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Światowe Dni Młodzieży

BUDŻET 
OBYWATELSKI 
Trzy zadania z powiatu olkuskiego 
zostaną zrealizowane w  Budżecie 
Obywatelskim Województwa 
Małopolskiego. 
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W nuMerze MięDzy innyMi:

Pielgrzymi z Hiszpanii, Wenezueli, Grecji i Czech, a także liczne grupy dekanalne z diecezji sosnowieckiej, gościli  
w gminie Klucze na spotkaniach zorganizowanych z okazji Światowych Dni Młodzieży.
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 Wydarzenia

W programie

14.30 Korowód Dożynkowy ul. Skotnicką na Skotnicę
15.00 Uroczysta Msza Św. Dożynkowa
16.00 Część obrzędowa Dożynek
17.00 Część artystyczna – promocja lokalnych                      

zespołów, artystów oraz miejscowej młodzieży 
i dzieci 

18.30 Występ Gwiazdy Wieczoru
20.00 Biesiada Dożynkowa przy muzyce w stylu FOLK

Dla wszystkich gości dożynkowych i dzieci 
przygotowano: degustację potraw regionalnych, 
wesołe miasteczko i inne atrakcje

DOŻYNKI GMINNE 
KOLBARK 2016

w  dniu 4 września 2016 r.

Wójt i Rada Gminy Klucze
zapraszają na

Komitet Organizacyjny “Dożynki Gminne 2016” w Kolbarku

Światowe Dni Młodzieży 
w Gminie Klucze

PODzięKOWAniA
Składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które zaan-

gażowały się w organizację Dnia Dekanalnego w Gminie Klucze w ramach 
Światowych Dni Młodzieży 2016.

Dziękuję Ochotniczym Strażom Pożarnym, Policji,  
pracownikom NZOZ „Zdrowie” w Kluczach, Kołom Gospodyń Wiejskich, 

księżom, pracownikom samorządowym i wolontariuszom.

Dziękuję także sponsorom, właścicielom działek, którzy udostępnili na 
miejsce uroczystości oraz wszystkim, którzy zechcieli swoją pracą i zaan-

gażowaniem wesprzeć nasz wielki spektakl radości  
i duchowego przeżywania.

Norbert Bień
Wójt Gminy Klucze
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 Temat z okładki  

PielGrzyMi ŚWiATOWyCH Dni MŁODzieŻy 
ODWieDzili GMinę KluCze!
Młodzież z Hiszpanii, Wenezueli, Grecji i Czech, a także liczne grupy dekanalne z diecezji sosnowieckiej, gościli 

w gminie Klucze na spotkaniach zorganizowanych z okazji Światowych Dni Młodzieży.

W czwartek 21 lipca pielgrzymów najpierw powitano 
w kościele w Kluczach, a potem w Domu Kultury, na spotkaniu 
zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury i Urząd Gminy 
Klucze. Grupę złożoną z gości z zagranicy, opiekunów pielgrzy-
mów,  księży i wolontariuszy z diecezji sosnowieckiej, przywitali 
w „Papierniku” przedstawiciele samorządu Gminy Klucze. 

W 2011 roku pielgrzymi z Polski uczestniczyli w Świato-
wych Dniach Młodzieży w Madrycie i byli zachwyceni Hisz-
panią. Teraz wy gościcie u nas i mam nadzieję, że wywiezie-
cie stąd równie miłe wspomnienia – powiedział Wójt Norbert 
Bień, witając zagranicznych gości.

Podobnie w ciepłych słowach zwróciła się do pielgrzy-
mów Ramona Czyżykowska-Liber, zastępca dyrektora GOK, 
która wspomniała, że inicjatorem międzynarodowych spotkań 
młodzieży był Jan Paweł II. Dodała, że poprzez obecność piel-
grzymów w Kluczach, możemy poczuć się bliżej ojca świętego.

Wizyta w Kluczach była okazją do zaprezentowania 
wykonawców działających w Gminnym Ośrodku Kultury. Dla 
tej wyjątkowej publiczności wystąpiły na scenie trzy zespoły: 
„Rodaczanie” i „Tesamee…”, prowadzone przez Annę Dudek 
oraz „Ziemia Kluczewska”, pod dyrekcją Moniki Korpusik. 

To było bardzo udane i przede wszystkim miło przyjęte 
przez gości spotkanie artystyczne. Występ naszych wyko-
nawców potwierdził, że za sprawą muzyki znikają bariery 
językowe i kulturowe. 

Więcej wrażeń, a także przeżyć duchowych i religijnych, 
czekało na pielgrzymów jeszcze tego samego dnia, podczas 
głównej części spotkań w gminie Klucze z okazji Światowych 
Dni Młodzieży. Na „Dąbrówce” w Chechle (punkt widokowy 
przy Pustyni Błędowskiej) odbyła się msza święta, a po niej 
koncerty. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Dekanat 
Jaroszowiecki i Wójta Gminy Klucze.

Msza święta plenerowa, przy pięknej oprawie muzycznej 
zespołu Ad Dei Gloriam, działającego przy parafii Chechło, była 
wyjątkowym przeżyciem dla zgromadzonych pod Pustynią 
Błędowską wiernych. Nabożeństwo odprawił biskup Diecezji 
Sosnowieckiej Grzegorz Kaszak, a towarzyszyli mu duchowni  
z Polski i zagranicy. Efektowna dekoracja za ołtarzem na sce-
nie – dwa sporych rozmiarów portrety świętych: Jana Pawła II  
i siostry Faustyny – była dziełem olkuskiego artysty i instruk-
tora GOK w Kluczach Wiesława Nadymusa. Witając uczest-
ników mszy świętej, ksiądz Marek Szeląg, dziekan Dekanatu 
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Jaroszowieckiego i proboszcz parafii Chechło podkreślił, że to 
nabożeństwo i obecność tak wielu młodych pielgrzymów uka-
zuje światu piękno i młodość Kościoła katolickiego.

Do zgromadzonych przed ołtarzem i sceną uczestników 
spotkania zwrócił się także Wójt Gminy Klucze Norbert Bień:

Cieszę się, że w swojej pielgrzymce życia zawędrowali-
ście do Polski i do nas, do Klucz. Dzisiaj nie mówimy tutaj 
różnymi językami, lecz jednym językiem – językiem miłości. 
Niech z tego miejsca, spod Pustyni Błędowskiej popłynie 
przesłanie pokoju także do ludzi złej woli, do osób odpowie-
dzialnych za zamachy terrorystyczne w Nicei i Paryżu. Niech 
zrozumieją, że nie wolno zabijać niewinnych, przypadkowo 
napotkanych ludzi - powiedział wójt, którego słowa o prze-
słaniu pokoju młodzież nagrodziła brawami.

Po nabożeństwie przyszedł czas na występy sceniczne, które 
rozpoczął zespół „(I)Gramy z Pokusą”, założony przez członków 

chrześcijańskiej formacji muzycznej „Siewcy Lednicy”. Wyko-
nawcy zaprezentowali energetyczną mieszankę rocka i muzyki 
góralskiej. Ale kolejna grupa, „La Pallotina”, dosłownie porwała 
publiczność do wspólnej szalonej zabawy, tańca i śpiewu. Frazy 
dynamicznie zagranych i zaśpiewanych utworów rockowych 
podchwyciły nawet grupy pielgrzymów z Hiszpanii, którzy świet-
nie poradzili sobie z polskim tekstem piosenek. Co ciekawe, lide-
rem „La Pallotiny” jest duchowny- ksiądz pallotyn Andrzej Danie-
wicz (wokalista i gitarzysta). Przez moment pod sceną atmosfera 
koncertu zrobiła się tak żywiołowa, że mogliby pozazdrościć jej 
organizatorzy niejednego festiwalu rockowego w Polsce!

Muzycznych wrażeń tego wieczoru dopełnił występ bardzo 
ciepło przyjętego zespołu „Raz Dwa Trzy” z liderem Adamem 
Nowakiem. To grupa, której nikomu nie trzeba przedstawiać, 
obecna na polskiej scenie muzycznej już od 25 lat. Znakomite 
kompozycje i świetne teksty dopełniły i tak już nastrojowego 
wieczoru. Pielgrzymi, goszczący tego dnia w Kluczach i Che-
chle z pewnością opuszczali naszą gminę pełni wrażeń.

Oprócz zaplanowanych koncertów odbyły się także spon-
taniczne, porywające prezentacje muzyczno-taneczne gości 
z Hiszpanii, Grecji i Czech. 

Całemu wydarzeniu pod Pustynią Błędowską towarzy-
szyły także degustacje lokalnych produktów na stoiskach Kół 
Gospodyń Wiejskich, podmiotów i stowarzyszeń. Jedną z cie-
kawszych atrakcji był pokaz skoków spadochronowych. Na 
oczach zaciekawionych obserwatorów lądowali na piaskach 
Pustyni Błędowskiej skoczkowie z VI Brygady Powietrznode-
santowej im. gen. Sosabowskiego z Krakowa.

Spotkanie w Chechle zakończyło przejście wiernych przez 
symboliczną bramę drewnianą z napisem odnotowującym 
datę chrztu Polski i 1050 rocznicę tamtego wydarzenia. Prze-
chodzący przez bramę pielgrzymi i mieszkańcy otrzymali 
błogosławieństwo.

Rafał Jaworski

Do zorganizowania spotkań z okazji Światowych Dni Młodzieży 
przyczyniła się wspólna praca i pomoc wielu ludzi: pracowników 
samorządowych, przedstawicieli Kościoła, parafian i wolontariuszy, 
Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjo-
nariuszy Policji i pracowników NZOZ Zdrowie w Kluczach. 

Wydarzenie wsparli również sponsorzy: ZGH „Bolesław” 
w Bukownie, Remondis, Singpol, Metalbox, Sklep Lewiatan, 
Patrycja i Paweł - Zofia Rydzyk, Ryszard Straszak, Włodzimierz 
Dobrek, Marcin Grojec, Starostwo Powiatowe, Ewa Kajda- kwia-
ciarnia Malwa, OKNA – J. Kosim, ARKAR – Krzysztof Janda, Renata 
i Janusz Wójcik. 

Koszty zorganizowania wydarzenia, jakie poniósł Urząd Gminy 
Klucze, wyniósł ok. 48 000 zł (w tym m.in. wynajęcie sceny wraz 
z nagłośnieniem i oświetleniem, honorarium dla zespołu „Raz 
Dwa Trzy”, wynajęcie karetki  i sanitariatów). Na pozostałe koszty, 
w kwocie ok. 19 000 zł (wynagrodzenia dla pozostałych zespołów 
i konferansjera oraz inne koszty organizacyjne) Gminny Ośrodek 
Kultury w Kluczach pozyskał sponsorów. 

Kierowane do pielgrzymów słowa Wicewojewody Małopolskiego Piotra Ćwika  
(z lewej) i Wójta Norberta Bienia (z prawej) tłumaczone były na dwa języki:  
hiszpański i angielski. 

Na tej samej scenie pod Pustynią Błędowską odbywały się: msza święta i koncerty.
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Są WyniKi GŁOSOWAniA W buDŻeCie 
ObyWATelSKiM MAŁOPOlSKi!

Trzy prospołeczne zadania z powiatu olkuskiego, 
w tym jedno złożone przez podmiot z gminy Klucze, 

zostaną zrealizowane w ramach i edycji budżetu Obywa-
telskiego Województwa Małopolskiego. 

Projekt „Nic dwa razy się nie zdarzy” został zwycięzcą 
spośród zadań powiatowych w głosowaniu do budżetu oby-
watelskiego Małopolski. Zadanie to otrzymało  3 707 gło-
sów. Dzięki temu możliwe  będzie zorganizowanie dla osób 
niepełnosprawnych wyjazdów rekreacyjnych i warsztatów, 
a także spotkań integracyjnych dla dzieci i rodziców osób 
niepełnosprawnych. Beneficjanci projektu wyjadą m.in. do 
ośrodków rehabilitacyjnych i wypoczynkowych na Podhalu. 
Koszt zadania to 82 tys. złotych.

Kolejnym zadaniem pod względem liczby zdobytych gło-
sów w Małopolsce Zachodniej jest projekt zło-
żony przez Wojewódzki Szpital Chorób Płuc 
i Rehabilitacji w Jaroszowcu. Zakwalifikowanie 
zadania do realizacji w budżecie obywatelskim 
pozwoli na wyposażenie placówki w sprzęt 
rehabilitacyjny i uporządkowanie parku wokół 
szpitala. Kwota przyznana w budżecie obywatelskim na reali-
zację zadania wynosi 286 535 złotych. Na ten projekt głoso-
wało 3529 mieszkańców naszego województwa.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy oddali głosy 
na proponowane przez nas zadanie. Realizacja projektu 
z budżetu obywatelskiego pozwoli na udoskonalenie jakości 
usług rehabilitacyjnych, prowadzonych w naszym szpitalu - 
mówią autorzy projektu.

Z kolei 1470 głosów oddali Małopolanie na zadanie pod 
nazwą „Wyposażenie Sali Doświadczenia Świata i Integracji 
sensorycznej do rehabilitacji osób z upośledzeniem umy-
słowym i ruchowym”, które ma zwiększyć dostępność do 

wysokiej jakości bezpłatnych usług rehabi-
litacyjnych dla mieszkańców powiatu olku-
skiego z upośledzeniem umysłowym i fizycz-
nym. Koszt zadania wynosi 98 tys. złotych.

Łącznie w ramach I edycji Budżetu Oby-
watelskiego Województwa Małopolskiego  

zostanie zrealizowanych 49 zadań, w tym 7 z subregionu 
Małopolski Zachodniej (obejmującego gminę Klucze). Na 
zgłoszone zadania zagłosowało w sumie 79 708 osób. Naj-
więcej głosów oddali mieszkańcy Krakowskiego Obszaru 
Metropolitalnego – 18 921, najmniej w Subregionie Podha-
lańskim – 7 003. Bardziej aktywne były kobiety – w głoso-
waniu uczestniczyło ich aż 45 847.

Wśród zadań przeważały inicjatywy społeczne o cha-
rakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowym. Niewiele 
mniej zgłoszono pomysłów prospołecznych, turystycznych 
i z innych dziedzin.

Rafał Jaworski

KOlejne  
SiŁOWnie  
PlenerOWe

W sześciu miejscowościach gminy 
Klucze zamontowano urządzenia, 
będące wyposażeniem siłowni ple-
nerowych. Z nowych przyrządów do 
poprawiania formy fizycznej mogą 
korzystać mieszkańcy Bogucina 
Dużego, Golczowic, Cieślina, Zalesia 
Golczowskiego, Huciska i Chechła. 
Siłownie powstały dzięki środkom 
z budżetu Gminy Klucze. 

Jednym z zadań, które będzie ralizowane z Budżetu Obywatel-
skiego Województwa Małopolskiego, będzie wyposażenie szpitala 
w Jaroszowcu w sprzęt rehabilitacyjny.
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AKTyWny SeniOr 
KluCzeWSKi

Projekt AKTYWNY SENIOR KLUCZEWSKI, autorstwa 
Stowarzyszenia Ziemia Kluczewska, uzyskał dofinan-

sowanie w tegorocznym konkursie Rządowego Programu 
Aktywności Społecznej Osób Starszych, ogłoszonym 
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt będzie realizowany od lipca do grudnia br i pozwoli 
na liczne, wieloprofilowe działania mające na celu m.in. inte-
grację międzypokoleniową, aktywność fizyczną oraz poprawę 
jakości życia osobom 60+ w zakresie uczestniczenia w życiu 
społecznym. Autorzy przedsięwzięcia zapowiadają działania 
w następujących blokach tematycznych: zajęcia edukacyjno-
-integracyjne (zdrowy styl życia, spotkania z rehabilitantem 

i ratownikiem medycznym), rozwój fizyczny (aqua aero-
bik, zajęcia gimnastyczne oraz ćwiczenia na siłowni „pod 
chmurką”), aktywność turystyczno-rekreacyjna (wycieczki 
krajoznawcze, rajd pieszy po Pustyni Błędowskiej pn. BABSKI 
COMBER), a także rozwój emocjonalny dla osób 60+ (wyjazdy 
edukacyjne i rehabilitacyjno-lecznicze). Podsumowaniem 
projektu Aktywny Senior Kluczewski będzie Dzień Zdrowia, na 
który organizatorzy przygotują pokaz gimnastyczny w wyko-
naniu seniorów oraz pokaz multimedialny.
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Koło PTTK w Kluczach przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego realizuje 
zadanie publiczne pn: „Poznajemy Ojcowiznę – Śladami przodków i historii wsi Klucze”. Projekt 
otrzymał dofinansowanie na realizację zadań Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki 
w 2016 roku pn.”Małopolska Gościnna”.

W okresie od maja do listopada 2016r. zaplanowano m.in. wycieczki krajoznawcze, wystawę fotogra-
fii, prelekcję na temat historii Klucz i tutejszej papierni oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej, poświęconej 
Ludwikowi Mauve, założycielowi fabryki papieru w Kluczach. 

Zaprasza mieszkańców do Remizy
w Bogucinie Dużym w każdą środę

na godzinę 17.00, gdzie odbywać  się będą
warsztaty haftu krzyżykowego. 

„Nowe buty na Debiuty ”
w związku z realizacją projektu pn:

OCHOTniCzA STrAŻ POŻArnA
i

KOŁO GOSPODyŃ WiejSKiCH
w bOGuCinie  DuŻyM

Pierwsze zajęcia projektowe już ruszyły.
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zMiAny W PrzePiSACH DOTyCząCyCH 
GOSPODArKi ODPADAMi

Od pierwszego sierpnia obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w przy-
padku odpadów zbieranych selektywnie). zmienił się także wzór deklaracji składanej przez właściciela nieru-
chomości. rada Gminy Klucze przegłosowała  ponadto uchwałę dotyczącą trybu i terminu uiszczania opłat za 

śmieci oraz uchwałę z nowym regulaminem czystości i porządku na terenie gminy (wprowadzając do niego przepisy 
dotyczące Punktu Selektywnej zbiórki Odpadów).

JAK WNOSIĆ OPŁATĘ ZA ŚMIECI?
Zgodnie z uchwałą w sprawie terminu, częstotliwości 

i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, właściciel nieruchomości, na której zamiesz-
kują mieszkańcy, położonej na terenie Gminy Klucze, jest 
zobowiązany do uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi kwartalnie, bez wezwania, do 
ostatniego dnia każdego kwartału.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
może być przekazywana gotówką w kasie Urzędu Gminy 
Klucze lub przelewem na rachunek bankowy nr 84 1240 
4748 1111 0000 4877 6884.

Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności, 
właściciele uiszczają jedną opłatę.

ILE PŁACIMY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI?

8,50 zł miesięcznie od mieszkańca – tyle od 1 sierpnia 
wynosi stawka opłaty za odpady zbierane selektywnie.

Nie zmieniła się wysokość opłaty za gospodarowanie odpa-
dami nie zbieranymi selektywnie. Nadal obowiązuje stawka  
15 zł miesięcznie od mieszkańca (tzw. mieszana zbiórka śmieci). 

Dlaczego wprowadzono nową stawkę?
Od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. skalkulowana stawka 

za odbiór odpadów od jednego mieszkańca wynosiła 7 zł (na 
miesiąc), a stawka oferowana przez firmę obsługującą system 
gospodarowania odpadami wynosiła 3,87 zł/mieszk./miesiąc. 
To pozwalało na wygenerowanie nadwyżki, którą Gmina Klucze  
w 2015 roku przeznaczyła na budowę Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Od 1 lipca 2015 roku stawka za odbiór odpadów komu-
nalnych, oferowana przez obsługującego system, wzrosła 
do kwoty 6,98 zł/mieszk./miesiąc. Jednocześnie nie uległa 
zmianie skalkulowana wcześniej stawka za odbiór odpadów 
od mieszkańców i nadal wynosiła 7 zł.

Wzrost stawki za obsługę systemu spo-
wodował jego niewydolność. Pozostająca 
wolna kwota 0,02 zł/mieszk./miesiąc nie 
zapewniała środków na wydatki związane z 
funkcjonowaniem PSZOK oraz na pozostałe 

minimalne wydatki administracyjne.
W związku z powyższym Rada Gminy Klucze uchwa-

liła podniesienie stawki opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi do 8,50 zł miesięcznie od mieszkańca.  
W stawce tej skalkulowano (w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca):  dotychczasowy koszt za obsługę systemu przez firmę 
zewnętrzną (6,98 zł), koszt obsługi PSZOK (0,99 zł), koszty 
administracyjne (wynagrodzenie 2x1/2 etatu, opłaty pocz-
towe, materiały, opłaty windykacyjne – 0,50 zł). To razem dało 
stawkę 8,47 zł, którą do uchwały zaokrąglono do kwoty 8,50 zł. 

Jednocześnie przypominamy, że znowelizowana ustawa 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z dniem 1 lipca 
2013 r. nałożyła na gminy przejęcie obowiązku gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi, w tym zapewnienie ich odbioru.  
To skutkowało wprowadzeniem opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i zobowiązanie do jej ponoszenia wła-
ścicieli nieruchomości, z których odpady są odbierane. 

GDZIE POBRAĆ DEKLARACJĘ  
O WYSOKOŚCI OPŁATY?

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy zmienił się wzór dekla-
racji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomo-
ści. Druk deklaracji można pobrać ze strony internetowej  
www.gmina-klucze.pl (Zakładki: DLA MIESZKAŃCÓW/
GOSPODARKA ODPADAMI), a także na Dzienniku Podaw-
czym Urzędu Gminy Klucze i w Referacie Gospodarki i Roz-
woju (III piętro, Urząd Gminy Klucze).

JAKIE ODPADY DO PSZOK?
W sierpniu zostanie otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych, w którym nieodpłatnie będą 
przyjmowane od mieszkańców gminy Klucze następujące 
odpady: budowlane, zielone, chemikalia, środki ochrony 
roślin, odpady wielkogabarytowe, szkło, zużyty sprzęt elek-

tryczny i elektroniczny, popiół i opony. 
Odpady te punkt będzie przyjmował 

w ilościach z ograniczeniami wynikającymi 
z Regulaminu świadczenia usług przez 
PSZOK.

 Gospodarka odpadami
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zjAzD zWiązKOWy STrAŻy POŻArnej 
W remizie OSP w ryczówku odbył się zjazd Oddzia-

łu Gminnego związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych rP w Kluczach.

W Zjeździe wzięli udział delegaci reprezentujący dzie-
więć jednostek OSP - 28 strażaków zrzeszonych w Oddziale 
Gminnym Związku, członkowie ustępujących władz związku 
oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Klucze 
Norbert Bień, Prezes Zarządu Oddziału Powia-
towego ZOSP RP w Olkuszu Grzegorz Ziarno 
oraz Komendant Powiatowy PSP w Olkuszu 

bryg. Dariusz Wilk. Po udzieleniu absolutorium ustępują-
cemu zarządowi związku wybrano nowy Zarząd Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Kluczach, który ukonstytuował się 
w następującym składzie: Prezes – Andrzej Janik, Wicepre-
zes – Leon Pacia, Wiceprezes – Sylwiusz Kajda, Komen-
dant Gminny – Jan Mól, Sekretarz – Paweł Kotania, Skarb-
nik – Iwona Adamuszek, Członkowie prezydium: Adam 

Myszor, Ryszard Kamionka, Kazimierz Guzik, 
Józef Domagała, Jarosław Płonka i Kazimierz 
Kuśmierski.

ruSzAją PrOjeKTy  
z DziAŁAj lOKAlnie!
15 projektów z gminy Klucze otrzymało granty w te-

gorocznej edycji konkursu Działaj lokalnie. 

Konkurs obejmował zasięgiem cztery gminy: Klucze, 
Trzyciąż, Bolesław i Wolbrom. O dofinansowanie ubiegało 
się ponad czterdziestu wnioskodawców, z czego dwadzie-
ścia wniosków (w tym piętnaście z gminy Klucze) otrzymało 
dofinansowanie na łączną kwotę 64 tys. zł. W samej gminie 
Klucze z programu Działaj Lokalnie będą realizowane w tym 
roku projekty o następujących tytułach: Niepełnosprawni 
- pełnosprawni w wędkowaniu, Podwórko Hurasa, Juraj-
skie Lato z Nordic Walking i Bieganiem, Nowe wyzwanie 
na Przylaszczkowym Szlaku Rowerowym!, Łączy Nas Piłka, 
Tworzenie warunków do rozwoju ruchu artystycznego 
i kultywowania folkloru, Nowe buty na Debiuty, Ocalić od 
zapomnienia, ANIMA - ANIME - ANI KUKURYKU, Golczo-
wianki w akcji!, Akcja Kino, Jak kot w butach..., Wszystko 
po krakowsku, Rękodzieło i inne techniki plastyczne wśród 
uczniów, Retrospekcja i 10 fragmentów spektakli na 10-lecie 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kluczach. 

Konkurs jest realizowany przy wsparciu finansowym 
Gminy Klucze w ramach zadania publicznego „Operator kon-
kursu – Działamy Lokalnie w Gminie Klucze” oraz Gminy 
Bolesław w ramach zadania publicznego „Operator konkursu 
– Działamy Lokalnie w Gminie Bolesław”. Konkurs dofinanso-
wano w ramach programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ODL w Kluczach.

inf. Ośrodek Działaj Lokalnie w Kluczach

Umowy na realizacje przedsięwzięć wręczali grantobiorcom: Norbert Bień - Wójt 
Gminy Klucze, Anna Konieczniak - prezes Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klu-
cze i Karolina Jurczyk - koordynator Ośrodka Działaj Lokalnie.
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STrAŻACy uGASili POŻAr W CHeCHle
Strażacy jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej 

z gminy Klucze uczestniczyli w gaszeniu pożaru 
w budynku mieszkalnym w Chechle.

Jak informuje Jan Mól, Komendant Gminny OSP, 4 lipca 
jednostki straży najpierw zostały wezwane do zagrożenia 
pożarowego w szpitalu w Jaroszowcu. Alarm wywołany 
przez zamontowane w budynku czujki okazał się jednak fał-
szywy (nie stwierdzono zadymienia ani pożaru). Na miejscu 
zjawiły się załogi z dwoma samochodami gaśniczymi i pod-
nośnikiem z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Olkuszu oraz 
dwa samochody strażackie z Bydlina (OSP).

Stamtąd wszystkie jednostki obecne w Jaroszowcu 
udały się do Chechła, gdzie palił się budynek mieszkalny. 

Prawdopodobnie pożar zaczął się od zapłonu ocieplenia 
dachu, potem zajęły się krokwie. Niestety, żeby ugasić ogień 
trzeba było rozebrać dachówkę, dlatego potem strażacy 
zabezpieczyli dach folią – informuje Jan Mól.

W gaszeniu pożaru w Chechle, oprócz wymienionych 
jednostek, uczestniczyli także strażacy z OSP z Bydlina (dwa 
zastępy) oraz po jednym zastępie z OSP z Chechła i Ryczówka. 

Komendant Gminny OSP zwraca się z apelem do miesz-
kańców, aby zachowywali ostrożność przy obchodzeniu 
się z ogniem i sprawdzali stan instalacji w mieszkaniach. 
Uczula także na stan zagrożenia pożarowego podczas let-
nich upałów.

(RAJ)

FinAliSTKA „zACzArOWAnej PiOSenKi”
Kinga Kasprzyk z Jaroszowca zaśpie-

wała w finale 12. Festiwalu Zaczaro-
wanej Piosenki w Krakowie, organizowa-
nego przez Fundacją Anny Dymnej „Mimo 
Wszystko”. Młoda wokalistka z naszej gminy  
otrzymała tam wyróżnienie przewodniczą-
cej jury Moniki Kuszyńskiej (w latach 2000-
2010 wokalistki Varius Manx). 

Co roku w festiwalu bierze udział kilka-
set osób z różnego rodzaju niepełnospraw-
nościami. Podczas kilkuetapowej selekcji, 
z ich grona wyłania się po sześciu finali-
stów w kategoriach do 16 lat i powyżej 16. 
roku życia. Kinga Kasprzyk zaśpiewała w tej 
pierwszej kategorii. Koncert finałowy festi-
walu odbył się jak co roku na krakowskim 

Rynku Głównym. Jurorami tegorocz-
nego finału byli: Ewa Błaszczyk, Sonia  
Bohosiewicz, Grzegorz Daukszewicz, 
Krzysztof Globisz, Jan Kanty Pawluśkie-
wicz, Włodzimierz Korcz, Monika Kuszyń-
ska, Wojciech Mazolewski, Leszek Alek-
sander Moczulski, Ewa Telega i Magdalena 
Waligórska. Tę edycję festiwalu wspierali 
tacy artyści jak Anita Lipnicka (z którą 
Kinga miała okazję zaśpiewać!), Alicja 
Majewska, Katarzyna Nosowska, Natalia 
Przybysz, Mieczysław Szcześniak oraz 
Damian Ukeje. Koncert finałowy poprowa-
dzili: Anna Dymna, Piotr Głowacki, Bronia 
Zamachowska i Zbigniew Zamachowski.

reKOrDOWA leKCjA 
GOTOWAniA!
Polska próba pobicia Rekordu Guinnessa w największej 

lekcji gotowania zdrowego śniadania, podjęta w listo-
padzie ubiegłego roku,  zakończyła się sukcesem! Komisja 
Guinnessa oficjalnie potwierdziła ustanowienie nowego 
rekordu - aż 6778 osób brało udział w lekcji gotowania 
zdrowego śniadania w Polsce. W tym niezwykłym wyczy-
nie uczestniczyli też uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. 
Unii Europejskiej w Kwaśniowie Dolnym.

Polski wynik jest lepszy od poprzedniego o 444 uczest-
ników! Gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w listo-
padowej próbie. Takie osiągnięcie to nie tylko powód do 
dumy, ale także potwierdzenie, że nauka zasad zdrowego 
odżywiania przez zabawę i wspólne działanie to bardzo 
ważny element edukacji żywieniowej w polskich szkołach 

podstawowych. Dziękujemy Pani dyrektor Marzenie Błasi-
kiewicz za pomoc i wsparcie oraz gratulujemy serdecznie 
uczniom klasy I i II i ich wychowawcom -  Bogumile Barczyk 
i Dorocie Kardynał. Nasi uczniowie udowodnili, że Śniadanie 
Daje Moc! – cieszą się organizatorzy akcji w Kwaśniowie.
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STOWArzySzeniA i Kluby SPOrTOWe  
W GMINIE KLUCZE

Uczniowski Ludowy Klub Tenisa Stołowego
Historia klubu w Jaroszowcu sięga 

lat 70-tych, kiedy to 1 lipca 1975 r. roz-
poczęła działalność sekcja tenisa sto-
łowego w KS „Unia” Jaroszowiec (która 
przejęła sekcję z LZS „Orzeł” Olkusz). 
W tym okresie Arkadiusz Michalski 

wraz z zawodnikiem z Krakowa zdobył wicemistrzostwo 
Polski Młodzików w grze deblowej. Kilkakrotnie klub wywal-
czył też tytuły mistrzów i wicemistrzów Śląska w grach 
pojedynczych i drużynowych.

 W 1979 r. klub reprezentował województwo na X Cen-
tralnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Radomiu, w skła-
dzie: Beata Jachimowska, Urszula Maduzia, Bronisław 
Koperski i Mirosław Macek.  Chłopcy zajęli 3 miejsce w grze 
drużynowej, a szkoła uplasowała się na 5 miejscu w Polsce.

W 1981 roku sekcja tenisa rozstaje się z „Unią”. W latach 
1981-1996 młodzież jaroszowiecka występuje w zawodach 
tenisa stołowego w barwach LKS „Kłos” Olkusz. W szkole 
w Jaroszowcu powstają wówczas klasy sportowe o profilu 
tenisa stołowego, co przekłada się na sukcesy - czołowe 
miejsca w zawodach wojewódzkich i centralnych, start 
trzech drużyn w rozgrywkach ligowych i występy wycho-
wanek z Jaroszowca w II lidze (Polska Południowa), a także 
walka o awans do I ligi.

W 1996 r. (po opuszczeniu Kłosa) powstał Uczniowski 
Ludowy Klub Sportowy z jedną sekcją tenisa.

W barwach ULKS tenisiści zdobyli trzykrotnie mistrzo-
stwo Polski UKS-ów (1997, 1998, 1999). Justyna Stanek 
wywalczyła wicemistrzostwo Polski w grze pojedynczej 
młodziczek, a z Anną Porębską brązowy medal w grze dru-
żynowej. Uzdolnione zawodniczki z Jaroszowca trafiają do 
klubu Jastrzębie, aby mogły rozwijać swój talent w lepszych 
warunkach. Renata Gumula i Beata Adamaszek w barwach 
JKTS Jastrzębie wielokrotnie zdobywały Mistrzostwo Polski 

w Kadetkach i w Juniorkach, reprezentowały Polskę na 
Mistrzostwach Europy, a Beata Adamaszek była na Mistrzo-
stwach Świata Juniorów w Kolumbii.

W okresie tym przez 4 lata ULKS jest klubem parafial-
nym, za sprawą księdza Mirosława Jadłosza (dwukrotny 
udział zakończony zdobyciem medali w Międzynarodowej 
Parafiadzie w Warszawie). Od 10 lat klub występuje pod 
nazwą Uczniowski Ludowy Klub Tenisa Stołowego (nie 
posiada licencji KOZTS, jest to klub amatorski). 

Klub zrzesza 44 członków (w tym: 17 kobiet), 26 zawod-
ników. Prezesem klubu jest Barbara Swędzioł.

Subwencja z budżetu gminy na działalność klubu wynio-
sła 8.000 zł (wkład osobowy: wolontariat).   Najważniejsze 
osiągnięcia sportowe w latach 2014/2015/2016: I miejsce 
Dziewczęta i Chłopcy w Finale Wojewódzkim UKS (2014), 
dwa pierwsze miejsca, cztery drugie i jedno trzecie miejsce 
w Mistrzostwach Wojewódzkich Zrzeszenia LZS  (2014), X 
miejsce w Finale Ogólnopolskim UKS-ów dziewcząt (2015), 
II miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Drużynowych dziew-
cząt (2016 - Aleksandra Banyś i Emilia Borowiecka).

ludowy Klub Sportowy „uniA” jaroszowiec 
Klub powstał w 1962 roku. 

Największe osiągnięcia to 
udział w rozgrywkach ligi okrę-
gowej. W barwach Unii Jaro-
szowiec grał m.in. reprezen-
tant Polski Janusz Nawrocki. 
W sezonie  2015/2016 Unia 

Jaroszowiec zajęła 3 miejsce w klasie A.
Obecnie prezesem Unii jest Janusz Knap. Klub zrze-

sza 25 członków. Subwencja z budżetu Gminy Klucze 
na działalność klubu wynosi w bieżącym roku 9500 zł 
(wkład osobowy pracy na rzecz klubu odbywa się na 
zasadzie wolontariatu). 
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ulKS CenTuriA WyGrAŁA eliMinACje
W eliminacjach powiatowych turnieju piłkarskiego dla 

dzieci „Wakacje z piłką nożną 2016”, organizowanego 
przy wsparciu Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, 
drużyna Centurii Chechło zajęła I miejsce i uzyskała awans 
do rozgrywek finałowych Małopolski Zachodniej.

Zawody odbyły się 14 lipca w olkuskim MOSIR. Uczestni-
czyły w nim drużyny z Olkusza, Wolbromia, Klucz i Chechła. 
Zawodnicy Centurii wygrali wszystkie mecze strzelając naj-
więcej bramek w turnieju (17) tracąc tylko jedną. 
Wyniki meczów Centurii:
ULKS Centuria Chechło – WAP Wolbrom 4-0
ULKS Centuria Chechło – WKS Przebój Wolbrom  6-1
ULKS Centuria Chechło – Słowik Olkusz    3-0
ULKS Centuria Chechło  - Przemsza Klucze  4-0

Tabela końcowa turnieju po zakończeniu rozgrywek przed-
stawiała się następująco:
Centuria Chechło 12 pkt; WKS Przebój Wolbrom   4pkt; WAP 
Wolbrom  4pkt; Przemsza Klucze  4pkt; Słowik Olkusz  4pkt

25 lAT WSPóŁPrACy POlSKO-nieMieCKiej
Koordynatorzy z Gminy Klucze uczestniczyli w 25. 

rocznicy podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie 
i przyjaznej współpracy. 

Historyczny traktat  podpisali 17 czerwca 1991 roku 
w Bonn szefowie rządów oraz ministrowie spraw zagranicz-
nych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec. 
Dla uczczenia 25. rocznicy tamtych wydarzeń, 17 czerwca br. 
w Muzeum Narodowym w Krakowie spotkali się przedstawi-
ciele władz samorządowych z Małopolski, Turyngii i Nadre-
nii Północnej-Westfalii oraz organizacji działających na rzecz 
współpracy polsko-niemieckiej. Nie mogło zabraknąć tam 
również koordynatorów z Gminy Klucze. Zaproszenie od Kon-
sula Generalnego RFN w Krakowie dr. Wernera Köhlera oraz 
Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy otrzy-
mali m.in.: Elżbieta Jaworska - Dyrektor Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Kluczach, Violetta Auguścik - Wicedyrektor Gim-
nazjum w Kluczach, Krzysztof Dąbrowski - Dyrektor Gim-
nazjum w Bydlinie oraz Paweł Feledyk - nauczyciel języka 
niemieckiego i języka angielskiego w Gimnazjum w Kluczach. 
Marszałek Krupa podkreślił, iż owocem tamtych wyda-
rzeń jest nie tylko partnerstwo Małopolski i Turyngii, ale 
fakt, że z całego województwa współpracę ze swoimi 

odpowiednikami w Niemczech nawiązało 9 powiatów i 36 
gmin. Wśród nich została wymieniona Gmina Klucze, która 
podpisała umowę partnerską z miastem Sondershausen 
(a wcześniej zawarła umowę ze stowarzyszeniem Kreisju-
gendring Kyffhäuserkreis). Od początku tej współpracy 
koordynatorem działań organizacyjnych (m.in. wymiany 
młodzieży) jest Gimnazjum w Kluczach, wspierane przez 
władze samorządowe Gminy Klucze oraz nauczycieli z Gim-
nazjum w Bydlinie.

nOrDiC WAlKinG 
nA PuSTyni!

Koło PTTK w Kluczach zaprasza na  
VII Rajd NW po Pustyni Błędowskiej

Sobota, 3 września
- wyjście spod szkoły Podstawowej  

w Kluczach o godz. 9.00

Grupa Nieformalna KINOMANIACY oraz Gminny Ośrodek Kultury  w Kluczach

zapraszają na bezPŁATny POKAz FilMOWy
podczas którego wyświetlone zostaną 2 filmy  

(szczegóły wkrótce na plakatach oraz na stronach internetowych www.gokklucze.pl i www.gmina-klucze.pl)

26 sierpnia (piątek) godz. 20.30
Klucze – punkt widokowy Czubatka

Organizator zapewnia 200 miejsc siedzących (krzesła) oraz możliwość obejrzenia filmu w samochodzie.

Bezpłatne seanse odbędą się w ramach projektu „AKCJA KINO”, z Programu Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie 

Forum Oświatowe KLUCZE.
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Na ratuNek jerzykowi

Na osiedlu w Kluczach odbyła się nie-
typowa akcja ratownicza. Strażacy z OSP 
w Kwaśniowie z pomocą mieszkańca osie-
dla uwolnili ptaka – jerzyka, zaplątanego 
w pobliżu budy lęgowej, zamontowanej na 
wysokości IV piętra na jednym z bloków. 

Składamy podziękowania strażakom 
z Kwaśniowa i mieszkańcowi z Klucz za 
podjęcie akcji. Jednocześnie prosimy 
o zgłaszanie takich przypadków. Jerzyki, 
które gnieżdżą się na osiedlu, są bardzo 
pożytecznym gatunkiem. Żywią się owa-
dami, przede wszystkim zjadają komary, 
które są tak uciążliwe latem dla nas, ludzi 
– informuje członek Małopolskiego Towa-
rzystwa Ornitologicznego, Artur Oruba.

tour de PologNe  
w kluczach

14 lipca przez gminę Klucze prze-
jechał peleton Tour de Pologne. Kola-
rze wyruszyli w południe z Zawiercia, 
a ok. 13.00 pojawili się na ulicach Klucz, 
gdzie uczestników wyścigu dopingowali 
mieszkańcy. Etap z Zawiercia do Nowego 
Sącza był najdłuższym w wyścigu Tour 
de Pologne i wynosił 240 km!

WiAnKi W CieŚlinie 
Mieszkańcy Cieślina, wykorzystując naturalne walory swojej miejscowości 

oraz gościnność właścicieli stawu, państwa Rolków, świętowali słowiański zwy-
czaj puszczania wianków na wodzie.

Święto stanowiło motyw główny integracyjnego spotkania mieszkańców wsi, 
którzy zebrali się przy wspólnym biesiadnym stole i ognisku, by razem śpiewać 
i kultywować słowiańskie tradycje puszczania wianków.

Zachowana do dzisiaj tradycja rzucania wianków do wody związana jest z jednym 
z najstarszych świąt obchodzonych przez Słowian. Noc Kupały (Kupalnocka), zwana 
Nocą Świętojańską obchodzona jest z 23 na 24 czerwca w wigilię św. Jana. Święto sięga 
głęboko w obyczaje słowiańskie. Obchodzone w okresie letniego przesilenia, było świę-
tem jedności, urodzaju i płodności. Na uroczyskach zapalano wtedy ogromne ogniska, 
które płonęły aż do rana, towarzysząc śpiewom, tańcom i swawolnym zabawom. 

SzKóŁKA WęDKArSKA  
nA zAWODACH

W czerwcu odbyły się zawody dla dzieci, które uczęszczają do szkółki węd-
karskiej, prowadzonej przez Stowarzyszenie Turystyczno-Wędkarskie „Biała 
Przemsza” w Kluczach.

W zawodach uczestniczyło 17 dzieci. Młodzi wędkarze rywalizowali w dwóch 
grupach wiekowych. W młodszej grupie zwyciężył Jakub  Chwastek, drugie miejsce 
zajął Kamil Lachor, a trzecie Lena Orlińska.

W grupie starszej najwięcej ryb złowił Oskar Stach, drugim wynikiem może 
pochwalić się Witold Piątek, a trzecie miejsce zajął Kacper Januszek.

GRUPA NIEFORmALNA KREATYWNI 
ZAPRASZA NA

bezPŁATne WArSzTATy  
z rObOTyKi!

Warsztaty zaplanowano na drugą 
połowę sierpnia w Domu Kultury „Papier-
nik” w Kluczach. 

Zapisy pod numerami telefonów:
32 647 14 60 lub 512 274 029

Zapraszamy dzieci 
w wieku 6 – 13 lat!

Projekt LEGOZABAWA jest realizo-
wany przy wsparciu finansowym z Pro-
gramu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
i Województwa Małopolskiego.
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Vice omNibus z kwaśNiowa

Michał Jurczyk ze Szkoły Podstawo-
wej w Kwaśniowie Dolnym został VICE 
OMNIBUSEM powiatu olkuskiego KLAS 
II w powiatowym konkursie ”Omnibus” 
dla klas I-III. 

O  t y t u ł  O m n i b u s a  r y w a l i z o -
wało 21 najlepszych uczniów z gmin 
powiatu olkuskiego, których wyło-
niono spośród 118 uczestników z etapu 
miejsko-gminnego. 

Pokaz Pomocy 
PrzedmedyczNej 

Przedszkolaki z Klucz wzięły udział 
w pokazie pomocy przedmedycznej.  
Maluchy uczyły się podstaw resuscy-
tacji, a także umiejętności wybierania 
numerów alarmowych. Poznały także 
zasady udzielania informacji ratowni-
kom przez telefon. Wiedzą, że należy 
podać adres zdarzenia i opisać, co się 
stało - informuje Stanisław Góźdź, 
ratownik, który demonstrował dzie-
ciom pierwszą pomoc.

PrzyGODA z WeSTerneM
Drugoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Kwaśniowie Dolnym zdobyli I miejsce 

w kategorii klas I-III w Ogólnopolskim Konkursie Edukacyjnym zatytułowanym 
„W świecie fascynacji kulturami Ameryki Północnej”. 

Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie prac manualnych przedsta-
wiających kulturę Ameryki Północnej, jej rdzennych mieszkańców - Indian, a także 
wielkich odkrywców geograficznych, osadników i kowboi. 

Jak informuje wychowawca finalistów konkursu, Dorota Kardynał, uczniowie 
z Kwaśniowa otrzymali nagrodę główną w postaci jednodniowego pobytu w Mia-
steczku Westernowym w Żorach oraz 2 000 zł na zakup pomocy naukowych.

MŁODzi FOTOGrAFOWie
Sekcja fotograficzno-filmowa przy PTTK Klucze podsumowała przed waka-

cjami zajęcia z dziećmi, które odbywały się przez cały rok szkolny.
Dzieci, głównie uczniowie szkoły podstawowej w Kluczach, poznawały tam tajniki 

fotografii. Dowiadywały się – nie tylko w teorii, ale również  w praktyce – jak robić 
ciekawe zdjęcia. Brały też udział w konkursie fotograficznym. Zajęcia z fotografii pro-
wadził Zdzisław Majcherkiewicz z Koła PTTK w Kluczach, miłośnik fotografowania 
i kolekcjoner analogowego sprzętu fotograficznego.  

KONKURS FOTOGRAFICZNY!
Koło PTTK w Kluczach zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie 

fotograficznym pt. „Zwierzęta, które kochamy”.
Zdjęcia (do 5 fotografii) należy przynieść we wrześniu do siedziby Koła PTTK 

(Szkoła Podstawowa w Kluczach – sala naprzeciw szatni, na dole).

teatry gok Na festiwalu 
„karuzela marzeń”

Trzy grupy teatralne Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kluczach - „Błękitny 
Balonik”, „Raz-Dwa-Trzy” i „Konopeum” 
- uczestniczyły w Festiwalu „Karuzela 
marzeń”, organizowanym przez Centrum 
Kultury i Promocji w Michałowicach. 
Fotorelacja z wyjazdu dostępna na pro-
filu facebookowym Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kluczach.



14 eCHO KluCz

 Kultura

ObCHODy 630-leCiA 
WSi rODAKi

Rodaki obchodziły jubileusz powstania wsi. Uroczy-
stość rozpoczęła się w historycznej części miejscowości, 
Rodaki-Dwór. Przybyli goście i mieszkańcy wysłuchali  
tam historii wsi oraz pieśni „Gdzie chrzest tam nadzieja”,  
w wykonaniu zespołu „Rodaczanie”.  

Następnie przy akompaniamencie orkiestry dętej 
z Giebła swój pokaz taneczny zaprezentowały mażoretki 
z grupy tanecznej Fantazja z Ogrodzieńca.  Po uroczy-
stym otwarciu imprezy odbyło się formowanie koro-
wodu z udziałem rycerzy, jeźdźców na koniach, dam 
dworu, orkiestry dętej i mażoretek. Pochód przemasze-
rował ulicami Rodak na plac przy szkole podstawowej.  
Po przywitaniu przybyłych gości na scenie amfiteatru 
swoje występy artystyczne zaprezentowały grupy dzie-
cięce oraz zespoły  „Rodaczanie” i „Tesamee…”. Podczas 
uroczystości  złożono  podziękowania dla zasłużonych 
mieszkańców Rodak oraz wręczono nagrody dla uczniów, 
uczestników historycznego konkursu wiedzy o Rodakach.  
Ciekawym punktem programu było przybliżenie epoki 
średniowiecza, poprzez prezentacje strojów i uzbrojenia. 
Całość uatrakcyjniły pokazy walk bractwa rycerskiego 
„Chorągiew Ziemi Olkuskiej” (przy wtórze wystrzałów 
armatnich) oraz prezentacje dawnych tańców. Chętni 
mogli także spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku. 

Organizatorzy uroczystości zadbali również o najmłod-
szych uczestników imprezy, którzy mogli aktywnie spędzić 
czas na zjeżdżalni, trampolinach oraz w basenie z kulami 
wodnymi.  Dla uczestników przygotowano poczęstunek 
z regionalnymi wyrobami oraz imprezę taneczną. 

Jubileusz Rodak był także okazją do złożenia gratulacji 
organizatorom i pomysłodawcom tego przedsięwzięcia. 
Dziękując mieszkańcom Rodak  za poświęcenie i zaan-
gażowanie w pracę na rzecz społeczności lokalnej, Wójt 
Gminy Norbert Bień podkreślił rolę patriotyzmu w dzi-
siejszych czasach, zwłaszcza patriotyzmu obecnego na 
poziomie miejscowości, w swoim lokalnym środowisku.

Organizatorami uroczystości jubileuszowej byli: Rada 
Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotni-
cza Straż Pożarna w Rodakach. 
Uroczystość odbyła się 
przy wsparciu Powiatu 
Olkuskiego i Gminy 
Klucze. Patronat hono-
rowy nad jubile-
uszem objęli: Józef 
Pilch - Wojewoda 
Małopolski, Paweł 
Piasny - Starosta 
Powiatu Olkuskiego 
oraz Norbert Bień - 
Wójt Gminy Klucze.

tekst i foto: Aleksandra Kocjan-Dziatłowicz

KObieTy AKTyWne  
W urSzulinie

Cenne doświadczenia, wspaniała organizacja, dobra 
zabawa – to opinie mieszkanek Gminy Klucze po po-

wrocie z iX Forum Kobiet Aktywnych w urszulinie w woje-
wództwie lubelskim, na które pojechały wraz z Panią Poseł 
Agnieszką Ścigaj.

Forum Kobiet Aktywnych to coroczne wydarzenie, którego 
celem jest integracja, wymiana doświadczeń i wzajemne wspar-
cie. Realizowane jest w otwartej, piknikowej formie z bogatym 
programem dyskusyjnym, rozrywkowym i kulinarnym. Tym 
razem w dniach 1-2 lipca w Urszulinie, które zostało wybrane 
na gospodarza tegorocznego Forum, oprócz pań z całej 
Lubelszczyzny pojawiła się reprezentacja Małopolski na czele 
z mieszkankami gmin Klucze i Krzeszowice. Długą drogę wraz 
z posłankami Agnieszką Ścigaj i Elżbietą Borowską pokonały 
panie z Bydlina, Klucz, Rodak, Kwaśniowa Górnego i Dolnego, 
Huciska, Olkusza oraz Ryczówka i Frywałdu. Na miejscu miały 
okazję uczestniczyć w warsztatach kulinarnych i panelach dys-
kusyjnych, dotyczących m.in. przedsiębiorczości kobiet na wsi 
oraz współpracy międzyregionalnej. Niemal w każdej dyskusji 
pojawiał się głos z gminy Klucze, co zauważyli także organiza-
torzy, którzy wielokrotnie i bardzo pozytywnie wypowiadali się 
o roli i obecności przedstawicielek Małopolski.  

Na forum nie zabrakło także dobrej zabawy. Na wieczornych 
koncertach można było posłuchać legendarnego już głosu Ali-
cji Majewskiej przy akompaniamencie Włodzimierza Korcza 
oraz  występu Ani Dąbrowskiej. Największą wartością dodaną 
dla naszych Pań była jednak energia do działania. Jak wszyst-
kie zgodnie przyznały, doświadczenia jakie nabyły, chciałyby 
wykorzystać po powrocie do domu. Kto wie, może kolejne Forum 
Kobiet Aktywnych z inicjatywy naszych mieszkanek odbędzie 
się w gminie Klucze?

Kamil Wołek
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Światowe Dni  Młodzieży 
w Gminie Klucze


