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Jubileusz uTW  
W Kluczach
Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodził 
10-lecie powstania! Jubileuszowi 
towarzyszyły wspomnienia, a także koncerty: 
grupy teatralnej UTW i zespołu “Tesamee...”                                                  

str. 14

Runmageddon !
Bieg z przeszkodami

ObelisK ludWiKa 
Mauve
W Kluczach odsłonięto uroczyście obelisk 
upamiętniający Ludwika Mauve (niem. Ludwig), 
założyciela tutejszej fabryki papieru. Inicjatorem 
powstania obelisku było kluczewskie Koło PTTK.

str. 6

W numeRze między innymi:

Wspinaczka, biegi, dźwiganie 
ciężarów, brodzenie w błocie i wodzie 

– to przeszkody, z którymi musieli 
zmierzyć się uczestnicy Runma-

geddonu. Na trasie, wiodącej przez 
Pustynię Błędowską i okoliczne lasy, 
można było spotkać także uczestni-

ków biegu z Gminy Klucze.

Czytaj na str. 4
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 Wydarzenia

PiKniK W GOlCzOWiCaCH
8 października przy świetlicy w Golczowicach odbył się piknik pod hasłem 

„Pożegnanie lata”. 

Organizatorami imprezy byli sołtys i rada sołecka Golczowic. Atrakcjami pikniku były 
pokazy sprzętu gaśniczego i ratownictwa medycznego, przygotowane przez Ochotniczą 
Straż Pożarną w Kwaśniowie oraz pokaz policyjny. Piknik zakończył się biesiadą przy tra-
dycyjnych ziemniakach pieczonych i grillu. 

Sołtys Maciej Jakubski  i Rada Sołecka Golczowic składają serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy pomogli przy organizacji pikniku. 

„BaaaRdzO stRaszne smOKi”
12 października w Galerii domu Kultury „Papiernik” w Kluczach odbył się 

wernisaż wystawy „Baaardzo straszne smoki…”.

Na wystawie zaprezentowane zostały prace 
przygotowane przez dzieci podczas wakacyj-
nych zajęć ceramicznych oraz plastycznych 
prowadzonych pod okiem Anny Płacheckiej-
-Śniadach. W wernisażu uczestniczyli ucznio-
wie młodszych klas Szkoły Podstawowej w 
Kluczach, którzy na zaproszenie zastępcy 
dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Klu-
czach, Ramony Czyżykowskiej-Liber, obej-
rzeli bajkę pt. „Mój przyjaciel smok”. Z kolei 
instruktorka pracowni ceramicznej, Anna 
Płachecka-Śniadach, przedstawiła dzieciom 
technikę tworzenia wystawionych prac. Atrakcją 
wystawy były lalki teatralne i kartonowy smok 
ze spektaklu „Przygody smoków”, przygotowa-
nego przez Pracownię Teatralną pod kierunkiem 
Justyny Gomułki – Błaszczyk.

Aleksandra Kocjan-Dziatłowicz
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Wójt GmINy KLUCZE
ZAPRASZA NA

uROCzyste OBCHOdy naROdOWeGO ŚWięta niePOdleGŁOŚCi 
oraz 102. ROCzniCy BitWy POd KRzyWOPŁOtami,

Bydlin 13 listOPada 2016 r. 

PROGRAm UROCZyStOŚCI:
13.15    Zbiórka pocztów sztandarowych i uczestników uroczystości na placu szkolnym w Bydlinie
13.40  Przemarsz na cmentarz parafialny
14.00  Uroczysta Msza Święta
           - Apel poległych, salwa honorowa
           - Składanie kwiatów przy pomniku legionistów
16.00  Spotkanie w szkole
          -  Spektakl poetycko-muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
          - Koncert patriotyczny „Kochamy Cię Polsko!” - Agencja Artystyczna MOC.ART

Patronat Honorowy
Józef Pilch - Wojewoda Małopolski

Wydarzenia

1050 dRzeW W Gminie !
W Kluczach na placu szkolnym posadzono 1050. 

drzewo w gminie. to symboliczna liczba, zwią-
zana z rocznicą chrztu Polski. 

W posadzeniu dębu uczestniczyli uczniowie gimnazjum 
i szkoły podstawowej w Kluczach, nauczyciele i dyrektorzy 
obu szkół, przedstawiciele samorządu z Wójtem Gminy Klu-
cze, radnymi i dyrektorami jednostek oraz zaproszeni goście, 
m.in. proboszcz parafii Klucze ks. Marek Łabuda, przewod-
nicząca Rady Powiatu Olkuskiego Małgorzata Węgrzyn  
i Komendant Komisariatu Policji w Kluczach Dariusz Dziwak.

W ten symboliczny sposób kończymy nasadzenia  
w gminie Klucze. Wcześniej posadziliśmy m.in. drzewa, 
których liście są w kolorach nawiązujących do barw flagi 
Gminy Klucze. Dlatego od strony wjazdów do Klucz - od 
Olkusza, Bogucina Małego i Zawiercia – można zobaczyć 

żółte i czerwone klony. Z większych nasadzeń można jeszcze 
wymienić alejki lipowe i kasztanowe w Kwaśniowie Górnym 
i Kwaśniowie Dolnym, a także szpaler śliwowiśni na ulicy 
Kolejowej w Jaroszowcu – mówi Wójt Norbert Bień. 

Sadzenia związane są z wcześniejszą wycinką drzew 
na terenach przemysłowych,  
w związku z rozbudową zakła-
dów: Saint Gobain w Jaroszowcu 
i Velvet Care w Kluczach. Firmy 
te, po otrzymaniu zezwole-
nia Wójta Gminy na wycięcie 
drzew, zostały zobowiązane 
do wykonania nasadzeń na 
swoim terenie, a w przypadku 
braku takiej możliwości, na 
wskazanych terenach gmin-
nych oraz terenach będących  
w zarządzie dróg powiatowych. 

(RAJ)
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RunmaGeddOn – 
WyzWanie RzuCOne 
sPRaWnOŚCi

Czołganie, brodzenie w błocie, zanurzanie 
w lodowatej wodzie, wspinaczka i dźwi-

ganie ciężarów. Brzmi mało zachęcająco? na 
pewno nie dla śmiałków Runmageddonu, im-
prezy,  która w październikow y weekend,  
w dniach 15 – 16 października, zgromadziła oko-
ło dwa i pół tysiąca uczestników! Biegacze, a może raczej „komandosi” pokonujący przeszkody na sześcio- i dwu-
dziestokilometrowej trasie, sprawdzali swoje możliwości na terenie Pustyni Błędowskiej i w okolicznych lasach.  
W ekstremalnym biegu z przeszkodami uczestniczyło kilku zawodników z gminy Klucze.

Krótszą trasę, o długości sześciu kilometrów, przygoto-
wano dla zawodników Runmageddonu „Rekrut”. W tej kla-
syfikacji startowało aż 2,5 tysiąca uczestników, w tym 800 
kobiet i ponad 100 drużyn. W „Rekrucie” pobiegło również 
troje mieszkańców naszej gminy – Dorota Sobczak  i Adam 
Sobczak z Klucz (którzy startowali w drużynie „Olkusz Biega”) 
oraz Paweł Jagiełka z Kwaśniowa Górnego. 

Jeszcze większe wyzwanie dotyczyło uczestników formuły 
„Hardcore”. Tutaj na śmiałków czekało ponad siedemdziesiąt 
przeszkód na trasie o długości 21 kilometrów. Wśród „hard-
core’owców” również mieliśmy zawodnika z gminy Klucze 
- Tomasza Bierleta z Kwaśniowa Górnego. Ten etap Run-
mageddonu przyciągnął aż 1900 zawodników (w tym 365 
kobiet). Trasa Runmageddonu „Hardcore” biegła m.in. przez 
Czubatkę, Rudnicę i Staw Zielony w Kluczach.

Wśród zadań, przygotowanych dla uczestników obu tras, 
były m.in. wspinaczki, podnoszenie betonowych bloczków 
na linach, czołganie pod zawieszonymi nisko drutami kolcza-
stymi, przeszkody w postaci rzędów opon samochodowych, 
„kąpiele” w błocie czy zanurzanie się w nurcie rzeki.

Już na pierwszym kilometrze okazało się, że Runma-
geddon ma niewiele wspólnego z biegami! Po pokonaniu 
pierwszej przeszkody musieliśmy wbiec do błota, które  
w pewnych momentach sięgało nam do ud, a potem do 
lodowatej rzeki pełnej wystających konarów i traw. I tak 
do drugiego kilometra. Na szczęście cały dystans biegli-
śmy z mężem razem, co pomogło nam pokonać tę trasę 
w dobrym czasie. Po drodze okazało się, że jedne prze-
szkody były trudniejsze dla mnie, a inne dla mojego męża. 
Dla mnie najgorsze były przeszkody na wysokości, z kolei 
mąż gorzej zniósł bieg w rzece, ale dzięki temu mogliśmy 
się nawzajem wspierać i motywować. Oczywiście w moim 
przypadku nie obyło się bez burpeesów, czyli dwudziesto-
krotnego wykonania padów na komendę padnij-powstań! 
To było za niewykonanie zadania, a konkretnie nie udało 
mi się wspiąć po linie – opowiada uczestniczka biegu  
z gminy Klucze, Dorota Sobczak.

Jednak przeszkody ustawione na trasie to nie wszystko! 
Najbardziej spektakularne przeszkody, zdaniem biegaczy, 
zostały ustawione na mecie przy kibicach. Tam zawodnicy 
musieli dwukrotnie zanurzyć się w kontenerze wypełnionym 
wodą z lodem i pokonać pięciometrową ścianę oraz… żywą 
przeszkodę, którą tworzyli zawodnicy futbolu amerykańskiego  
z drużyny „Gliwickich Lwów”. 

Na szczęście dotarliśmy do mety w regulaminowym cza-
sie i otrzymaliśmy na mecie medal i bandamę z logo Runma-
geddonu. Nie obyło się jednak bez siniaków i krwi na nogach 
– wspomina pani Dorota.

Co ciekawe, również dzieci mogły wziąć udział w szaleń-
czym biegu z przeszkodami, oczywiście na trasie uwzględnia-
jącej stopień trudności dopasowany do możliwości młodych 
zawodników. Na zmierzenie się z Runmageddonem zdecydo-
wał się m.in. siedmioletni Igor Warwas, uczeń Szkoły Podsta-
wowej w Kluczach. Igor zajął trzecie miejsce w biegu w jednej 
z kategorii wiekowych. Również państwo Sobczakowie zapi-
sali do biegu swojego siedmioletniego syna Stasia. Uczestnicy 
Runmageddonu „Kids” mieli do pokonania 10 przeszkód na 
jednokilometrowej trasie. 

Rodzinna drużyna na Runmageddonie: Adam i Dorota Sobczak z synem Stasiem
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Temat z okładki

Stasiu był zadowolony ze swojego biegu, a najbardziej 
podobała mu się „pajęczyna”  z taśm i „dywan” z opon. Jed-
nak na mecie był zawiedziony, że na trasie nie było błota i nie 
mógł się bezkarnie ubrudzić tak jak mama i tata – wspomina 
z uśmiechem Dorota Sobczak i dodaje, że cała trójka planuje 
start w następnym Runmageddonie! 

Pani Dorota swoją przygodę z bieganiem zaczęła w 2012 
roku. Z kolei jej mąż, Adam, wybierał na początku jazdę na 
rowerze i pływanie. Z czasem przyszła również pasja biega-
nia, przypieczętowana startem i przebiegnięciem całej trasy  
w Maratonie Warszawskim, czego dokonali oboje. 

Sporym osobistym sukcesem pani Doroty było również 
trzykrotne zdobycie podium w Biegu Herosa, czyli na dzie-
sięciokilometrowej trasie w środku lata, w upale na Pustyni 
Błędowskiej! Pasja powoli przenosi się także na syna Stasia, 
który bardzo chętnie uczestniczy z rodzicami we wszystkich 
zawodach i zawsze z dumą pokazuje kolegom zdobyty medal. 
Chłopca naśladuje już jego dwuletnia siostra, Zosia.

Zwykle  próbuje go dogonić, a jej najlepszymi zabawkami 
są ostatnio nasze medale i zdobyte puchary – opowiadają 
państwo Sobczakowie.

Runmageddon to największy cykl ekstremalnych biegów 
przez przeszkody w Polsce. Organizatorami imprezy są: Fun-
dacja Runmageddon oraz firma Extreme Events.

Runmageddon to wyzwanie rzucone sprawności, sile, 
wytrzymałości i odporności psychicznej. Startując w Run-
mageddonie można rywalizować - wyniki rejestrowane 
są za pomocą elektronicznego pomiar czasu i to pozwala 

na porównanie czasów 
zawodników z każdej serii. 
Jednak nie zapominamy 
o współpracy.  Na trasie 
ustawiamy takie prze-
szkody, które w 90 procen-
tach nie są do pokonania 
samodzielnie! Zawodnicy 
muszą więc współpraco-
wać z innymi – informują 
organizatorzy biegów, które 
po raz pierwszy zagościły 
na Pustyni Błędowskiej. 

Rafał Jaworski

XXii międzynaROdOWy BieG uliCzny
„szlaKiem WalK leGiOnistóW” 

iii zaWOdy nORdiC WalKinG  
Bydlin – KRzyWOPŁOty – zaŁęże

Bydlin, 11 listopada, 2016 

•	 Start wspólny w biegu głównym: godz. 13.00, Szkoła Podstawowa w Bydlinie 
•	 Biegi dla dzieci i młodzieży SP i Gimnazjów: godz. 14.00, stadion LKS Bydlin  

(meta dla wszystkich kategorii biegów na stadionie LKS Bydlin)
•	 Start i meta Nordic Walking: godz. 13.00 -stadion LKS Bydlin

Organizatorami biegu są: Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach, Urząd Gminy Klucze,  
Stowarzyszenie OtWARCI w Bydlinie, LKS „Kłos” Olkusz, LKS „legion” Bydlin.

ZAPRASZAmy! 

Morderczy bieg ukończyli także Paweł Jagiełka (z lewej) i Tomasz Bierlet  z Kwaśniowa Górnego (fot. organizatora Runmageddonu)

Najmłodsi zawodnicy Runmageddonu z Klucz: Staś Sobczak (z lewej) i Igor Warwas 
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OdsŁOniętO OBelisK ludWiKa mauve 
W Kluczach odsłonięto uroczyście obelisk upamiętniający ludwika mauve (niem. ludwig), założyciela tutejszej 

fabryki papieru. inicjatorem powstania obelisku było kluczewskie Koło PttK, które zrealizowano ten cel m.in. 
dzięki dofinansowaniu własnego projektu przez Województwo małopolskie. Przedsięwzięcie wsparł organizacyjnie 
samorząd Gminy Klucze. z okazji odsłonięcia obelisku, na zaproszenie stowarzyszenia „ziemia Kluczewska”, gościła 
w gminie Heide marie dietel, prawnuczka ludwika mauve.

To szczególne wydarzenie, bo w obecności potomka 
rodziny odsłaniamy obelisk Ludwika Mauve. Dzisiejszy dzień 
jest przykładem tego, że historia często przeplata się z teraź-
niejszością i przyszłością. Dzięki temu, że na przełomie XIX i 
XX wieku powstała w Kluczach fabryka papieru, założona 
przez Ludwika Mauve, ta miejscowość mogła się rozwijać, a 
mieszkańcy Klucz i okolicy znaleźli tu pracę. Mimo różnych 
wydarzeń związanych z przekształceniami papierni, zakład 
nadal funkcjonuje, a jego przyszłość rysuje się w optymi-

stycznych barwach. Obecnie jest tu realizowana inwestycja za 
około 160 mln złotych, co przyczyni się do rozbudowy zakładu 
i powstania nowych miejsc pracy - mówił Wójt Gminy Klu-
cze podczas uroczystości odsłonięcia obelisku. Norbert Bień 
pogratulował pomysłodawcom i wykonawcom przedsięwzię-
cia związanego z upamiętnieniem Ludwika Mauve, przede 
wszystkim Kołu PTTK w Kluczach, a także wykonawcy obe-
lisku, Wiesławowi Nadymusowi (to artysta rzeźbiarz i malarz, 

instruktor pracowni plastycznej w Gminnym Ośrodku Kultury). 
Zanim dokonano uroczystego odsłonięcia obelisku, Pre-
zes Koła PTTK w Kluczach, Małgorzata Kocjan oraz sekre-
tarz Koła, Zofia Romańczyk przybliżyły zebranym postać 
Ludwika Mauve. To właśnie jego, z uwagi na wielkość pro-
dukcji i skalę zatrudnienia w zakładach, należy uznać za 
pioniera przemysłu w Kluczach. W 1887 roku został on wła-
ścicielem ziem kluczewskich i wkrótce rozpoczął budowę 
dwóch dużych przedsiębiorstw: cementowni „Klucze”  
w Jaroszowcu i kluczewskiej fabryki papieru.

Jak wyglądałoby życie naszych mieszkańców, któ-
rzy użytkowali ziemię bardzo złej jakości, gdyby nie to, że 
Ludwik Mauve nabył wówczas majątek Klucze? W bardzo 
krótkim czasie po tym, bo w 1894 roku, już był produkowany 
cement w Jaroszowcu, a w 1898 roku ruszyła w fabryce w 
Kluczach pierwsza maszyna papiernicza. Równocześnie 
z rozwojem przemysłu rozwijało się rolnictwo, leśnictwo 
i ogrodnictwo. Z opowieści dziadków, rodziców na pewno 
wiedzą państwo, że dużo ludności kluczewskiej miało pracę 
we dworze – przy obsłudze pałacu, opiece nad dziećmi, w 
kuchni, a także w polu i w ogrodzie. Niemały wkład w rozwój 
miejscowości miał też zięć Ludwika Mauve, mąż Wery, Borys 
Dietel, który   wprowadził tutaj maszyny rolnicze, nawożenie 
sztuczne i nowe odmiany roślin, rozwijające się nawet na 
mało urodzajnej tutejszej glebie – podkreśliła Małgorzata 
Kocjan. W ubiegłym roku przypadała setna rocznica śmierci 
Mauvego (Ludwik Mauve zmarł w 1915 roku, jest pochowany 
w Sosnowcu razem z żoną zmarłą w 1940 roku). To zain-
spirowało Koło PTTK do podjęcia działań, aby uhonorować 
w jakiś sposób założyciela fabryki w Kluczach. Najpierw, 
w 2005 roku, Koło zorganizowało wystawę zdjęć dawnej 
fabryki papieru, a w tym roku, dzięki projektowi i pozyska-
nemu wsparciu z programu „Małopolska Gościnna”, udało się 
doprowadzić do odsłonięcia obelisku.

Niestety środki, które dostaliśmy, nie pokryły całości 
wydatków związanych z powstaniem obelisku, dlatego o 
pomoc zwróciliśmy się do sponsorów. Wsparły nas lokalne 
firmy, a także prywatne osoby, za co serdecznie im dzię-
kujemy. Podczas prelekcji dotyczącej historii Klucz od XIV 
wieku, jaką niedawno dla mieszkańców zorganizowaliśmy 
w szkole w Kluczach, można było nabyć cegiełki na poczet 
wykonania obelisku, w ramach oficjalnie zgłoszonej przez 
nas zbiórki publicznej. Prelekcji towarzyszyła wystawa zdjęć 
pod tytułem „Klucze w starej fotografii” – powiedziała prezes 
Koła PTTK w Kluczach.

Małgorzata Kocjan złożyła przy tej okazji podziękowania 

Przy pomniku Ludwika Mauve - od lewej: Horst Wȁschke i Heide Dietel, Mariola 
Wrońska (nauczyciel i tłumacz) oraz autor monumentu Wiesław Nadymus (z prawej).

O Ludwiku Mauve opowiedziały uczestnikom uroczystości Małgorzata Kocjan, prezes 
Koła PTTK w Kluczach i Zofia Romańczyk, sekretarz Koła
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wszystkim prywatnym darczyńcom, a także przedstawi-
cielom firm i instytucji, w tym Markowi Ściążko, prezesowi 
Velvet Care, Jadwidze Kallista, kierownikowi NZOZ „Zdrowie” 
w Kluczach, Małgorzacie Węgrzyn, przewodniczącej Rady 
Powiatu Olkuskiego oraz paniom Agnieszcze Ścigaj i Lidii 
Gądek, posłom na Sejm RP. Podziękowania złożyła także na 
ręce wójta Norberta Bienia, za zrozumienie intencji uhono-

rowania Ludwika Mauve i pomoc organizacyjną przy tym 
przedsięwzięciu.

W odsłonięciu obelisku Ludwika Mauve uczestniczyła 
prawnuczka przemysłowca, Heide Marie Dietel. Zwracając 
się do uczestników uroczystości, Heide Dietel powiedziała, 
że kiedy jej przodkowie przybyli tu w XIX wieku, próbowali  
w nowej ojczyźnie, w Kluczach i Sosnowcu, znaleźć jak 
najlepsze miejsce do życia dla swoich rodzin i przyszłych 
potomków. Podkreślała kreatywność Ludwika Mauve jako 
inżyniera i jego zdolności w dziedzinie techniki.

Heide Dietel przyjechała do Klucz z mężem na zapro-
szenie Stowarzyszenia „Ziemia Kluczewska”. Przedstawi-
ciele stowarzyszenia od lat utrzymują kontakt z mieszkającą  
w Niemczech rodziną dawnych właścicieli kluczewskich 
dóbr. Dbają również o grób Ludwika Mauve i jego małżonki 
w Sosnowcu. W Kluczach, podczas tej wizyty, doszło do spo-
tkania pani Heide z jej dawną opiekunką, mieszkanką Klucz, 
a także z przedstawicielami samorządu, szkół, lokalnych 

podmiotów, stowarzyszeń i firm. Goszczącej w gminie Heide 
Marie Dietel, Stowarzyszenie „Ziemia Kluczewska” przyznało 
honorowe członkostwo Stowarzyszenia. Przyznało je m.in. 
za popularyzowanie historii, godzenie wspólnej przeszłości  
z teraźniejszością oraz bezinteresowne przekazywanie 
pamiątek rodzinnych związanych  z historią rodzin Mauve 
i Dietel, ściśle powiązanych  z dziejami Klucz i okolicy. Akt 
nadania członkostwa honorowego wręczyła gościowi Mał-
gorzata Gut-Pasich, prezes stowarzyszenia.

Obelisk poświęcony Ludwikowi Mauve odsłonięto uro-
czyście w sobotę, 22 października. Monument osadzono  
w parku, niedaleko ronda. Tuż za nim znajdują się fragmenty 
schodów, które jeszcze w czasie działalności dworu Mauve  
i Dietlów w Kluczach, wiodły do amfiteatru, jaki znajdował 
się w parku.

 Obelisk Ludwika Mauve został poświęcony przez  
ks. Marka Łabudę, proboszcza parafii w Kluczach.

Uroczystość zgromadziła liczne grono mieszkańców 
Klucz i zaproszonych gości. Wśród uczestników wydarze-
nia znaleźli się: Poseł Agnieszka Ścigaj, Radny Wojewódz-
twa Małopolskiego Marcin Cockiewicz, Przewodnicząca 
Rady Powiatu Małgorzata Węgrzyn, prof. Andrzej Szromnik 
(pochodzi z Klucz, jest wykładowcą na Uniwersytecie Eko-
nomicznym w Krakowie), prezes Velvet Care Marek Ściążko,  
przedstawiciele samorządu Gminy Klucze – wójt, radni, pra-
cownicy samorządowi, dyrektorzy Gminnego Ośrodka Kul-
tury i Gminnego Zespołu Oświaty, dyrektorzy Gimnazjum  
i Szkoły Podstawowej w Kluczach, członkowie PTTK, przed-
stawiciele Stowarzyszenia „Ziemia Kluczewska”, strażacy  
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kluczach (pełniący wartę 
przy obelisku podczas uroczystości), a także mieszkańcy 
Klucz. Były wśród nich także osoby, które pamiętają czasy 
pracy we dworze, a nawet sami tam pracowali.

Goście, którzy przemawiali podczas uroczystości, zgod-
nie podkreślali wkład Ludwika Mauve w rozwój Klucz. Wska-
zywali, że oprócz budowania kapitału, rozwoju przemysłu  
i rolnictwa, Ludwik Mauve (a potem także rodzina Dietlów) 
zadbali o rozwój sfery społecznej, m.in. oświaty, kultury  
i ochrony zdrowia w Kluczach.

Rafał Jaworski

Temat z okładki

Poseł Agnieszka Ścigaj, Heide Marie Dietel, Małgorzata Kocjan i wójt Norbert Bień  
podczas odsłonięcia obelisku.

Mieszkańcy Klucz na uroczystości odsłonięcia obelisku. Więcej zdjęć w galerii internetowej na www.gmina-klucze.pl
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POdzięKOWanie
Stowarzyszenie „Ziemia Klu-

czewska” w Kluczach pragnie gorąco 
podziękować wszystkim osobom i 
instytucjom, które pomogły w zor-
ganizowaniu kilkudniowego pobytu 
zaproszonych przez nasze Stowarzy-
szenie Gości z Niemiec –  prawnuczki 
Ludviga Mauve Pani Heide Marie Die-
tel wraz z mężem Horstem Wäschke, 
a w szczególności:

Wójtowi Gminy Klucze - Panu 
Norbertowi Bieniowi, Prezesowi 
Zarządu Velvet CARE w Kluczach 
– Panu Markowi Ściążko, Kluczew-
skiemu Oddziałowi PTTK, Druhnom 
i Druhom z OSP Klucze, Dyrektorowi 
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc 
w Jaroszowcu – Panu Krzysztofowi 
Grzesikowi, Dyrektor Gimnazjum w 
Kluczach – Pani Violetcie Auguścik, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Kluczach – Pani Marcie Dziurze, Pro-
boszczowi Parafii w Kluczach - księ-
dzu Markowi Łabuda, Pani Helenie 
Sierce – opiekunce z dzieciństwa oraz 
nauczycielom języka niemieckiego 
z kluczewskich szkół, którzy bezin-
teresownie służyli swoją pomocą w 
zakresie tłumaczenia: Pani Violetcie 
Auguścik, Panu Pawłowi Feledyk,  
Pani Dagmarze Mrówce oraz Pani 
Marioli Wrońskiej, bez których kon-
takt z naszymi Gośćmi byłby znacznie 
utrudniony.

Kilkudniową wizytę zakończyło 
uroczyste odsłonięcie obelisku upa-
miętniającego Ludviga Mauve, pod-
czas której Państwo Heide Marie 
Dietel i Horst Wäschke byli Gośćmi 
Honorowymi.

Zaangażowanie wszystkich w/w 
osób pozwoliło stworzyć niezapo-
mnianą atmosferę i dostarczyło 
bardzo dużo pozytywnych wrażeń 
zarówno Gościom jak i mieszkańcom 
Klucz.

Informacje

inWestyCJe W sKRóCie
Gmina Klucze zawarła umowy z wykonawcą prac budowlanych na osiedlu 

w Kluczach. Wzdłuż bloku nr 14 przebudowany zostanie chodnik. Termin wyko-
nania prac zaplanowany jest na koniec listopada. 

Wcześniej na osiedlu zmodernizowano oświetlenie na odcinku wzdłuż bloku 
nr 14 oraz między parkingiem a placem przedszkolnym. Zamontowano tam 
osiem słupów oświetleniowych z oprawami ledowymi. Na każdym słupie znaj-
dują się dwa źródła światła. 

W Jaroszowcu będzie działał Klub Dziecięcy. Gmina Klucze podpisała umowę 
na dostawę pomocy dydaktycznych do klubu i jego wyposażenia. 

Umowy podpisane zostały także w związku z realizacją dwóch zadań w ramach 
funduszy sołeckich: w Bydllinie przeprowadzony będzie remont zaplecza w straż-
nicy OSP, a w Ryczówku zaplanowana jest budowa altany biesiadnej.

Urząd Gminy Klucze wystosował zapytania ofertowe dotyczące budowy 
placu zabaw w Kluczach oraz opracowania dokumentacji dwóch zadań: budowy 
kotłowni przy szkole w Kluczach i przebudowy Domu Kultury „Papiernik”  
w Kluczach (dokumentacja będzie zawierać koncepcję przebudowy i oszaco-
wanie kosztów). 

REmONt OŚRODKA ZDROWIA

Urząd Gminy Klucze i NZOZ „Zdrowie” w Kluczach informują o rozpo-
częciu na początku listopada prac budowlanych związanych z modernizacją 
ośrodka zdrowia w Kluczach. W związku z tym w ośrodku nastąpi zmiana 
organizacji pracy. Szczegółowych informacji dotyczących funkcjonowania 
usług w ośrodku udziela NZOZ „Zdrowie” w Kluczach (ul. Zawierciańska 14, 
tel. 32 642 84 13). Przepraszamy za utrudnienia z tym związane. 

KamPania sPOŁeCzna 

„Czad i OGieŃ. OBudŹ CzuJnOŚĆ”
W ubiegłym roku w Polsce  7414 osób 
trafiło do szpitala przez pożary i czad,  

515 zginęło w pożarach, a 50 osób  
zmarło po zatruciu dwutlenkiem węgla.

sPRaWdŹ: Stan instalacji grzewczej  
i drożność  przewodów wentylacyjnych. Czy masz w domu 
gaśnicę, czujnik tlenku węgla lub dymu? Czy znasz numery 

alarmowe służb ratowniczych?
W razie zagrożenia: wyjdź z domu, zostań na zewnątrz  

i zadzwoń pod nr 112 lub 998
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 Wydarzenia

seniOROWeROWy WeeKend
Rowerzyści-seniorzy z Gminy Klucze mieli okazję wziąć udział w akcji, dzięki której sprawdzili wiedzę o ruchu dro-

gowym i dokonali bezpłatnego przeglądu swoich dwóch kółek. uczestnicy quizu brali potem udział w losowaniu 
nagród. do Klucz na akcję, która kończyła cykl spotkań „seniorowerowych” w Polsce, przyjechał minister andrzej 
adamczyk (resort infrastruktury i budownictwa sprawował patronat nad akcją dla seniorów). z ministrem spotkali 
się seniorzy i wójt gminy norbert Bień. 

Akcje w ramach „SenioRowerowego Weekendu” miały nie 
tylko wymiar edukacyjny. Dawały też możliwość bezpłatnego 
przeglądu technicznego roweru czy udziału w warsztatach 
bezpiecznej jazdy. 

Wydarzenie, które 22 października odbyło się w Kluczach, 
zamykało cykl spotkań z seniorami, prowadzonych w kilku 
województwach w Polsce. Stąd obecność Ministra Infra-
struktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka (akcja jest 
organizowana przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego, której z mocy ustawy przewodniczy minister 
infrastruktury). Przedstawiciel rządu mówił o tym, jak ważne 
jest prowadzenie akcji prewencyjnej i edukacyjnej. 

Lepiej jest zapobiegać, niż potem dramatycznie stwier-
dzać, że liczba wypadków z udziałem rowerzystów, zwłasz-
cza rowerzystów-seniorów, zwiększyła się. Kiedy zapy-
tałem obecnych tutaj uczestników spotkania, czy warto, 
powiedzieli mi, że absolutnie tak i że taka akcja powinna być 

prowadzona cyklicznie. Myślę, że pozwoli im uświadomić 
sobie, jakie zagrożenia wynikają chociażby ze zmienionych 
przepisów o ruchu drogowym, o czym nie wszyscy seniorzy 
być może wiedzą – powiedział Andrzej Adamczyk. Powie-
dział także, iż sama akcja ma nie tylko wymiar edukacyjny. 
Oprócz sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności, uczestnicy 
ruchu drogowego mogli także przejść bezpłatne badania, na 
przykład wzroku, co jest niezmiernie ważne dla użytkowni-
ków wszelkich pojazdów. W gminie Klucze badania takie były 
zaplanowane w niedzielę w Chechle. 

Natomiast o tym, jak ważne jest sprawdzenie stanu tech-
nicznego rowerów świadczy bilans akcji ogólnopolskiej. Oka-
zuje się, że około 30 procent rowerów, które przyprowadzano 

do serwisanta, miało usterki. Mogły one wpływać na bez-
pieczeństwo w ruchu drogowym. Ponadto wyniki całej akcji 
będą brane pod uwagę przy tworzeniu strategii działań Kra-
jowej Rady, mających wpływ na bezpieczeństwo seniorów, 
użytkowników dróg. 

Wśród uczestników akcji w Kluczach rozlosowano dwie 
nagrody. Kask otrzymał Stanisław Kijas z Klucz, natomiast 
nagroda główna – rower i kask – trafiły również do miesz-
kańca Klucz, Andrzeja Kuliga. Pan Andrzej wyszedł na scenę 
po odbiór nagrody wspierając się laską z powodu kontu-
zjowanej nogi. Zapowiedział jednak, że w niedługim czasie 
rower już będzie przez niego użytkowany. 

Okazuje się, że pan Andrzej Kulig już w latach 60-tych był 
kolarzem. Jeździł francuskim rowerem Favorit, co jak podkre-
ślał, w tamtych latach było bardzo dobrym sprzętem. 

Rafał Jaworski

Gratulacje wylosowanym laureatom quizu składał Minister Infrastruktury  
Andrzej Adamczyk (na zdjęciu ze Stanisławem Kijasem, który zdobył II nagrodę) 

Andrzej Kulig z Klucz wylosował 
pierwszą nagrodę – rower i kask

Akcja była okazją do bezpłatnego 
przeglądu roweru
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 Wydarzenia

dzieŃ GŁOŚneGO Czytania
z okazji Ogólnopolskiego dnia Głośnego czytania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kluczach odbyło się spotkanie, 

w którym uczestniczyły dzieci wraz z wychowawcami z kluczewskiej szkoły podstawowej.

Gościem specjalnym spotkania  była Ilona Buchner  
z Teatru GROTESKA w Krakowie. Aktorka starała się przeko-
nać  dzieci, że czytelnictwo  i książki to świetna alternatywa  
dla telewizora  i komputera.

Słuchacze z zaciekawieniem  śledzili losy bohaterów z 
wybranych książek m.in.:  „Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lind-
gren, „Pinokia” C. Collodi czy „Muminki” Tove Jannson. 
Dzieci chętnie brały udział w dyskusji oraz odpowiadały 

na zadane pytania dotyczące przeczytanych książek. Na 
zakończenie słuchacze otrzymali upominki w postaci ksią-
żek dla klasy. 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania (przypadający 29 
września) ogłoszony został przez Polską Izbę Książki po raz 
pierwszy w 2001 roku. Jego ideą jest  promowanie głośnego 
czytania i rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci  
celem obudzenia w nich zamiłowania do książek. 

leKKOatleCi na POdium
Reprezentanci Gimnazjum w Kluczach po raz kolejny udowodnili swoją dobrą formę w lekkoatletyce. Podczas mi-

strzostw Powiatu, które odbyły się 26 września na stadionie mOsiR w Olkuszu, gimnazjaliści stawali na podium 
cztery razy, zdobywając trzecie miejsca w poszczególnych konkurencjach. 

Milena Leśniak i Eryk Szeląg z Gimnazium w Kluczach 
zajęli trzecie miejsca w biegu na 300 metrów dziewcząt oraz 
chłopców. Trzeci wynik uzyskał  również Szymon Banyś,  
w konkurencji pchnięcia kulą. Również sztafeta dziewcząt  

w biegu 4 x 100 metrów zdobyła trzecie miejsce. Sztafeta 
startowała w składzie: Maria Polak, Milena Leśniak, Wioletta 
Grojec i Emilia Krzeczowska. Opiekunami uczniów byli: Grze-
gorz Kaliś i Marek Starczyński.

inf. i fot. GBP w Kluczach
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Wydarzenia

dzieŃ eduKaCJi naROdOWeJ
Podczas spotkania z okazji dnia edukacji narodowej, Wójt Gminy norbert Bień wręczył nagrody za szczególne 

osiągnięcia zawodowe jedenastu nauczycielom i dwóm dyrektorom szkół. spotkanie, zorganizowane w urzędzie 
Gminy, uatrakcyjnił występ Kingi Kasprzyk, mieszkanki Jaroszowca, laureatki Festiwalu zaczarowanej Piosenki.

Nagrody Wójta Gminy Klucze, wręczane osobiście przez 
Norberta Bienia oraz przez Dyrektora Gminnego Zespołu 
Oświaty Jarosławę Kraszewską, otrzymało jedenastu nauczy-
cieli: Lidia Jurczyk z Przedszkola w Kluczach, Renata Szatan 
z Gimnazjum w Bydlinie, Jowita Pandel-Myrcik z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Ryczówku, Maria Mól z ZSP  
w Bydlinie, Aneta Miszczyńska ze Szkoły Podstawowej w Klu-
czach, Marek Starczyński z Gimnazjum w Kluczach, Aleksan-
dra Krzyżak z Gimnazjum w Kluczach, Edyta Mędrek z ZSP  
w Chechle, Maria Stachowicz z ZSP w Chechle, Halina Cichoń 
z ZSP w Kwaśniowie Dolnym i Agnieszka Wydmańska z ZSP 
w Kwaśniowie Dolnym. 

Wójt Norbert Bień wręczył także 
nagrody dwóm dyrektorom placó-
wek oświatowych z Gminy Klu-
cze: Annie Kotarze – dyrektorowi 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Chechle i Krzysztofowi Dąbrow-
skiemu - dyrektorowi Gimnazjum 
w Bydlinie.  Spotkanie z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej było także 
okazją do wręczenia nominacji na 
stopień nauczyciela mianowanego. 
Otrzymały je Maria Stachowicz  
i Agnieszka Wydmańska (obie panie 
są wśród wyróżnionych nagrodami 

wójta za osiągnięcia zawodowe). Na spotkaniu, oprócz grona 
wyróżnionych nauczycieli, gościli dyrektorzy szkół, przedszkoli 
i zespołów szkolno-przedszkolnych w gminie Klucze oraz 
radni gminy i przedstawiciele związków zawodowych nauczy-
cieli. Goście, a także Wójt Gminny Klucze, złożyli serdeczne 
życzenia nauczycielom i wszystkim pracownikom oświaty z 
okazji ich święta. Podziękowania za osiągnięcia zawodowe, 
długoletnią pracę pedagogiczną i kierowniczą otrzymała była 
dyrektor Gimnazjum w Kluczach Elżbieta Jaworska, która od 
tego roku szkolnego odeszła na emeryturę. 

Rafał Jaworski

nOWy ROK szKOlny

W tym roku szkolnym w szkołach podstawowych w gminie Klucze 
ślubowanie złożyło 56 pierwszaków. z kolei w gimnazjach mamy 

148 uczniów klas pierwszych. duży nabór odnotowano w przedszko-
lach – do tych placówek trafiło 492 dzieci rozpoczynających wycho-
wanie przedszkolne.

Dla nowych uczniów podstawówek utworzono łącznie sześć oddziałów. 
Dla porównania, w ubiegłym roku tych oddziałów było dziesięć. W samych 
Kluczach powstała w tym roku tylko jedna klasa pierwsza, do której uczęsz-
cza dziesięcioro dzieci – informuje Jarosława Kraszewska, dyrektor Gmin-
nego Zespołu Oświaty w Kluczach.

Prawdopodobnie od przyszłego roku szkolnego nie będzie już naboru 
do klas pierwszych gimnazjów, jeśli zostanie wdrożona reforma oświatowa 
i związana z nią likwidacja gimnazjów. Uczniowie opuszczający klasę szóstą 
szkoły podstawowej, będą kontynuować naukę w siódmej, a potem w ósmej 
klasie SP. 

(RAJ) Program artystyczny w Szkole Podstawowej w Kluczach z okazji 
ślubowania klasy pierwszej. (fot. A. Kocjan-Dziatłowicz)



Ruszył konkuRs ”opowiedz…!”

Ośrodek DZIAŁAJ LOKALNIE w Klu-
czach i Stowarzyszenie Forum Oświa-
towe Klucze zachęcają wszystkich 
grantobiorców IX edycji Działaj Lokal-
nie do wzięcia udziału w konkursie na 
filmowe opowiedzenie o swoich dzia-
łaniach. Konkurs podzielony jest na 
następujące kategorie:

1. CZŁOWIEK – prace mają opowia-

dać o konkretnych osobach zaangażowa-

nych w realizację projektu, 2. MIEJSCE 
- pokazanie konkretnych zmian, jakie 

zaszły w miejscowościach, w których 

realizowane były projekty, 3. MOTYW- 

to możliwość podzielenia się sukcesem 

skoncentrowanym wokół konkretnego 

produktu czy efektu projektu, 4. FIL-
MOWY PRODUKT PROJEKTU - w tej 

kategorii mogą być zgłaszane prace, które 

są produktem projektu, a nie opowiadają 

o zmianie, jaka zaszła wskutek projektu. 

Uczestnicy konkursu muszą w terminie 

do 31 grudnia 2016 opublikować swoją 

pracę (film trwający maks. 2,5 minuty) 

w serwisie vimeo lub youtube. Filmy 

będą udostępniane na profilu  facebook  

Ośrodka Działaj Lokalnie w Kluczach oraz 

na stronie www.gmina-klucze.pl 
Więcej informacji: e-mail:  

dzialaj.lokalnie@wp.pl, tel: 533 976 208

nagłośnienie z pRojektu

Grupa nieformalna Koło Przyjaciół 
Wsi Ryczówek zakupiło  nagłośnienie 
do świetlicy gminnej w Ryczówku dla 
teatru Ludowego za kwotę 4 tys. zł. 

Realizatorem projektu pod nazwą 

„Tworzenie warunków do rozwoju arty-

stycznego i kultywowanie folkloru” jest 

Marek Piłka, autorem projektu - firma 

consultingowa  NOVIGO Anita Pabis . 

Konkurs dofinansowano w ramach 

programu „Działaj Lokalnie IX „Polsko 

Amerykańskiej Fundacji Wolności, reali-

zowanego przez Akademię Rozwoju 

Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Dzia-

łaj Lokalnie w Kluczach, prowadzony 

przez Stowarzyszenie Forum Oświatowe 

Klucze. Nagłośnienie wykorzystywane 

będzie podczas prób i występów Teatru 

Ludowego - informuje koordynator pro-

jektu Renata Piłka.
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WyBRanO OFeRty  
W KOnKuRsie uzuPeŁniaJą-
Cym na RealizaCJę zadaŃ 
PuBliCznyCH W sPORCie

Powołana przez wójta gminy komisja konkursowa dokonała wyboru ofert  
w konkursie uzupełniającym na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Dotację przyznano następującym podmiotom:

GLKS „Przemsza Klucze” 2 500 zł, ULKS „Centuria” Chechło 2 000 zł, LKS 
„Legion” Bydlin 2 000 zł, LKS „Unia” Jaroszowiec 2 000 zł, ULKTS Jaroszowiec 
2 000 zł, Stowarzyszenie AP „Przemsza Klucze” 2 000 zł, UKS w Kluczach 1 800 zł, 
UKKS „Orzeł” Kwaśniów 1 700 zł, LZS „Błyskawica” Kolbark 1 600 zł, ULKS Legionik 
Bydlin 1 200 zł, Stowarzyszenie „Jaroszowiec” 1 200 zł.

lGd „nad BiaŁą  
PRzemszą”
kRyteRia wyboRu opeRacji obowiązu-
jące w stowaRzyszeniu Lgd „nad białą 
pRzemszą”

Kryteria formalne - odnoszą się do formy złożonego wniosku, terminowości, 
zgodności zakresu tematycznego oraz czy wniosek został złożony zgodnie z innymi 
warunkami określonymi w ogłoszeniu o naborze. 

Kryteria zgodności operacji z LSR - weryfikują zgodność operacji z LSR i osią-
gnięcie wskaźników zaplanowanych w LSR.

Lokalne kryteria wyboru- ocena merytoryczna (dwa rodzaje: kryteria horyzon-
talne oraz premiujące).

Kryteria horyzontalne - badają wpływ projektu na możliwość rozwiązywania 
zdefiniowanych w LSR problemów. 

Kryteria premiujące – w podziale na 3 cele strategiczne pozwalają premio-
wać projekty, które w największym stopniu wpisują się w cele szczegółowe danego 
obszaru. Ocenie tej podlegają wyłącznie operacje, które osiągnęły minimum punk-
towe w trakcie oceny według kryteriów horyzontalnych. 

Proces oceny i wyboru projektów:
Ogłoszenie naboru (od 14 do 30 dni) -  wnioski należy składać w terminie wska-

zanym w ogłoszeniu o naborze. 
Ocena, wybór projektów i przekazanie wybranych projektów do Samorządu 

Województwa - do 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składa-
nia wniosków w ramach danego naboru. 

Ocena składa się z czterech etapów. 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca 
w obszary wiejskie. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Nad Białą Przemszą”. Instrukcja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.
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„nowe buty na debiuty”   
podsumowanie pRojektu 

osp i  kgw  
w bogucinie dużym

Ochotnicza Straż Pożarna i Koło 
Gospodyń Wiejskich w Bogucinie Dużym 
kończy realizację projektu „Nowe Buty 
na Debiuty”, który był dofinansowany ze  
środków programu  Działaj Lokalnie  IX  
Polsko-Amerykańskiej Fundacji  Wolno-
ści (realizowanego przez Akademię Roz-
woju Filantropii w Polsce).

W związku z tym składamy gorące 
podziękowania za wszelką pomoc mery-
toryczną i techniczną, duże zaangażowa-
nie i bezinteresowność Stowarzyszeniu  
Forum Oświatowe Klucze, Gminie Klucze 
oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury, stra-
żakom z OSP Bogucin Duży oraz wszyst-
kim wolontariuszom – mieszkańcom 
Bogucina Dużego, dzięki którym realizo-
wane przedsięwzięcie przyniosło wiele 
zadowolenia wszystkim uczestnikom  
i paniom z KGW Bogucin Duży.

Prezes OSP – Sylwiusz Kajda 
Przewodnicząca KGW- Lucyna Probierz

capoeiRa w jaRoszowcu!

Stowa rz ys ze ni e  „ J a ro s zow i e c ”  
i Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach 
zapraszają dzieci i młodzież (5-15 lat) na 
bezpłatne zajęcia z Capoeiry! Warsztaty 
będą odbywać się w piątki w godzinach 
18.00 – 19.30 w Domu Kultury „Hutnik”  
w Jaroszowcu. Informacje pod nr tel. 
32 647 14 60. Zajęcia są realizowane dzięki 
projektowi „Polubić Capoeira”, współfinan-
sowanemu przez Gminę Klucze.

tuRnieJ O PuCHaR ORliKa

W  Kluczach 11 września odbył się turniej Piłki nożnej „dzikich drużyn” 
o Puchar Orlika Klucze 2016. zagrało w nim sześć drużyn: akademia 

Piłkarska Przemsza Klucze, Oldboys Klucze, Gmina Gołcza, expro sebastian 
sitkowski, tim Bukowno i marlibo.

Upalna pogoda wrześniowego weekendu nie przeszkodziła w sprawnej grze. Jak 
informują organizatorzy, turniej został rozegrany na wysokim poziomie. Drużyny 
podzielono na dwie grupy grające systemem „każdy z każdym”. Po bardzo zacię-
tej walce do półfinałów awansowały drużyny AP Przemsza Klucze, Marlibo, Olboys 
Klucze i Tim Bukowno. Pierwszy półfinał rozegrały drużyny AP Przemsza Klucze  
i Tim Bukowno. W drugim spotkali się Oldboys Klucze i Marlibo. Do finału awanso-
wały: Tim Bukowno i Oldboys Klucze. Wyrównany i zacięty mecz zakończył się remi-

sem 1:1, wiec o wszystkim 
zdecydowały rzuty karne. 
Dzięki wspaniałej postawie 
bramkarza Oldboys Klucze,  
drużyna ta zdobyła pierw-
sze miejsce w turnieju o 
Puchar Orlika Dzikich Dru-
żyn Klucze 2016.

To były bardzo udane 
rozgrywki. Dziękujemy 
wszystkim drużynom, które 
u nas zagrały i gratulujemy 
najlepszym. W przyszłości 
odbędą się następne tur-
nieje – zapewnia organiza-
tor Marcin Rapacz. 

GOŚĆ z usa W KluCzaCH
szkoła Podstawowa im. Jana Pawła ii w Kluczach gościła Barbarę thompson 
z usa, emerytowaną bibliotekarkę z minnesoty. spotkanie z lektorką 
było możliwe dzięki projektowi „magic english” i współpracy z Polsko-
amerykańską Fundacją Wolności. Kluczewska szkoła od początku tego roku 
szkolnego jest beneficjentem grantu Fundacji Wolności.

Pani Barbara przygotowała dla uczniów prezentację o swoim kraju. Jej barwna opo-
wieść oraz pokazane zdjęcia bardzo zainteresowały uczniów, a gry i zabawy pomogły 
w lepszej komunikacji. Lektorka gorąco zachęcała dzieci do nauki języka angielskiego, 

wskazując na korzyści , jakie 
przynosi znajomość języka 
obcego – mówi Aneta Misz-
czyńska, nauczyciel języka 
angielskiego i koordynator 
projektu „Magic English”.

Po zajęciach z uczniami 
gość ze Stanów Zjednoczo-
nych wziął udział w zwie-
dzaniu Gminy Klucze, m.in. 
Pustyni Błędowskiej. 
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JuBileusz uniWeRsytetu
W piątek 21 października słuchacze uniwersytetu trzeciego Wieku, opieku-

nowie uniwersytetu i zaproszeni goście świętowali 10-lecie utW w Klu-
czach. z tej okazji odbyły się występy uniwersyteckiego teatru muzycznego 
 i zespołu „tesameee…”. 

Gości uroczystości powitali Mirosław 
Macek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury (jednostka ta sprawuje opiekę nad 
uniwersytetem) oraz Zuzanna Kocjan, 
pracownik GOK i koordynator uniwersy-
tetu. Podczas odczytu na temat historii 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kluczach, 
Zuzanna Kocjan podkreśliła, że został on 
założony jako pierwszy w powiecie olku-
skim, a stało się to w odpowiedzi na wnio-
ski środowiska lokalnego. Goszcząca na 
spotkaniu jubileuszowym była wójt Mał-
gorzata Węgrzyn (za jej kadencji powstał 
UTW w Kluczach) tak wspominała początki 
działalności uniwersytetu:

Pamiętam, że na pierwszym wykładzie 
było około stu osób. Jego tematem była 
przedsiębiorczość. Od tego czasu zapa-
miętałam, co oznacza piątka na początku 
kodu kreskowego. Jest to symbol polskiego 
produktu i odtąd wiem, że kiedy kupuję tak 
oznaczony towar, to trafia do mnie najlep-
szy produkt, jaki może być.

Składając życzenia słuchaczom UTW 
Małgorzata Węgrzyn wyraziła nadzieję, że 
te minione dziesięć lat jest tylko począt-
kiem i będą następne wspaniałe jubileusze.

Do uczestników uroczystości, zgroma-
dzonych w Sali Domu Kultury „Papiernik” 
w Kluczach, zwrócił się również obecny 
wójt Norbert Bień, który złożył studentom 
życzenia z okazji jubileuszu:

Zajęcia na uniwersytecie pozwalają 
państwu poszerzać swoje horyzonty 
myślowe i wykorzystywać zdobywaną 
wiedzę. Jest to też okazja do nawiązy-
wania znajomości, a nawet przyjaźni 
w gronie słuchaczy. Życzę zatem wielu 
udanych spotkań i zapewniam o mojej 
gotowości do pomocy i otwartości na 
współpracę – powiedział Norbert Bień.

O znaczącej roli, jaką odgrywa uniwer-
sytet w życiu seniorów, mówiła Elżbieta 
Kulawik, przewodnicząca samorządu 
studenckiego. Podkreśliła, że uniwersytet 
zachęca do bycia aktywnym i bycia wśród 
ludzi, a także pozwala czuć się potrzeb-
nym, a zajęcia umożliwiają zdobywanie 

wiedzy praktycznej, a także tej, która nie 
kojarzy się ze starością.

Większość z nas, seniorów, odchodząc 
na emeryturę nie jest przygotowana do 
starości. Zaczyna się monotonia życia,  
a nawet izolacja społeczna, co może 
szybko odbić się na naszym zdrowiu. Wła-
śnie takim negatywnym zjawiskom prze-
ciwdziała Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
dlatego bardzo serdecznie zapraszam do 
nas jeszcze tych niezdecydowanych – 
mówiła Elżbieta Kulawik.

Na jubileuszu gościli także byli dyrek-
torzy Gminnego Ośrodka Kultury: Andrzej 
Miszczyński i Barbara Wąs, którzy jako 
szefowie jednostek patronujących uni-
wersytetowi, również zaangażowani byli  
w jego działalność. Życzenia z okazji 10-lecia 
UTW złożył także, w imieniu Lidii Gądek, 
asystent pani poseł, Tomasz Bargieł.

Jubileusz UTW miał wspaniałą oprawę 
sceniczną. Najpierw dla uczestników uro-
czystości wystąpił Uniwersytecki Teatr 
Muzyczny (zespół ten również świętował 
jubileusz 10-lecia). Zespół tworzą słu-
chaczki UTW, panie: Aleksandra Klich 
(pierwsza przewodnicząca samorządu 
studenckiego), Mieczysława Łowas, Zofia 
Guzik, Janina Włoch, Brygida Ewa Swał-
dek, Janina Kiszka,  Elżbieta Czerniak, 
Wacława Lisowska, Krystyna Płonka, Elż-
bieta Kałmuk-Galicka. Opiekunem arty-
stycznym grupy jest Marzanna Krzyszow-
ska. Teatr zaprezentował impresję słowno-
-muzyczną pt. „Sentymentalna podróż…”,  
w oparciu o teksty m.in.  Jana Sztaudyn-
gera, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 
(Teatrzyk „Zielona Gęs”) i Tadeusza Boya 
Żeleńskiego.

Prezentem muzycznym z okazji jubile-
uszu był także występ zespołu wokalnego 
„Tesamee…”, którym kieruje Anna Szarek-
-Dudek. Panie zaśpiewały słuchaczom 
kilka znanych piosenek muzyki rozryw-
kowej, a także „Sto lat!” w kulminacyjnym 
momencie, kiedy przed scenę „wjechał” 
jubileuszowy tort.

Rafał Jaworski

K R ó t K O

z histoRią za pan bRat

Stowarzyszenie „Otwarci” w Bydlinie 

jest realizatorem zadania publicznego pn. 

„Z historią za Pan Brat”. Projekt realizowany 

jest przy wsparciu finansowym Wojewódz-

twa Małopolskiego. Celem projektu jest 

uczczenie 102 Rocznicy Bitwy pod Krzy-

wopłotami oraz współorganizacja XXII 

Międzynarodowego Biegu Ulicznego „Szla-

kiem Walk Legionistów” Bydlin-Krzywo-

płoty-Załęże-Bydlin. Organizację wydarzeń 

poprzedzi ogłoszony w placówkach oświa-

towych na terenie gminy Klucze konkurs 

plastyczny dotyczący tematyki odzyskania 

niepodległości. Działania projektowe mają 

kształtować u mieszkańców gminy Klucze 

poczucie więzi z Ojczyzną, gminą i regionem. 

Ważnym elementem edukacji historycznej  

i patriotycznej w ramach projektu będzie 

odwiedzenie miejsc związanych z trasą 

przemarszu legionistów i z polami bitewnymi  

z 1914 roku przy ruinach zamku w Bydlinie. 

koniec sezonu wędkaRskiego

Stowarzyszenie Turystyczno-Węd-

karskie „Biała Przemsza” w Kluczach zor-

ganizowało zawody wędkarskie na zakoń-

czenie tegorocznego sezonu, pod hasłem 

„Jesień 2016”.

W zawodach,  które  sędziowali 

Krzysztof Brzeziński i Wiesław Banyś, 

wystartowało 20 wędkarzy. Pierwsze 

miejsce zajął Wiesław Mgłosiek (5840 

pkt.), drugie Leszek Lachor (2190 pkt.),  

a trzecie Jacek Śliwka (2150 pkt.).

Zakończenie sezonu było okazją do 

rocznego podsumowania wyników węd-

karzy zrzeszonych w stowarzyszeniu 

„Biała Przemsza”. Pierwsza szóstka węd-

karzy z najlepszymi wynikami sporto-

wymi (w skali roku) prezentuje się nastę-

pująco: Jacek Śliwka (1), Leszek Lachor 

(2), Adrian Leś (3), Stanisław Góźdź (4), 

Michał Śliwka (5) i Adrian Żuk (6). 
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dzieŃ zdROWia 

stowarzyszenie „Babiniec” zorganizowało w pierwszą sobotę października „dzień zdrowia”. Wydarze-
nie odbyło się w ramach projektu „aktywy senior 50+”, realizowanego przez kluczewskie stowarzyszenie,  

a wspartego finansowo przez Województwo małopolskie.

„Dzień Zdrowia” otworzyli uroczyście w Domu Kultury  
w Kluczach: Prezes Stowarzyszenia „Babiniec” teresa 
Soczówka i Wójt Gminy Norbert Bień. Podczas tegorocznego 
Dnia Zdrowia można było skorzystać z bezpłatnych badań 
profilaktycznych, m.in. pomiarów: ciśnienia tętniczego krwi, 
dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu i cukru we krwi,  

a także z badań na wadze analitycznej. Odbyły się rów-
nież: spotkanie z lekarzem rodzinnym Dariuszem Wdowi-
kiem, dotyczące zdrowego stylu życia i pokaz ratownictwa 
medycznego, przygotowany przez ratownika Stanisława 
Góździa.

Chętni mogli skorzystać także z porad prawniczych i 
masaży. Fizjoterapią na „Dniu Zdrowia”  zajmowali się przy-
szli technicy masażyści - słuchacze szkoły policealnej pod 
kierunkiem doświadczonego masażysty Roberta tracza  
z Agroturystycznej Akademii Zdrowia. Akademia zor-
ganizowała ponadto stoisko z naturalnymi produktami 
leczniczymi.

Ciekawym punktem w programie Dnia Zdrowia były 
także ćwiczenia i wykład, przeprowadzone przez Małgorzatę 
Szymczyk, pierwszą w Polsce instruktorkę smovey. Jest to 
przyrząd do ćwiczeń aktywności fizycznej w oparciu o dzia-
łanie wibracji – informuje Karolina Jurczyk ze Stowarzysze-
nia „Babiniec”. 

ĆWiCzenia GminnyCH 
JednOsteK OsP

8 października w Bydlinie zostały zorganizowane ćwi-
czenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy 
Klucze. W ćwiczeniach uczestniczyło osiem jednostek OSP 
z: Ryczówka, Rodak, Kwaśniowa, Chechła, Bydlina, Krzy-
wopłot, Kolbarku i Bogucina Dużego. Celem ćwiczeń było 
doskonalenie organizowania i prowadzenia działań ratow-
niczo-gaśniczych na terenie gminy Klucze.

Więcej zdjęć na www.osp.rodaki.pl

KROPla miŁOŚCi

Wolontariusze i opiekunowie z Gimnazjum im. 
Jana Pawła ii w Kluczach zorganizowali kolejną 

akcję zbiórki krwi pod hasłem „Kropla miłości”.

Zbiórkę krwi organizujemy już od dziesięciu lat. W tym 
roku, spośród osób chętnych do udziału w akcji „Kropla 
Miłości”, pięć mogło oddać krew. Ale nie zniechęcamy się 
liczbami i działamy dalej. Wiemy, że dzięki naszej akcji, 
niektórzy zostali stałymi krwiodawcami i oddają krew 
regularnie, według swojego cyklu – mówią organizatorzy 
akcji. - Wszystkim dziękujemy za wsparcie. Dziękujemy 
także  paniom z kluczewskiego Koła Gospodyń Wiejskich, 
które przygotowały słodki poczęstunek dla oddających 
krew oraz wolontariuszy – dodają organizatorzy. Fo
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Fot. Radosław Karolczyk/ OSP Rodaki 


