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PrzePłynęli 
la Manche 
na basenie 
Siedemnastoosobowa grupa 
uczniów przepłynęła sztafetą 
na basenie w Kluczach 
szerokość kanału La Manche. 
W pokonanie dystansu 42 km 
włączyło się także liczne grono 
gościnnych pływaków. 

Czytaj str. 9

Światowe  
Dni MłoDzieży  
w GMinie Klucze 
Punkt widokowy „Dąbrówka” przy Pustyni 
Błędowskiej w Chechle będzie miejscem 
lokalnych obchodów Światowych Dni 
Młodzieży. Na mszę świętą w plenerze 
i koncert okolicznościowy, w którym gwiazdą 
wieczoru będzie zespół „Raz Dwa Trzy”, może 
przybyć do nas nawet tysiąc pielgrzymów. 

Czytaj str. 3

W numerze między innymi:

rajd Czterech Żywiołów

W gminie Klucze trwa sezon imprez plenerowych. W drugi weekend czerwca, dzięki zorganizowanej przez 
Stowarzyszenie Vajra letniej edycji Rajdu Czterech Żywiołów, staliśmy się na kilka dni  centrum sportów przygodowych. 

Czytaj na str. 6
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Pikniki i festyny  .............................16 dzień dzieCKa W CHeCHle 
1 czerwca przed budynkiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chechle odbył 

się piknik dla dzieci - przedszkolaków i uczniów z Chechła. Wydarzenie, przy wspar-
ciu sponsorów, zorganizowali: 
dyrekcja i  nauczyciele ZSP 
w Chechle oraz Rada Rodziców. 
Organizatorzy pikniku przy-
gotowali wiele atrakcji dla naj-
młodszych, m.in. konkurencje 
zręcznościowe i sportowe oraz 
wspaniały pokaz szkolnych 
cheerleaderek. Na stoisku Cen-
trum Językowego „Lango” dzieci  
mogły wziąć udział w zabawach 
słownych z językiem angiel-
skim. Po wyczerpujących grach 
mali sportowcy mogli posi-
lić się przy kiełbaskach z grilla 
i skosztować cukrowej waty. 
Wspaniałej zabawie na świe-
żym powietrzu sprzyjała piękna, 
słoneczna pogoda! Zapraszamy 
do obejrzenia zdjęć w galerii na  
www.gmina-klucze.pl

 Wydarzenia

rOśliny OzdObne  
z prOjeKtu

W centrum Klucz przybyło roślin 
ozdobnych. Nasadzenia wykonano 
w „ryneczku handlowym”, przy ulicy 
Zawierciańskiej oraz przy budynku 
banku (koło Urzędu Gminy). 

Przestrzeń z zielenią wzboga-
ciła się m.in. o odmiany berberysów  
i pęcherznic.

Nowe krzewy i byliny posadzono 
w ramach realizowanego przez 
Gminę Klucze projektu „Urządza-
nie terenów zieleni w Gminie Klu-
cze poprzez nasadzenia krzewów 
i bylin - etap II”. Na te prace Gmina 
otrzymała 40 procent dofinanso-
wania z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie. Projekt zakła-
dał nasadzenie roślin wieloletnich  
i zwiększenie powierzchni zagospo-
darowanych terenów zielonych w centrum Klucz.  To przyczyni się do wzrostu ilości 
powierzchni asymilującej zanieczyszczenia powietrza oraz powstania siedliska dla 
drobnego ptactwa. Nasadzenia przyniosą efekt ekologiczny w postaci wzbogacenia 
bioróżnorodności na powierzchni ok. 420 metrów kwadratowych.
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 Temat z okładki  

przed nami śWiatOWe  
dni młOdzieŻy
W gminie Klucze oraz w diecezji sosnowieckiej trwają przygotowania 

do zbliżających się światowych dni młodzieży. Centralne wydarze-
nia w Krakowie zostaną poprzedzone tzw. dniami w diecezji, podczas któ-
rych pielgrzymi ze świata razem z diecezjanami spędzą wspólnie niecały 
tydzień wypełniony modlitwą, spotkaniami i ciekawymi wydarzeniami.

Światowe Dni Młodzieży podzielone są na dwa etapy. 
Pierwszym z etapów są Dni w Diecezji, podczas których piel-
grzymi będą nocować u rodzin. Zasadniczo etap zgłaszania 
chętnych do przyjęcia gości już minął, ale zawsze można 
pójść do swojego księdza proboszcza i spytać, czy nie trzeba 
pomóc w tym względzie, bo na przykład ktoś zachorował, 
albo z innego powodu nagle nie może przyjąć pielgrzymów 
-  informuje ks. Jarosław Kwiecień z diecezjalnego komitetu 
organizującego ŚDM w diecezji sosnowieckiej. 

Dni w Diecezjach potrwają od 20 do 25 lipca. W czwartek, 
21 lipca zorganizowany będzie tzw. dzień dekanalny, podczas 
którego parafie zorganizują pobyt składający się ze zwiedza-
nia okolicznych atrakcji turystycznych, Mszy świętych, kon-
certów czy zawodów sportowych – dodaje ks. Kwiecień.  

To właśnie w tym dniu (21 lipca) będą gościć w gminie Klu-
cze pielgrzymi z aż czterech dekanatów. Wezmą oni udział we 
mszy św. w plenerze, na wzgórzu „Dąbrówka” w Chechle, która 
planowo powinna rozpocząć się o godz. 16.00. Po mszy i pre-
zentacjach dekanatów odbędzie się koncert okolicznościowy 
z udziałem m.in. znanego zespołu „Raz Dwa Trzy”. W czasie 
spotkania na Dąbrówce będzie można także skosztować potraw 
regionalnych na stoiskach Kół Gospodyń Wiejskich, lokalnych 
podmiotów i stowarzyszeń. Wydarzenie uatrakcyjni także pokaz 
skoków spadochronowych na Pustyni Błędowskiej. Po koncercie 
pielgrzymi i pozostali uczestnicy spotkania mogą wziąć udział 
w Apelu Jasnogórskim. Organizatorami spotkań z pielgrzymami 
w Gminie Klucze i towarzyszących temu wydarzeń są Dekanat 
Jaroszowiecki i Wójt Gminy Klucze. 

Na uroczystości do Chechła zapraszamy serdecznie 
wszystkich mieszkańców gminy Klucze. Jest to wydarzenie 
otwarte, w którym może uczestniczyć  każdy. To doskonała 
okazja, aby przybliżyć pielgrzymom z zagranicy naszą kul-
turę i pielęgnowane przez nas tradycje – mówi Wójt Gminy 
Klucze Norbert Bień.

Również w czwartek 21 lipca (ale w godzinach dopołudnio-
wych) zaplanowano wizytę pielgrzymów w Domu Kultury 
„Papiernik” w Kluczach, gdzie obejrzą m.in. występ zespołu 
„Ziemia Kluczewska” i chóru „Rodaczanie”.

22 lipca pielgrzymi (i chętni mieszkańcy diecezji sosno-
wieckiej) pojadą do Wrzosowej, by uczestniczyć w kilkuna-
stokilometrowej pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. Z kolei 
23 lipca to dzień pamięci i modlitwy. Przed południem 
obcokrajowcy pojadą zwiedzać Miejsce Pamięci i Muzeum 
Auschwitz-Birkenau, a po południu zaplanowano spotka-
nie na Placu Papieskim w Sosnowcu. Tutaj, oprócz Mszy 

św. z biskupem, będzie czas na grilla i koncert. Niedziela to 
dzień rodzinny. Wtedy gospodarze przyjmujący pielgrzy-
mów po wspólnym śniadaniu zaproszą ich na Mszę św. 
do kościoła parafialnego. 25 lipca będzie dniem pożegnań 
i odjazdu gości w stronę Krakowa – wylicza dalsze punkty 
programu Dni w Diecezji ks. Jarosław Kwiecień. 

Młodzież z diecezji sosnowieckiej zaproszona jest na Kam-
pus JP w Jerzmanowicach, ostatniej miejscowości w diecezji 
w stronę Krakowa. Od 26 do 31 lipca młodzi ludzie będą uczest-
niczyć tam w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, katechezach, 
modlitwach. Będą też autokary, które dowiozą zarejestrowa-
nych uczestników do granic Krakowa na wydarzenia centralne 
czyli spotkania z udziałem papieża Franciszka. 

zapraszamy 
na światowe dni młodzieży 

w Gminie Klucze!

 21 lipca, godz. 16.00
punkt widokowy Dąbrówka w Chechle  

(Pustynia Błędowska) 
program uroczystości:
16.00 – Msza święta 
17:00 – 17:30 – Poczęstunek „Agapa”
17:30 – 19:00 – Prezentacja dekanatów 
 Koncert na Pustyni Błędowskiej
19:00 – zespół „Grajmy z Pokusą”
20:00 – chrześcijański zespół rockowy „La Pallotina”
21:00 – gwiazda wieczoru - zespół „Raz Dwa Trzy”
22:30 – Apel Jasnogórski 

ORGANIZATORZY: Dekanat Jaroszowiecki, Wójt Gminy Klucze

Wydarzenie uświetni koncert zespołu Raz Dwa Trzy z liderem grupy 
Adamem Nowakiem. (Fot. Sławek Przerwa)
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inWestyCje drOGOWe
Zakończyła się modernizacja ulicy Południowej w Rodakach (fot. z pra-

wej). Dotychczasową nawierzchnię tłuczniową zastąpiono nawierzchnią 
asfaltową. Prace modernizacyjne zostały sfinansowane z budżetu gminy, 
w tym z funduszu sołeckiego. 

Asfalt położono także na drodze z Chechła do Skałbani (fot. z lewej). 
Z budżetu Gminy Klucze sfinansowano położenie nakładki asfaltowej na 
drodze oraz pobocza z kruszywa. 

Na zlecenie Urzędu Gminy Klucze zmodernizowano także chodnik 
w Rodakach, przy Szkole Podstawowej (ul. Strażacka).

 Samorząd

absOlutOrium na sesji rady Gminy
rada Gminy Klucze udzieliła absolutorium Wójtowi 

Gminy norbertowie bieniowi i przyjęła sprawozda-
nie z wykonania ubiegłorocznego budżetu. sesja absolu-
toryjna odbyła się 10 czerwca.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Bogu-
sława Pasia nastąpiło przedstawienie przez Wójta Gminy Klu-
cze sprawozdań: finansowego i rocznego z wykonania budżetu 
Gminy Klucze za 2015 rok. Wójt odczytał także informację o sta-
nie mienia oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kra-
kowie w sprawie wykonania budżetu.

Przedstawił też największe ubiegłoroczne wydatki 
na inwestycje. Wśród nich wymienił takie przedsięwzięcia 
jak: budowa kanalizacji w Jaroszowcu, modernizacja drogi na 
”Dąbrówkę” w Chechle, modernizacja ciągów komunikacyj-
nych na odcinku Urząd Gminy Klucze – centrum handlowe, 
nowa nawierzchnia na ul. Słonecznej w Kwaśniowie Gór-
nym, budowa chodnika wraz z zatoką autobusową przy ul. 
Olkuskiej w Kluczach, plac manewrowy i miejsca postojowe 
przy szkole w Kluczach, budowa Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych. 

W swym wystąpieniu Wójt Gminy Norbert Bień zaznaczył, 
że realizacja budżetu Gminy Klucze w 2015 roku, cechowała 
się ograniczeniami do minimum wykonywania wydatków bie-
żących. Pozwoliło to gminie spełnić wymogi ustawy o finan-
sach publicznych. 

Musimy reorganizować finanse i szukać możliwości 

oszczędzania w celu prawidłowej realizacji planów i założeń 
budżetowych. Spore obciążenie dla budżetu Gminy Klucze  sta-
nowi spłata zadłużenia gminy. W związku z tym staramy się 
podejmować działania w celu systematycznego obniżania tego 
zadłużenia, co wiąże się z ograniczaniem wydatków i szczególną 
dbałością o dochody gminy – mówił na sesji wójt Norbert Bień.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok, które 
wójt przedstawił na sesji, miało pozytywną opinię Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Krakowie. Również Rada Gminy Klucze 
zaopiniowała je pozytywnie.

Po części sprawozdawczej, w której głos zabrali także prze-
wodniczący komisji Rady Gminy Klucze, odbyło się głosowa-
nie, podczas którego radni zatwierdzili sprawozdanie finan-
sowe wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu 
Gminy Klucze za 2015 rok. Radni jednogłośnie udzielili Wój-
towi Norbertowi Bieniowi absolutorium za ubiegły rok.

Rafał Jaworski

zmiana OrGanizaCji ruCHu
Od 22 czerwca w obrębie centrum han-
dlowego w Kluczach obowiązuje nowa 
organizacja ruchu.

Zmiana objęła m.in. wprowadzenie ruchu 
jednokierunkowego wokół „ryneczku” (płyty 
parkingowej) oraz wprowadzenie tam strefy 
zamieszkania – to wiąże się z ograniczeniem 
prędkości do 20 km/godz., pierwszeństwem 

pieszych oraz parkowaniem tylko w wyzna-
czonych do tego miejscach. O zasadach 
poruszania się pojazdów i pieszych infor-
mują ustawione tam znaki drogowe.

Zmiany zostały wprowadzone, aby 
poprawić bezpieczeństwo ruchu pieszych 
i kierujących pojazdami oraz zapobiec blo-
kowaniu dróg wewnętrznych, co zdarzało się 
zwłaszcza w godzinach szczytu. 
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GłOsuj W budŻeCie ObyWatelsKim
do 6 lipca mieszkańcy małopolski mogą jeszcze gło-

sować na zadania zgłoszone do budżetu Obywatel-
skiego Województwa małopolskiego. biorąc pod uwagę 
nasz powiat, olkuski, zgłoszonych zostało 11 zadań o za-
sięgu powiatowym oraz 6 zadań o zasięgu subregional-
nym. W tej drugiej grupie mamy jedno zadanie zgłoszone 
przez podmiot z terenu gminy Klucze. Chodzi o projekt 
pod nazwą „Wyposażenie Wojewódzkiego szpitala Cho-
rób płuc i rehabilitacji w sprzęt rehabilitacyjny i upo-
rządkowanie parku wokół szpitala” .  

Małopolski Budżet Obywatelski to przedsięwzięcie pionier-
skie, jeszcze żaden samorząd nie realizował budżetu obywa-
telskiego na tak szeroką skalę. Razem możemy przyczynić się 
do rozwoju naszego regionu i wspólnie budować Małopolskę 
– uważa Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa. 

Małopolanie, którzy ukończyli 16 rok życia mogą wybierać 
najlepsze ich zdaniem pomysły spośród 152 zadań. Zwycię-
skie projekty zrealizuje Województwo Małopolskie.

Wśród zgłoszeń jest jedyne zadanie z terenu gminy Klu-
cze, które ma zasięg subregionalny. 
Chodzi o projekt zgłoszony przez 
Wojewódzki Szpital Chorób Płuc 
i Rehabilitacji w Jaroszowcu, doty-
czący zakupu sprzętu rehabilitacyj-
nego dla tej placówki. 

Doposażenie oddziału rehabilita-
cji w specjalistyczny sprzęt medyczny 
w znaczny sposób podniesie jakość  
świadczonych usług  i zwiększy dostęp 
mieszkańcom do niezbędnych im zabie-
gów rehabilitacyjnych. Mamy nadzieję, 
że słuszność projektu jest dla wszyst-
kich jasna i oddanie głosów będzie tylko 
formalnością – apelują autorzy zadania. 

Głosować można na trzy sposoby: za pośrednictwem for-
mularza internetowego na stronie www.bo.malopolska.pl/
index.php/glosowanie, osobiście w Urzędzie Marszałkowskim 
lub agendach zamiejscowych, a także korespondencyjnie. 

Lista zadań znajduje się pod adresem www.bo.malopolska.pl.  
KOD głosowania w przypadku projektu zgłoszonego z gminy 
Klucze (Szpital w Jaroszowcu) to SZACI009.

Ciekawym projektem wśród zadań subregionalnych jest też 
„Zachodnia Małopolska – Lubię to!”. Przewiduje on zorganizowa-
nie w szkołach konkursów upowszechniające wiedzę o Małopol-

sce Zachodniej, a także imprez kulturalnych, 
m.in. „Czaru Pustyni”, „Smaków i Smaczków 
Małopolski Zachodniej” oraz „Spotkań nad 
Przemszą”. W ramach tego zadania plano-
wane jest także rozbudowanie strony interne-
towej www.zachodniamalopolska.pl o atrak-
cje i wydarzenia z Małopolski Zachodniej.

Z kolei wśród zadań o zasięgu powiato-
wym zgłoszono m.in. zorganizowanie: ama-
torskiej ligi plenerowej piłki siatkowej, zajęć 
edukacyjnych w ramach Akademii Młodego 
Technika, szkoleń z pierwszej pomocy 
przedmedycznej dla dzieci, Pustynnego 
Nordic Walking czy spotkań i warsztatów 

w ramach Ulicznego Folku Ziemi Olkuskiej.  Są także zadania 
skierowane do osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz cykle 
zajęć z terapii logopedycznej i rytmiczno-tanecznych. 

Rafał Jaworski

 Informacje

Doposażenie oddziału rehabilitacji wojewódzkiego szpitala w Jaro-
szowcu to jedyne zadanie z gminy Klucze o zasięgu subregionalnym. 

dOtaCje dla straŻy pOŻarnej
Gmina Klucze pozyskała 13 600 zł dotacji w konkursie 

„Bezpieczna Małopolska 2016” organizowanym przez Zarząd 
Województwa Małopolskiego.

Konkurs pomaga zapewnić gotowość bojową jednost-
kom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu wojewódz-
twa małopolskiego, które nie należą do Krajowego Systemu 
Ratowniczo – Gaśniczego. Środki pozwolą na zakup sprzęt 
ratowniczo-gaśniczego oraz odzieży ochronnej dla jed-
nostek OSP z naszej gminy. Planowany jest zakup pompy 

szlamowej (używanej przy wypompowywaniu brudnej 
wody, np. podczas powodzi) dla Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Kwaśniowie. Natomiast OSP w Chechle zostanie dopo-
sażone w defibrylator oraz zestaw ratowniczo-medyczny 
PSP R-1 z deską ortopedyczną i kompletem szyn Kramera 
(taki sprzęt pozwala na szybkie unieruchomienie złamanej 
lub zwichniętej kończyny). Obydwie jednostki wyposażone 
zostaną także w komplety odzieży ochronnej do działań 
bojowych. Całkowity koszt zadania to 27 200 zł. 
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 Wydarzenia

iX rajd CztereCH ŻyWiOłóW
już po raz dziewiąty Gmina Klucze gościła fascynatów rajdów przygodowych. Organiza-

tor, stowarzyszenie Vajra, przygotowało aż pięć tras dla śmiałków, którzy chcieli zmierzyć 
się z wyzwaniami letniej edycji rajdu Czterech Żywiołów.

Uczestnicy rajdu zmagali się ze sobą i warunkami terenowymi na trasach od 15 do 150 kilo-
metrów, drużynowo lub indywidualnie. W tym roku po dwóch latach przywróciliśmy na trasy etap 
kajakowy, który postawił startujących przed nie lada wyzwaniem i dostarczył tym samym kupę 
radości. Były przeszkody i nieoczekiwane wywrotki – mówi Sebastian Kołodziej z Vajry.

Na trasie rodzinnej organizator przygotował kilka zdań specjalnych, wśród nich przejście labiryntu 
w alko- i narkogoglach, strzelanie z ASG i rzuty shurikenami (rodzaj japońskiej broni w formie rzut-
ków), a także penetracja jaskini. Na trasach rajdowych, kwalifikowanych w tym roku do NZARP czyli 
najlepszego zawodnika i zawodnika Adventure Race w Polsce, organizator przygotował, oprócz etapu 
kajakowego, odcinki na rolkach, rowerem oraz piesze, a zadania specjalne wymagały umiejętności 
alpinistycznych. 

Dziesiąte zawody wypadają podczas edycji zimowej, więc przeniesiemy jubileuszowy rajd na 
letnią edycję – informuje organizator i zapowiada rajd w formule survivalowej. Do przejścia będą 
bagna, pustynia, jaskinie, odcinki specjalne w korytach rzecznych. Zapraszamy już teraz pasjo-
natów przygody i extremalnych doznań do udziału w przyszłorocznej edycji, która jak zawsze 

odbędzie się w drugi weekend czerwca – zachęca Sebastian Kołodziej.
Zapraszamy na fanpage Vajry na facebook oraz na stronę stowa-

rzyszenia (www.rajd.vajra.org.pl), gdzie można obejrzeć galerie zdjęć, 
zapoznać się z wynikami oraz przeczytać relacje uczestników z tego-
rocznej letniej edycji rajdu.

(RAJ)

Organizatorzy Rajdu Czterech Żywiołów dziękują Wójtowi Norbertowi 
Bieniowi za patronat oraz wszystkim, bez których ta już kultowa impreza 
nie mogłaby się odbyć: Stowarzyszeniowi Ratowniczemu R1, Speleoklubowi 
Olkusz, Członkom Stowarzyszenia Vajra, Grupie ASG, Patronom medialnym 
– Echo Klucz, Team 360, napieraj.pl, wolontariuszom i sponsorom, a także 
Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kluczach Małgorzacie Curyło za udo-
stępnienie szkoły na bazę rajdu.

Fot. Marcin Franke

rajd rOWerOWy Ku CzCi śW. jana paWła ii 
28 maja odbyła się kolejna edycja organizowanego 

co roku rajdu rowerowego ku czci św. jana pawła ii 
w Kluczach.

Przed rozpoczęciem rajdu w Kościele NMP Nieustają-
cej Pomocy w Kluczach odbyła się Msza św., po której 27 
rowerzystów wyruszyło na trasę rajdu zatrzymując się przy 
kościołach w parafiach na terenie gminy Klucze, by zapalić 
Znicz Pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II.

Jednym z etapów rajdu były Rodaki, gdzie, jak informuje 
proboszcz ks. Jarosław Kwiecień, rowerzyści zostali przywi-
tani biciem dzwonu i uczestniczyli w modlitwie pod prze-
wodnictwem ks. Marka Łabudy, proboszcza parafii w Klu-
czach. Następnie rajdowcy wyruszyli w stronę Żelazka. Jak 
sami mówili, czekała ich jeszcze górska premia w postaci 
wjazdu pod Świniuszkę, co ze względu na zróżnicowany wiek 
uczestników, było sporym wyzwaniem. 
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WysOKie WyniKi na KOnieC rOKu szKOlneGO
Bardzo dobrze wypadli nasi uczniowie w sprawdzianach 

i egzaminach końcowych. Średni wynik ze sprawdzianu na 
zakończenie szkoły podstawowej wskazuje, że szóstoklasi-
ści z gminy Klucze napisali go najlepiej w powiecie. Powio-
dło się również gimnazjalistom – uczniowie z naszej gminy 
zaliczyli egzamin końcowy najlepiej w powiecie w przed-
miotach przyrodniczych i języku polskim oraz w języku 
angielskim na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

W ogólnej punktacji sprawdzianu szóstoklasistów uczniowie 
z naszej gminy otrzymali najwyższą średnią ocenę w powiecie 
olkuskim! Natomiast biorąc pod uwagę teren samej gminy Klu-
cze to bardzo dobrze na tle innych szkół podstawowych wypa-
dli szóstoklasiści z Chechła, którzy w każdym z przedmiotów 
ujętych w sprawdzianie otrzymali największą ilość punktów.

Łącznie w sprawdzianie z matematyki i języka polskiego 
uczniowie szkół podstawowych z gminy Klucze otrzymali 67% 
i aż 81 % w języku angielskim. 

Niewiele gmin z Małopolski może pochwalić się tak 
wysokim wynikiem ze sprawdzianu z języka angielskiego. 
Spośród wszystkich szkół podstawowych w województwie 
wyprzedziły nas tylko trzy gminy: Miasto Kraków, Zielonki 
i Polanka Wielka. Mamy zatem czwarte miejsce w Mało-
polsce – podkreśla Jarosława Kraszewska, dyrektor Gmin-
nego Zespołu Oświaty w Kluczach. 

Nie bez znaczenia jest tu z pewnością sięganie po szer-
sze, niż ujęte w podstawie programu, metody nauki języka 

angielskiego. Przykładowo w Szkole Podstawowej w Kluczach 
realizowany jest z powodzeniem projekt pod nazwą Incredible 
English, który umożliwia uczniom aktywny kontakt z językiem 
angielskim. Zachętą do nauki są tu z pewnością formy pracy 
wybiegające poza standardowe lekcje, w postaci konkursów 
językowych, zajęć teatralnych czy spotkań z native speake-
rem. Ważnym elementem jest także podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych nauczycieli języka angielskiego podczas szkoleń 
zagranicznych w ramach programu Erasmus plus. 

Z kolei w obu gimnazjach, a więc w Kluczach i Bydlinie, reali-
zowany jest program innowacji pedagogicznej, finansowany 
z budżetu gminy Klucze. Dzięki temu uczniowie mają okazję 
skorzystać ze zwiększonej ilości lekcji języka angielskiego, tak, 
aby osiągnąć wysoki stopień biegłości językowej. Co ciekawe, 
stopniowo w trakcie nauki do zasobu słownictwa i konwersa-
cji wprowadzane są dodatkowe  treści z zakresu przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych, historii i kulturoznawstwa.  
W ramach zajęć uczniowie wyjeżdżają także na spektakle 
anglojęzyczne i uczestniczą w warsztatach językowych. 

Warto wspomnieć również o możliwości nieodpłatnego 
zdawania przez gimnazjalistów w Kluczach egzaminu z języka 
niemieckiego celem uzyskania certyfikatu językowego DSD 
(Deutsches Sprachdiplom). Daje on możliwość kontynuowa-
nia programu w liceach i przygotowywania się do kolejnego 
poziomu certyfikatu językowego w klasie maturalnej.

Rafał Jaworski

 Edukacja

stypendia dla uCznióW
W tym roku 85 uczniów otrzymało stypendia za osią-

gnięcia w nauce w roku szkolnym 2015/16, przyznane 
przez Wójta Gminy Klucze.

Ich wysokość była zróżnicowana, od 500 do 800 złotych. 
Podstawowe stypendium, w kwocie 500 zł, otrzymali ucznio-
wie ze średnią ocen co najmniej 5,0, z co najmniej bardzo 
dobrym zachowaniem i co najmniej 75% wynikiem ze spraw-
dzianu szóstoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego. Natomiast 
stypendia w wysokości 800 zł otrzymali uczniowie, którzy 
oprócz spełnienia podstawowych kryteriów (wymienionych 

wyżej), byli wielokrotnymi finalistami lub wielokrotnymi lau-
reatami konkursów przedmiotowych lub tematycznych orga-
nizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. 

Mamy dwóch uczniów, których osiągnięcia spełniały 
kryteria najwyższego stypendium wójta. Są nimi: Weronika 
Bryła z Gimnazjum w Kluczach, finalistka małopolskich 
konkursów z języka angielskiego i chemii oraz Jakub Kubat 
z gimnazjum w Bydlinie, który jest laureatem konkursu histo-
rycznego i finalistą konkursu z fizyki – informuje Jarosława 
Kraszewska, dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Kluczach.

Wśród stypendy-
stów jest także uczeń, 
k t ó r y  j a ko  j e d y ny 
w gminie otrzymał aż 
100 % ze sprawdzianu 
końcowego. Taki wynik 
wypracował Jakub Pią-
tek z klasy VI b Szkoły 
Podstawowej w Klu-
czach, finalista woje-
wódzkiego konkursu 
historycznego.

(RAJ)
Na uroczystość wręczenia stypendiów do auli Szkoły Podstawowej w Kluczach przybyli uczniowie, rodzice i nauczyciele.
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 Wydarzenia

Laureatka konkursu 
bibLijnego

Uczennica Szkoły Podstawowej 
w Bydlinie Julia Kubat została Laureatką 
Kuratoryjnego Konkursu Biblijnego. 

To nie jedyny sukces Julii. Uczestni-
czyła ona również w finale Konkursu Die-
cezji Sosnowieckiej zajmując IV miejsce 
– informuje katechetka Grażyna Wrona.

Finał śWięta niezapOminajKi
podczas XV Finału święta polskiej niezapominajki, który odbył się 20 maja 

w szkole podstawowej w Kluczach, podsumowano konkursy międzyszkolne 
i dyktanda gminne. 

W V Dyktandzie o Pió-
ro Wójta Gminy Klucze 
w kategorii dorosłych 
uczestników już po raz 
drugi wygrał Łukasz Do-
brek z Klucz (on również 
był zwycięzcą dyktanda 
ubiegłorocznego). Nato-
miast w kategorii mło-
dzieży najlepiej napisała 
dyktando Emilia Jedliń-
ska-Jung. Z kolei w dyktandzie szkolnym o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Kluczach najlepszą znajomością ortografii wykazały się uczennice: Dominika Kocjan 
z klasy VI (w kategorii klas IV - VI) i Natalia Łaganowska (w kategorii klas II - III). Laureaci 
otrzymali nagrody w postaci piór, wręczane przez patronów konkursów – Wójta Gminy 
Norberta Bienia i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kluczach Małgorzatę Curyło. 

Finał Święta Polskiej Niezapominajki był także okazją do rozstrzygnięcia kon-
kursu „Teatr Jednego Aktora”. Jury najlepiej oceniło występ Emilii Jedlińskiej-Jung ze 
Szkoły Podstawowej w Kluczach (laureatki dyktanda). Drugie miejsce zajęła Paulina 
Kasprzyk ze Szkoły Podstawowej w Jaroszowcu, a trzecie Jagoda Kurkowska ze 
Szkoły Podstawowej w Kwaśniowie. 

(RAJ)

i miejsce dLa nataLii 

N ata l i a  O c z ki , 
uczennica klasy II c 
ze Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła 
II w Kluczach, zajęła 
I miejsce w Powiato-
wym Konkursie Pla-
stycznym pt. ,,Cza-
rodziejskie baśnie”, 
o r g a n i z o w a n y m 

przez Powiatową i Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Olkuszu. 

W konkursie udział wzięło 62 
uczniów z 31 szkół powiatu olkuskiego. 

ogóLnopoLski  
sukces Literacki 

Oliwia Auguścik, uczennica Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w Kluczach, 
znalazła się w gronie laureatów VI 
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego 
„Radość pisania”. 

Tegoroczna edycja  konkursu 
poświęcona była Julii Hartwig. Oliwia 
zdecydowała się na esej rozwijający 
sentencję poetki: „Niezapisane wspo-
m n i e n i a  w i ę d n ą 
jak nieuprawiany 
o g ró d ”.  C i e kaw y 
i oryginalny sposób 
realizacj i  tematu 
zapewniły uczen-
nicy duży sukces. 
O l i w i a  o d e b ra ł a 
dyplom i nagrody 
za zajęcie II miejsca  
– informuje Iwona 
B o r u ń ,  o p i e k u n 
naukowy. 

20 lat sanKtuarium  
W jarOszOWCu

W niedzielę 22 maja w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia 
Wiernych w Jaroszowcu obchodzono dwudziestolecie świątyni. Nabożeństwo z tej 
okazji koncelebrowali: Biskup Diecezji Sosnowieckiej Grzegorz Kaszak i Ks. kan. 
Jan Wieczorek, proboszcz sanktuarium. 
Uroczystość, w której gościli wierni z Jaro-
szowca, lokalne organizacje, samorządowcy 
i liczne grono zaproszonych gości, uświetnił 
chór parafialny. Po mszy odbyła się proce-
sja z udziałem duchownych, parafian, Koła 
Gospodyń Wiejskich, strażaków i grupy 
dzieci pierwszokomunijnych. Ksiądz biskup 
odwiedził także stoiska, zorganizowane 
na placu kościelnym przez Koła Gospo-
dyń Wiejskich, sołectwa i stowarzyszenia 
z Jaroszowca, Bogucina Dużego i Zalesia 
Golczowskiego. Wszyscy uczestnicy uro-
czystości mogli skosztować tam domowych 
wypieków i wziąć udział w loterii. 

Zapraszamy do obejrzenia  zdjęć 
z  t e g o  w y d a r z e n i a  w  g a l e r i i  n a  
www.gmina-klucze.pl
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maratOn „przepłyWamy la manCHe!”
3 czerwca uczestnicy siedemnastoosobowej sztafety 

pływaków uczestniczyli w maratonie pływackim, 
którego celem było pokonanie 42-kilometrowego od-
cinka na basenie przy Gimnazjum w Kluczach.

Młodych pływaków dopingowali koledzy i koleżanki, 
dyrekcja, nauczyciele i uczniowie obu szkół - gimnazjum 
i szkoły podstawowej w Kluczach, a także zaproszeni goście, 
sponsorzy i przedstawiciele samorządu Gminy Klucze. 
W pokonywanie dystansu 42 km, oprócz uczestników szta-
fety, włączyli się także ochotnicy spoza szkoły.

Tegoroczny maraton pływacki śmiało moglibyśmy 
nazwać wielodyscyplinowym maratonem sportowym. 
Oprócz zasadniczej części wydarzenia, jaką było pokonanie 
42 kilometrów na basenie w Kluczach i to przez najmłodszą 
z dotychczasowych sztafet dziecięcych, odbył się także rajd 
rowerowy przebiegający częścią Przylaszcz-
kowego Szlaku Rowerowego, który na starcie 
skupił 20 uczestników. Rozegraliśmy też turniej 
piłki plażowej na odnowionym boisku usytu-
owanym przy obiektach szkolnych, a dla naj-
młodszych rozstawiony był też bardzo oble-
gany dmuchany plac zabaw  – mówi Grzegorz 
Kaliś, jeden z organizatorów maratonu. 

W całej imprezie wzięło udział ponad 
200 osób. Organizatorem Maratonu był 

Uczniowski Klub Sportowy, Gimnazjum im. JP II w Kluczach 
oraz nauczyciele: Grzegorz Kaliś, Paweł Krawczyk, Grzegorz 
Ładoń, Marek Starczyński, Hubert Poczęsny, Ewelina Mary-
szewska-Polan. Imprezę wsparła ekipa techniczna, służby 
medyczne, masażyści i ratownicy.   

Maraton zorganizowano przy wsparciu Urzędu Gminy 
Klucze oraz sponsorów: Velvet Care sp. z o.o., Bajkolandia 
J.Klich, Lawendowy Dworek, GimFit Center de Facto, Cen-
trum Języków Obcych Imuls, TJ Projekt, Sangaz, PPHU 
Patrycja&Paweł, Centrum Językowe Lango. Patronat 
medialny objęło Echo Klucz. 

Oto skład sztafety maratonu: Szymon Ładoń, Maja Rak, 
Alicja Dusza, Maciej Chwast, Michał Różycki, Miłosz Auguścik, 
Krzysztof Latos, Zofia Pandel, Julia Poczęsny, Marcel Nowakow-
ski, Jan Michniewski, Wiktor Michalski, Mateusz Miszczyński, 
Ludwika Mucha, Nikola Polan, Szymon Matusiak i Łukasz Ziaja.  

FestiWal tenisa
Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, Uczniowski 

Ludowy Klub Tenisa Stołowego wspólnie z Dyrekcją Szkoły 
Podstawowej w Jaroszowcu, zorganizował  Festiwal Tenisa 
Stołowego. W programie imprezy zaplanowano konkursy spraw-
nościowe i rozgrywki turniejowe. Festiwal tenisa odbył się przy 
wsparciu finansowym Gminy Klucze i sponsorów.

W Mistrzostwach ULKTS Jaroszowiec – w grze pojedyn-
czej dziewcząt i chłopców (ur. 2003 i młodszych), klasyfika-
cja wyglądała następująco: pierwsze  miejsce – Maciej Fili-
czak, drugie - Aleksandra Banyś, trzecie - Emilia  Borowiecka. 
Z kolei w mistrzostwach klubowych w grze pojedynczej kobiet 
i mężczyzn (ur. 2002 i starszych) zwyciężył Kamil Bajer przed 
Mariuszem Rydzykiem i Jarosławem Majdą. W Rodzinnym tur-
nieju gier podwójnych (dziecko szkoły podstawowej + rodzic) 
najlepiej wypadli: Dawid Rydzyk z synem Mariuszem (pierw-
sze miejsce), Wiktor Chrost z synem Andrzejem (drugie miej-
sce) i Aleksandra Banyś z synem Andrzejem (trzecie miejsce). 

W drugim dniu zawodów, w Mistrzostwach Szkoły, klasy-
fikacja wyglądała następująco:

Konkurs sprawnościowy dla klasy I (dziewczynki): pierw-
sze miejsce Maria Majewska, drugie miejsce Magdalena  
Sioła, trzecie miejsce Anna Jarno. Konkurs sprawnościowy 

dla klasy I (chłopcy): Oli-
wier Polan (1),  Bartosz  
Imiołek (2) i Filip Doma-
gała (3). Konkurs sprawno-
ściowy dla klasy II (dziew-
czynki): Julia Wydmańska 
(1), Kinga  Pacia (2) i Alek-
sandra Nowakowska (3). 
Konkurs sprawnościowy 
dla  klasy I I  (chłopcy) : 
Aleksander Ściążko (1), 
Adam Majcherkiewicz (2) 
i Piotr Macek (3). 

Mistrzostwa szkoły 
– klas IV i  młodszych 
(dziewczynki):  pierwsze 
miejsce Maria Majewska, drugie miejsce Maja  Adamska, 
trzecie miejsce Kinga Bąk. Mistrzostwa szkoły – klas IV 
i młodszych (chłopcy): Igor Adamczyk (1), Mikołaj Mosór (2), 
Kamil Majcherkiewicz (3). Mistrzostwa szkoły – klasy V-VI 
(dziewczęta i chłopcy): Emilia Borowiecka (1), Aleksandra 
Banyś (2) i Anna  Rotarska (3). 

Ogółem w turniejach uczestniczyło 81 tenisistów, w tym 
33 dziewcząt i kobiet.

Najmłodsi uczestnicy mistrzostw szkoły

Sztafeta pływaków
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suKCesy leKKOatletyCzne GimnazjalistóW 
8 czerwca na stadionie AWF 

w Krakowie odbył się Finał Woje-
wódzki Drużynowej Ligii Lekko-
atletycznej. Awans do tego etapu 
zawodów wywalczyli reprezen-
tanci Gimnazjum w Kluczach 
wygrywając wcześniej zawody 
powiatowe. 

Wynik w zawodach finało-
wych był o 120 punktów lepszy niż 
w zawodach powiatowych. Najlepiej 
z całej drużyny wystartował Maciej 
Jurkiewicz, który poprawił rekord 
szkoły w biegu na 300 metrów i obecnie jest rekordzistą 
w tej konkurencji w całej historii Gimnazjum – informują 
opiekunowie grupy z Gimnazjum w Kluczach: Marek Star-
czyński i Grzegorz Kaliś.

Oto skład drużyny, która wystartowała w Finale Woje-
wódzkim w Drużynowej Lidze Lekkoatletycznej: bieg na 100 
metrów: Patryk Jurczyk, Grzegorz Ziętak, Michał Bromblik, 

300 metrów: Maciej Jurkiewicz, Dawid Borówka, Szymon 
Woskowicz , 1000 metrów: Szymon Krawczyk, Mateusz 
Żołnierczyk, Bartosz Matysek, skok w dal: Przemysław 
Olszewski, Przemysław Pandel, Kacper Leśniak, pchnięcie 
kulą: Szymon Banyś, Kamil Dziechciewicz, Mateusz Nowak, 
Sztafeta 4 x 100 metrów: Patryk Jurczyk, Grzegorz Ziętak, 
Michał Bromblik, Maciej Jurkiewicz.

przedszKOlaKi i uCzniOWie na rajdaCH
Koło PTTK w Kluczach zorganizowało przed wakacjami 

dwa rajdy dla najmłodszych miłośników turystyki. 8 czerwca 
po raz pierwszy w takim rajdzie uczestniczyły przedszko-
laki z grupy „Pszczółki” z Klucz. Mali, ale wytrwali piechurzy 
pokonali wraz z opiekunami żółtym szlakiem trasę z przed-
szkola na Czubatkę. Tam największą atrakcją dla dzieci okazał 
się samochód kempingowy, którym na wzgórze przyjechał 
Zdzisław Majcherkiewicz, członek Koła PTTK w Kluczach. 
Każdy z uczestników wyprawy został odznaczony przez 
prezesa kluczewskiego Koła PTTK Małgorzatę Kocjan kolo-
rowym znaczkiem rajdowym.

Kilka dni wcześniej, z okazji Dnia Dziecka, kluczewskie 

Koło PTTK zorganizowało Młodzieżowy Rajd Jurajski, któ-
rego trasa wiodła ze Smolenia przez Biśnik, urokliwą Dolinę 
Wodącej i źródło Tarnówki do Domaniewic. 

Tam uczestnicy rajdu raczyli się grillowanymi kiełba-
skami. Zorganizowaliśmy również konkursy z nagrodami 
i zabawy, które u dzieci wzbudziły spore zainteresowanie. 
W rajdzie uczestniczyło ponad 80 osób, w tym 65 dzieci, 
z których 31 otrzymało z rąk prezesa PTTK w Olkuszu 
odznaki turystyczne z uprawnieniami – informuje Gabriela 
Cyprowska Wiceprezes Koła PTTK w Kluczach. 

Rajd został zorganizowany przy wsparciu finansowym 
Wójta Gminy Klucze.

 Przedszkolaki i opiekunowie na „Czubatce” w Kluczach
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 Sport

V turniej piłKi nOŻnej 
im. zdzisłaWa GuziKa 

Centuria Chechło zwyciężyła w kategorii młodzików 
na piątym turnieju piłkarskim im. zdzisława Guzika, 

który odbył się 21 maja na stadionie w Kluczach.
Drużyny uczestniczące w rozgrywkach przywitał pre-

zes GLKS „Przemsza” Kamil Jagła, a sygnał do rozpoczęcia 
meczu kopnięciem piłki dała Maria Guzik, wdowa po patronie 
turnieju, Zdzisławie Guziku. 

W tegorocznym turnieju zmierzyły się trzy drużyny: GLKS 
Przemsza Klucze, ULKS Centuria Chechło oraz LKS Błysk Zeder-
man. Rozegranych zostało sześć meczów, w efekcie których naj-
lepsza okazała się drużyna Centuria Chechło, która w każdym 
kolejnym meczu pokonywała przeciwników zdobywając łącznie 

aż 15 goli. Na miejscu drugim uplasowała się Przemsza Klucze, 
miejsce trzecie przypadło Błyskowi Zederman. Po rozgrywkach 
wszystkie drużyny przyjęły gratulacje i podziękowania za wspa-
niałą grę oraz pamiątkowe puchary i dyplomy wręczone przez 
Kamila Jagłę oraz Marię Guzik.

Aleksandra Kocjan-Dziatłowicz

ministranCi na bOisKu
Czternaście drużyn zmierzyło się w Turnieju Służby Litur-

gicznej Ołtarza, który odbył się na stadionie i boisku „Orlik” 
w Kluczach. Turniejowi patronowali: Wójt Gminy Klucze Nor-
bert Bień i Biskup Diecezji Sosnowieckiej Grzegorz Kaszak.

Rozgrywki podzielone zostały na kategorie wiekowe. Gminę 
Klucze reprezentowali piłkarze z Chechła, którzy zagrali w kate-
gorii szkół średnich, zajmując trzecie miejsce. Zwycięzcami 
poszczególnych kategorii zostali: Parafia Giebło (klasy III – IV 
oraz V-VI), Olkusz (gimnazja) i Sosnowiec (szkoły średnie).

zaWOdy WędKarsKie dla dzieCi
46 dzieci wzięło udział w zawodach wędkarskich zorga-

nizowanych przez Stowarzyszenie Turystyczno-Wędkarskie 
„Biała Przemsza” z okazji Dnia Dziecka.

Młodzi miłośnicy wędkarstwa łowili na stawie w Kluczach-
-Osadzie. Po zawodach każdy uczestnik otrzymał nagrody 
rzeczowe i słodycze, a najlepsze trójki wędkarzy uhonoro-
wano statuetkami i dyplomami. Przygotowano także posiłek 
- kiełbaski z grilla. W młodszej kategorii wiekowej najwięcej 

punktów zdobyła Lena Orlińska. Drugie miejsce zajęła Maja 
Woźniak, a trzecie Jakub Chwastek. 

W grupie starszej (10 - 14 lat) klasyfikacja wyglądała 
następująco: 1 miejsce Franciszek Sierka, 2 miejsce Kamil 
Lachor, a 3 miejsce Nina Bednarz.

Fundatorami nagród i sponsorami zawodów byli: STW 
„Biała Przemsza”, Urząd Gminy Klucze, Velvet Care, Ampliz 
i sklep spożywczy M. Kołodziejczyk.

(RAJ)

Ks. Marek Szeląg i Wójt Norbert Bień z reprezentantami parafii Chechło.



Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „CENTURIA” Chechło
Klub powstał w 1949 r. Przez wiele 

lat jego podstawowa działalność  była 
prowadzona w sekcjach: piłkarskiej 
i lekkoatletycznej. Centuria Chechło 
jako jeden z trzech klubów powiatu 
olkuskiego jest nieprzerwanie (od 

początku działalności) członkiem Zrzeszenia Ludowych 
Zespołów Sportowych. W roku 2002 klub przeszedł reor-
ganizację  i obecnie funkcjonuje pod nazwą Uczniowski 
Ludowy Klub Sportowy „CENTURIA” Chechło.

Obecnie członkami ULKS Centuria Chechło jest 86 osób, 
w tym 42 do lat 18-tu.

Wysokość dotacji z Urzędu Gminy Klucze na wspiera-
nie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży: W 2016 r.  
wynosiła– 11 500 zł. 

Wszelkie prace świadczone na rzecz klubu przez zarząd 
i członków klubu są  wykonywane na zasadzie wolontariatu.

najważniejsze osiągnięcia  2014/2015/2016
seniorzy: V miejsce w końcowej tabeli rozgrywek Klasy 

A w sezonie 2014/2015 (najwyższe z klubów reprezentu-
jących Gminę Klucze), III miejsce w tabeli po zakończeniu 
rundy jesiennej sezonu 2015/2016 (najwyższe z klubów 
reprezentujących Gminę Klucze).

Młodzicy: II miejsce w końcowej tabeli rozgrywek II Ligi 

Małopolski Młodzików w sezonie 2014/2015 (najwyższe z klu-
bów reprezentujących Gminę Klucze), I miejsce w  turnieju 
młodzików w Sosnowcu (2014), II miejsce w turnieju młodzi-
ków w Bieruniu (2014), I miejsce w turnieju młodzików w Lip-
nicy Wielkiej (2014), I miejsce w turnieju młodzików w Chechle 
(2014), I miejsce w turnieju młodzików w Dąbrowie Górn.(2014), 
II miejsce w turnieju młodzików w Bydlinie (2015), III miejsce 
w turnieju młodzików w Bieruniu (2015), I miejsce w turnieju 
młodzików w Lipnicy Wielkiej (2015), I miejsce w turnieju 
młodzików w Chechle (2015), II miejsce w turnieju młodzików 
w Kluczach (2015), IV miejsce w turnieju młodzików w Olku-
szu (2015), III miejsce w turnieju młodzików w Kluczach (2015), 
I miejsce w turnieju piłkarskim młodzików w Skale (2016), III 
miejsce w turnieju piłkarskim młodzików w Bieruniu (2016), III 
miejsce w turnieju piłkarskim młodzików w Olkuszu (2016). 
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stOWarzyszenia i Kluby spOrtOWe  
W GMINIE KLUCZE

pustynna Grupa terenowa 
Jest to Stowarzyszenie zawiązane 

w styczniu 2013 roku przez ponad 30 
fanów sportów motorowych z Gminy 
Klucze. Podczas trzyletniej działalno-
ści Grupa odniosła wiele sukcesów 
w zawodach OFF ROAD w Polsce 

oraz Południowej Europie. Z powodzeniem organizowała też 
Rajdy Motorowe Cross Country. Imprezy organizowane przez 
stowarzyszenie na terenie Gminy Klucze zyskało uznanie 
w świecie miłośników OFF ROAD, głównie za sprawą bar-
dzo dobrej organizacji tras szybkich. Rajdy Cross Country 
Chechło, organizowane w latach 2013-2015, ściągnęły ponad 
150 załóg motorowych z Polski i Europy! Grupa bierze rów-
nież udział w zbiórce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
(podczas Rajdów dla WOŚP w latach 2014-2016 uzbierała 
prawie 15 tys. złotych).

Środki z budżetu gminy przekazane w 2016 roku na dzia-
łalność stowarzyszenia wyniosły 2.450 zł.  

Najważniejsze Sukcesy 
członków Stowarzyszenia:

rok 2013: I Miejsce – VI 
Kazimierski Rajd Samocho-
dów Terenowych(Wójcik/
Janda),  I  Miejsce – RMF 
MAXXX Kager Rally (Wój-
cik/Janda), II Miejsce – RMF 

MAXXX Kager Rally (Wilk/Skrzyński), I Miejsce – Escape-
-Lovells Trial 4x4 (Wójcik/Janda).

rok 2014: I Miejsce – RMF MAXXX Rally ( Wójcik/
Janda), I Miejsce – Super Rally ( Wójcik/Janda), I Miejsce – 
Super Rally ( Wójcik/Janda), I Miejsce – Super Rally (Wilk/
Skrzyński), I Miejsce – Super Rally (Wilk/Skrzyński), III Miej-
sce – Super Rally, (Michalski/Krzykawski), I Miejsce - Klasy-
fikacji Generalnej RMF MAXXX Rally 2014 (Wójcik/Janda), 
I Miejsce - Klasyfikacji Generalniej Super Rally 2014 (Wójcik/
Janda), I Miejsce – VII Kazimierski Rajd Samochodów Tere-
nowych 9 ( Wójcik/Janda).

rok 2015: Zdobycie Pucharu Polski  Enduro (Wygrana 
Ośmiu Rund Pucharu Polski Enduro 2015!) – (Damian Bień), 
I Miejsce - Super Rally (Wójcik/Janda) , I Miejsce - Super 
Rally (Wójcik/Janda), I Miejsce - Super Rally (Wójcik/Janda), 
I Miejsce - Super Rally (Wójcik/Janda), I Miejsce - Klasyfika-
cji Generalnej Super Rally 2015 (Wójcik/Janda), Najszybsza 
Załoga Sezonu Super Rally  2015 (Wójcik/Janda).
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nOWa strOna bibliOteKi
Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczach ma nową stronę interne-

tową,  którą  można zna-
l e ź ć  p o d  d o t y c h c z a -
s o w y m  a d r e s e m ,  c z y l i  
www.biblioteka-klucze.pl. 
Witryna jest w nowej szacie 
graficznej i co ważne, bardzo 
wygodnie wyświetla się ją 
w urządzeniach przenośnych, 
na przykład na smartfonach 
(strona jest w pełni trans-
parentna). Zapraszamy do 
korzystania!

bajKi O  
zWierzętaCH

„W krainie bajek” to nowa publikacja 
Stanisławy Janickiej. Tym razem poetka 
z Klucz dała poznać się czytelnikom jako 
autorka wierszowanych bajek dla dzieci. 
We wspaniale ilustrowanej przez Katarzynę 
Kapustę książce najmłodsi czytelnicy znajdą 
zabawne i nastrojowe wierszyki o zwierzę-
tach: leśnych, domowych i egzotycznych. 

Stanisława Janicka swoją przygodę 
z twórczością poetycką rozpoczęła w 2013 
roku. Należy do Koła Literackiego „Strofy” 
przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Klu-
czach. W 2015 roku ukazał się jej pierwszy 
tomik poezji zatytułowany „Na Jurajskim 
Szlaku”. Jej wiersze publikowane są m.in. 
w tygodniku „Z Kluczewskiego Wzgórza”, 
wydawanym przez parafię w Kluczach. 

(RAJ)

WystaWa 
W słOWenii

Prace malarskie Anny Płachec-
kiej-Śniadach z Klucz prezento-
wane były na wystawie indywidu-
alnej w Słowenii.

Wernisaż wystawy odbył się 
tam 28 maja, w Galerii Zamku 
w Beltinci. Do wystawy doszło dzięki współpracy Biura Wystaw Artystycz-
nych w Olkuszu a Stowarzyszeniem Aquila w Lipovci (Słowenia). 

Anna Płachecka-Śniadach jest absolwentką Wydziału Ceramiki Akademii 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W Kluczach, w Gminnym Ośrodku Kultury pro-
wadzi pracownię ceramiki. Jest autorką wielu prac ceramicznych i malarskich. 
Jak mówi artystka, w swojej twórczości często posługuje się językiem abstrakcji, 
znaków, światła i ciemności, tworząc nastrojowe historie. 

(RAJ)

 Kultura

przedszKOlaKi reCytOWali KOnOpniCKą
W Przedszkolu im. Marii Konopnickiej w Jaroszowcu 

odbył się I Gminny Konkurs Recytatorski poświęcony twór-
czości Marii Konopnickiej, zorganizowany dla przedszkola-
ków z gminy Klucze. Wzięło w nim udział 15 dzieci z 6 placó-
wek przedszkolnych.

Pierwsze miejsce w konkur-
sie zajęła Nadia Płonka (Che-
chło), drugie jury przyznało 
Alicji Łyczak (Jaroszowiec), 
a trzecie Aleksandrowi Bara-
komskiemu (Klucze). Przy-
znano także dwa wyróżnienia: 
Marii Kapuścińskiej (Jaroszo-
wiec) i Gabrieli Piątek (Bydlin).

Laureaci  i  wyróżnieni 
recytatorzy zostali uhonoro-
wani dyplomami i nagrodami 
książkowymi (zakupionymi 

dzięki Gminnemu Zespołowi Oświaty oraz rodzicom, Pau-
linie i Łukaszowi Chmura). Nad całością przedsięwzięcia 
czuwały: dyrektor przedszkola Bogusława Rudowska oraz 
nauczycielki Beata Zub i Mariola Augustowska.
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 Kultura

sObótKa W KOlbarKu 
Zgodnie z tradycją w drugi dzień Zielonych Świąt w Kolbarku 

zapłonęła Sobótka, podpalona przez wójta Norberta Bienia 
w towarzystwie radnego Jerzego Półkoszka, sołtysa Jana 
Domagały i prezesa KGW „Źródełko” Józefy Kamionki. Dorzu-
cane przez strażaków drwa i dobre humory mieszkańców spra-
wiły, że impreza przy sobótce przeciągnęła się niemal do pół-
nocy. Tradycyjnie zadbano o poczęstunek.

W tym roku zmieniliśmy miejsce na sobótkę i przenieśliśmy się 
na Skotnicę, gdzie Kolbarczanie od  czasu otwarcia boiska sporto-
wego w 2014 roku organizują wszelkie lokalne imprezy. Sprzyja 
temu zagospodarowanie terenu – jest altanka i inne elementy 
małej architektury, parking, posadzono też roślinność. Mamy 
nadzieję, że w tym roku odbędą się tu dożynki gminne, na które 
serdecznie zapraszamy już dziś - informują organizatorzy Sobótki. 

sObótKa W rOdaKaCH 
W drugi dzień Zielonych Świąt za remizą OSP w Rodakach 

zapłonęła Sobótka. O godz. 20.00 potężny ogień dał sygnał do 
spotkania, rozmów i zabawy.

Sobótka to zwyczaj znany wszystkim ludom Europy. Kościół, 
nie mogąc wykorzenić z obyczajowości ludowej corocznych 
obchodów pogańskiej Sobótki, podjął próbę zasymilowania 
święta z obrzędowością chrześcijańską. Palenie sobótek połą-
czone było z obrzędami i tańcami. Na Mazowszu i Podlasiu 
obrzęd nazywany był kupałnocką, na Mazurach i Warmii pali-
nocką. Na wschodniej słowiańszczyźnie zwany jest kupałą.

pOdsumOWanie rOKu 
artystyCzneGO

Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach zorganizo-
wał przedwakacyjne podsumowanie roku artystycz-
nego. W Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach widzo-
wie mieli okazję obejrzeć spektakle teatralne, występy 
taneczne i wokalne, a także podziwiać zgromadzone 
w galerii prace plastyczne i ceramiczne. Świetnym pomy-
słem było też zorganizowanie koncertu na „ryneczku” 
w Kluczach z udziałem wykonawców wokalnych i tanecz-
nych z GOK oraz uczestników warsztatów plastycznych. 

W pierwszej części podsumowania, w sobotę 4 czerwca, 
na scenie DK „Papiernik” wystąpiły dziecięce grupy teatralno-
-taneczne prowadzone przez Justynę Gomułkę-Błaszczyk:  
BŁĘKITNY BALONIK, RAZ-DWA-TRZY i KONOPEUM. Po 
występach dziecięcych przed publicznością zaprezentowały 
się dwa zespoły wokalne:  TRIO Z DUSZĄ i GOŚCINIEC, prowa-
dzony przez Zdzisława Duszę. Miłym akcentem na zakończenie 
koncertu było wręczenie dyplomów wszystkim małym arty-
stom, występującym tego dnia na scenie. Dyplomy otrzymało 
również liczne grono uczestników zajęć w pracowni ceramicznej, 
którą w Gminnym Ośrodku Kultury prowadzi Anna Płachecka-
-Śniadach (autorka scenografii w koncercie podsumowującym 
i wystawy w galerii). Podziękowania otrzymał również Zdzisław 
Dusza, który, mimo że jest emerytowanym pracownikiem GOK, 
to nadal wspiera jego działalność i nie rozstaje się ze sceną.

Wręczając dyplomy dzieciom, Mirosław Macek (dyrek-
tor GOK) i Ramona Czyżykowska-Liber (zastępca dyrektora) 
podziękowali rodzicom za to, że stawiając na rozwój dzieci, 
zdecydowali, by ich pociechy realizowały swoje pasje wła-
śnie w Gminnym Ośrodku Kultury. 

Również pod znakiem koncertów upłynął drugi dzień pre-
zentacji artystycznej GOK (w niedzielę, 5 czerwca). Koncert 
otworzyły solowe występy młodych pianistów. Po nich wystą-
pili soliści, duety i zespoły sekcji wokalnej – dziecięce: PLECIUGI 
i KAPRYS oraz złożone z dorosłych wykonawców: TESAMEE... 
i RODACZANIE. Sekcję wokalną prowadzi instruktor Anna 
Dudek. Przed publicznością wystąpił też zespół ZIEMIA KLU-
CZEWSKA, prowadzony przez Monikę Korpusik. 

Kolejna część podsumowania roku artystycznego miała 
miejsce 10 czerwca, kiedy to w Domu Kultury „Papiernik” 
mogliśmy podziwiać prace plastyczne powstałe w Małej 
Akademii Sztuki, prowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Kluczach przez Wiesława Nadymusa. 

Okazją do prezentacji artystów GOK  był także koncert 
na „ryneczku” w Kluczach (na placu przy centrum handlo-
wym). Na scenie zaaranżowanej w plenerze wystąpili oprócz 
innych wykonawców uczestnicy SZKÓŁKI BALETOWEJ, 
prowadzonej przez Piotra Korpusika. Młode baletniczki 
otrzymały dyplomy i upominki w podziękowaniu za cało-
roczny udział w zajęciach. 

Organizatorzy koncertu na „ryneczku” dziękują Państwu 
Bugosławie i Henrykowi Mól - sklep meblowy „Molo” w Klu-
czach - oraz Komisariatowi Policji w Kluczach za pomoc w 
organizacji imprezy.

Rafał Jaworski

W Rodakach sobótka była okazją do rozpalenia także mniejszych ognisk, przy których 

można było upiec kiełbasę.
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podsumowanie roku artystycznego w domu Kultury w Kluczach

Koncert wykonawców GOK na „ryneczku” w Kluczach
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śWiętO rOdziny W ryCzóWKu 
11 czerwca 2016 r w ryczówku odbył się 

festyn z okazji święta rodziny, na który 
zapraszali: rada rodziców, dyrektor, nauczy-
ciele, uczniowie i przedszkolaki z zespołu 
szkolno-przedszkolnego w ryczówku.

Impreza plenerowa obfitowała w różne 
atrakcje, konkursy sportowe, pokazy i zabawy 
integracyjne. Grupa Jura.pl przygotowała pre-
zentację motocykli i nordic walking, a klub 
„Urban Fitness” z Olkusza zachęcał do nauki 
tańca nowoczesnego. Zabawy dla dzieci przy-
gotowali m.in. Stowarzyszenie Forum Oświa-
towe Klucze oraz studenci z programu Wolontariat Studencki 
„Projektor”. Jak zawsze, sporym zainteresowaniem dzieci cie-
szyły się stoiska służb: Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Bardzo ciekawie wypadł pokaz Klubu Sportów Walki „Arashi” 
z Zawiercia. Metody samoobrony zaprezentowali ibnstruktorzy 
klubu oraz dzieci - podopieczni klubu. 

Uczestnicy pikniku mogli także sko-
rzystać z bezpłatnych pomiarów ciśnie-
nia i badań poziomu cukru we krwi na 
stoisku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej z Olkusza. Gospodarze 
festynu zadbali także o smakowite dania 
- ziemniaczki pieczone, kiełbaski z grilla 
i słodkie wypieki. 

Zapraszamy do obejrzenia galerii 
zdjęć z tego wydarzenia na www.gmina-
-klucze.pl (zakładka GALERIA).

(RAJ)

V piKniK rOdzinny W KluCzaCH 
Czerwcowe, coroczne pikniki rodzinne, organizowane przez dyrekcję, radę 

pedagogiczną, radę rodziców i uczniów szkoły podstawowej w Kluczach, 
stały się już tradycją. W tym roku odbyła się piąta edycja tej imprezy. 

Jak zawsze nie zabrakło rodzinnych konkurencji sportowych i scenicznych występów 
uczniów. W tym roku dodatkową atrakcją pikniku były pokazy bractwa rycerskiego „Chorą-
giew Ziemi Olkuskiej”. Członkowie bractwa zademonstrowali walkę rycerską, uczyli strzela-
nia z łuku, a także prezentowali obozowisko, uzbrojenie i stroje epokowe. 

Atrakcją pikniku była też możliwość wylosowania nagród rzeczowych w loterii. 
Los uprawniał do skosztowania pysznych dań (ziemniaczków pieczonych, naleśników 
z koktajlem i ciast) na stoiskach kulinarnych, przygotowanych przez rodziców. Sporym 
powodzeniem u dzieci cieszyły się stoiska z malowaniem buziek (Forum Oświatowe 
Klucze) oraz dmuchany plac zabaw. Organizatorzy nie zapomnieli także o kibicach, któ-
rzy w porze pikniku mieli okazje obejrzeć w holu szkoły mecz na Euro 2016 między 
reprezentacją Polski i Irlandią Północną.

Piknik odbył się pod patronatem Wójta Gminy Klucze. Zapraszamy do obejrzenia 
galerii zdjęć z tego wydarzenia na www.gmina-klucze.pl!

(RAJ)


