o religii i wierze, ze wszystkimi tego 
konsekwencjami społecznymi.

We mszy patriotycznej wzięli udział parafianie, przedstawiciele 
samorządu – Wójt Gminy Klucze Norbert Bień, Przewodniczący Rady 
Gminy Bogusław Paś, radni, dyrektorzy szkół, nauczyciele, a także 
poczty sztandarowe: ze szkół i Światowego Związku Żołnierzy AK. Uro-
czystość w Chechle była okazją do wręczenia medalu „Obrońcy Ojczy-
zny 1939-1945” panu Stanisławowi Kulawikowi, jubilatowi, który w tym 
roku (15 marca) obchodził setne urodziny. Medal, przyznawany przez 
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w uznaniu 
zasług położonych w walce o niepodległość, wręczył wyróżnionemu 
Wójt Gminy Norbert Bień. Pan Stanisław Kulawik, jako starszy strzelec 
74. Pułku Piechoty w Lublińcu brał udział w wojnie obronnej w 1939 
roku. Podczas tragicznego września był na linii obrony Janowa i Złotego 
Potoku, a po kapitulacji wzięto go do niewoli niemieckiej. Trafił do obozu 
dla jeńców – najpierw do Janowa, następnie do Częstochowy i Zgorzelca. 
Stamtąd został wywieziony do pracy przymusowej w Rzeszy.

Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości udali się na cmentarz, gdzie 
delegacje samorządowe, szkolne i organizacji (Światowy Związek Żoł-
nierzy AK) złożyły wiązanki kwiatów pod mogiłą żołnierzy AK poległych 
podczas obławy w Błojcu koło Skałbani w 1944 roku. Po ceremonii Wójt 
Norbert Bień, Przewodniczący Rady Bogusław Paś i Prezes ŚZŻAK por. 
Czesław Grzanka złożyli na ręce ks. Marka Szeląga podziękowania za zor-
ganizowanie tak podniosłej uroczystości.

Rafał Jaworski
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CO nAm W SerCACH GrA
W Domu Kultury „Hutnik” w jaroszowcu odbył się koncert  

pt. „Co nam w sercach gra”, zorganizowany przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Kluczach.

To muzyczne wydarzenie rozpoczął występ dzieci z sekcji teatral-
nej działającej w Domu Kultury w Jaroszowcu, którą prowadzi Justyna 
Gomułka-Błaszczyk, instruktor w Gminnym Ośrodku Kultury w Kluczach.

Następnie publiczność bawiła się podczas występu zespołu „Gości-
niec”. Grupę wokalną prowadzi Zdzisław Dusza, który ze sceny nie tylko 
zachęcał widzów do wspólnego śpiewania podczas koncertu, ale także 
do przyłączenia się w przyszłości do zespołu i wypróbowania swoich 
umiejętności wokalnych.

Scenografię koncertu przygotowała Anna Płachecka-Śniadach. Nato-
miast między sceną a widownią można było podziwiać prace dzieci, 
wykonane w pracowni ceramicznej GOK.

zapraszamy do obejrzenia zdjęć z koncertu  
na www.gmina-klucze.pl

Chechło - uroczystości 3 maja
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KinGA W finAle „zACzArOWAneJ PiOSenKi”
Kinga Kasprzyk z Jaroszowca została finalistką festi-

walu zaczarowanej Piosenki, którego organizatorem 
jest fundacja Anny Dymnej „mimo Wszystko”.

W tegorocznym Festiwalu Zaczarowanej Piosenki udział 
wzięło 244 uczestników. Do półfinału, który odbył się w Amfi-
teatrze w Łazienkach Królewskich w Warszawie, przeszło 
33 uczestników, z których jury wyłoniło 12 finalistów. W tym 
zaszczytnym gronie znalazła się mieszkanka Jaroszowca - 
Kinga Kasprzyk, która już 18 czerwca na Rynku Głównym 
w Krakowie będzie miała szansę zawalczyć o pierwsze miejsce. 

W jury tegorocznego konkursu zasiadają takie sławy jak: 
Katarzyna Klich (wokalistka muzyki pop), Katarzyna Zielińska 
(aktorka i piosenkarka), Mieczysław Szcześniak (piosenkarz, 
kompozytor, autor tekstów), Tomasz Zeliszewski (perkusista 
Budki Suflera i autor tekstów), Robert Chojnacki (muzyk, kom-
pozytor, instrumentalista, przez wiele lat saksofonista zespołu 
De Mono) oraz sekretarz jury – Joanna Lewandowska. 

Uczestników konkursu i  koncertu  f inałowego 
w Krakowie będą wspierać znani artyści: Katarzyna 
Nosowska, Edyta Górniak, Mieczysław Szcześniak, 

Natalia Przybysz, Anita Lipnicka oraz Damian Ukeje.  
O p i e k u n e m  a r t y s t y c z n y m  ko n k u r s u  j e s t  I r e n a 
S a n t o r,  a  p a t r o n a t  n a d  n i m  o b e j m u j e  P r e z y -
d e n t  R z e c z y p o s p o l i t e j  P o l s k i e j  A n d r z e j  D u d a .  
Trzymamy kciuki za Kingę!

Aleksandra Kocjan-Dziatłowicz

Sobótka na Czubatce
Liczne grono mieszkańców wzięło udział w Sobótce na „Czubatce” 

w Kluczach, zorganizowanej tradycyjnie po Zielonych Świątkach przez 
Wójta Gminy Klucze, sołtysa, radnych i radę sołecką z Klucz.

Uczestników imprezy plenerowej przywitali: sołtys Klucz Aneta 
Oleksy, Wójt Gminy Norbert Bień i Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kluczach Małgorzata Węgrzyn, życząc wszystkim dobrej zabawy. 
Po godzinie dziewiętnastej na „Czubatce” zapłonęła wielka sobótka. 
Nad bezpieczeństwem sobótkowej zabawy czuwali druhny i druho-

wie z kluczewskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, 
którzy zadbali o bezpieczne rozpalenie ognia i jego 
dogaszenie po zakończeniu imprezy. Młodzi stra-
żacy roznosili również wśród uczestników imprezy 
tace z poczęstunkiem przygotowanym przez 
Radę Sołecką i Koło Gospodyń – pyszne kanapki 
z domowym smalcem i ciasto. 

Podczas Sobótki nie zabrakło atrakcji muzycznych. 
Najpierw na scenie zaśpiewały panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Klucz pod dyrekcją Anny Dudek, a następ-
nie wystąpił chór Ziemia Kluczewska, którym kieruje 

Monika Korpusik. Do końca wieczoru dla uczestników sobótki przygrywał 
zespół muzyczny, który zaprosił wszystkich do zabawy tanecznej.

Organizatorzy zadbali także o zabawy dla najmłodszych. Gry, kon-
kursy i inne atrakcje zorganizowane zostały przez lokalne stowarzy-
szenia: Forum Oświatowe Klucze oraz Stowarzyszenie Turystyczno-
-Wędkarskie „Biała Przemsza”, które podczas imprezy reprezentował 
Stanisław Góźdź. Popularnością wśród dzieci cieszyły się m.in. zawody 
w wędkowaniu w... pontonie, polegające na wyławianiu drewnianych 
rybek z pontonu napełnionego wodą. 

Impreza plenerowa odbyła się przy wsparciu prywatnych spon-
sorów: Bogusławy i Adama Pasek, Rafała Bigaja, Mariusza Kołodziej-
czyka, Zenony i Jana Banyś oraz Zofii Rydzyk.

Rafał Jaworski


