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Łowcy kadrów
Lubią fotografować i dzielić się 
efektami swojej pracy. Poznajcie 
grupę “Fotografików Ziemi 
Olkuskiej”, do której należą także 
mieszkańcy naszej gminy.

Czytaj str. 14 

szkoŁy po 
reformie
Rada Gminy Klucze podjęła uchwałę 
w sprawie projektu dostosowania sieci 
szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego, w związku 
z wprowadzaną reformą oświatową.

Czytaj str. 4

W numerze między innymi:

ćwiczenia ratownicze

W Kluczach już po raz siódmy odbyły się ćwiczenia i pokaz ratownictwa na lodzie. Warunki 
ku temu były idealne – w drugiej połowie stycznia wciąż utrzymywała się prawdziwa biała zima, 
z głębokim śniegiem i mrozem.  W tym roku po raz pierwszy w ćwiczeniach uczestniczyła grupa 
WOPR z psami ratowniczymi. 

Czytaj na str. 3
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Tak było w sTyczniu podczas pokazu raTownicTwa na lodzie,  
po kTórym jak co roku odbyło się morsowanie. chęTnych, jak 

widać, nie zabrakło!

Wójt Gminy Klucze i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  w Kluczach 

zapraszają na koncert z okazji Dnia Kobiet
Wieczór z muzyką grecką zapewni zespół „Mythos”

Dom Kultury „Papiernk” w Kluczach, 

niedziela 12 marca, godz. 17.00
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ćwiczenia ratownicze
W Kluczach odbyła się siódma edycja ćwiczeń i poka-

zów ratownictwa lodowego, których organiza-
torami byli: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
i Państwowa Straż Pożarna w Olkuszu oraz Wójt Gminy 
Klucze i Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzyso-
wego UGK. W tym roku po raz pierwszy w ćwiczeniach 
uczestniczyła grupa WOPR z psami ratowniczymi, uro-
czymi przedstawicielami rasy berneński pies pasterski. 
Po pokazie ratowania tradycyjnie odbyło się morsowa-
nie, w które włączyli się członkowie „Jurajskich Morsów” 
z Zawiercia, uczniowie olkuskich klas mundurowych 
i mieszkańcy naszej gminy.

Warunki pogodowe do przeprowadzenia ćwiczeń 
ratownictwa na lodzie były w tym roku idealne. W dru-
giej połowie stycznia, kiedy zorganizowano to trzydniowe 
wydarzenie, trwała prawdziwa, biała i mroźna zima. Pokaz 
otwarty (19 stycznia) odbył się na Stawie „Zielonym” 
w Kluczach, gdzie na zamarzniętej tafli wycięto trzy przerę-
ble dla symulacji tonięcia oraz dla miłośników morsowania.  
W ćwiczeniach uczestniczyła straż pożarna, uczniowie klas 
mundurowych i ratownicy WOPR. Jak co roku rolę tonącego 
odgrywał Stanisław Góźdź z Klucz, ratownik WOPR i Radny 
Gminy Klucze. W skafandrze płetwonurka zanurzał się w prze-
rębli i umożliwiał ratownikom przeprowadzanie ćwiczebnych 
akcji wyciągania tonącego z wody. Wśród obserwatorów ćwi-
czeń byli samorządowcy, m.in. Wójt Gminy Klucze Norbert 
Bień i pracownicy Referatu Zarzadzania Kryzysowego Urzędu 
Gminy Klucze, a także policjanci, strażacy i uczniowie. 

Pokaz w Kluczach był okazją do zaobserwowania, 
jak w sposób bezpieczny i skuteczny ratować tonącego 
w przerębli, zarówno z użyciem sprzętu przygodnego 
(kijków, szalika, sanek), jak i z profesjonalnym sprzętem 

ratowniczym. Odbyła się także demonstracja samorato-
wania (m.in. z użyciem kolców asekuracyjnych, które, jak 
przekonywali ratownicy, powinien mieć przy sobie każdy 
wędkarz, który łowi w przerębli).

Po ćwiczeniach, tak jak w latach ubiegłych liczna 
grupa „morsów” zanurzała się kolejno w lodowatej wodzie 
w przeręblach. Uśmiechy na twarzach świadczyły, że 
bawią się przy tym doskonale! Wszystkim morsom, któ-
rzy wytrzymali w zanurzeniu przynajmniej niecałą minutę, 
organizatorzy wydarzenia wręczyli pamiątkowe dyplomy, 
przygotowane przez Referat Funduszy Zewnętrznych i Pro-
mocji Urzędu Gminy Klucze. Oprócz zorganizowanej grupy 
z klubu „Jurajskie Morsy” z Zawiercia na krótkie morsowa-
nie zdecydowali się również uczniowie z klasy mundurowej 
z olkuskiego liceum, a także mieszkańcy naszej gminy, 
m.in. Krzysztof Nowak, radny z Kwaśniowa Dolnego. 

Rafał Jaworski

Organizatorami VII edycji pokazu ratownictwa byli: 
Urząd Gminy Klucze, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratun-
kowe w Olkuszu i Państwowa Straż Pożarna w Olkuszu.

Wydarzenie wsparli: Velvet Care, Nadleśnictwo 
Olkusz, Zofia Rydzyk, Robert Mazur, Kurier Team 2000 
Stanisław Chłosta, Krzysztof Nowak – Radny Gminy Klu-
cze, Państwowa Straż Pożarna w Wolbromiu oraz Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Łazach.

Siatkówka 
na koniec ferii

Drużyna Hilcus Olkusz wygrała Turniej Piłki Siatkowej 
Open o Puchar Wójta Gminy Klucze, który co roku orga-
nizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach. 
Zwycięska drużyna występowała w składzie: Dariusz War-
dęga /kapitan/, Jakub Kocjan, Krzysztof Parzyszek, Przemy-
sław Czajkowski, Adrian Andrzejczyk, Piotr Nowacki i Michał 
Lubach. Drugie miejsce zajął zespół Victoria Dłużec, a trzecie 
Volley Team Błyskawica Sosnowiec. Młoda drużyna z Klucz 
reprezentująca Uczniowski Klub Sportowy, prowadzona 
przez Pawła Krawczyka (nauczyciela wychowania fizycznego 
i radnego gminy) zajęła piąte miejsce. Mecze rozegrano na 

szkolnej sali gimnastycznej w Kluczach, a sędzią głównym 
zawodów był Piotr Kasprzyk. Zwycięzcy zdobyli Puchar Wójta 
Gminy Klucze, a pozostali medaliści otrzymali piłki, dyplomy 
i artykuły papiernicze ufundowane przez firmę Velvet Care 
Klucze - informuje Mirosław Macek, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury..
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ośmioklasowe szkoły od września 2017 roku
R ada Gminy Klucze podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego. W wyniku wprowadzanej reformy oświatowej nauczanie podstawowe będzie odbywać 
się w systemie kształcenia ośmioklasowego, bez gimnazjów. W Gminie Klucze prowadzone przez samorząd publiczne 
gimnazja w Kluczach i Bydlinie zostaną włączone do nowej struktury szkół podstawowych. 

Zaproponowany w uchwale Rady Gminy plan sieci publicz-
nych szkół podstawowych w Gminie Klucze zakłada funkcjo-
nowanie siedmiu szkół podstawowych uczących w systemie 
ośmioklasowym. Zgodnie z projektem nie zmieniłyby się 
dotychczasowe granice obwodów szkół podstawowych mają-
cych siedziby w siedmiu miejscowościach, czyli w Kluczach, 
Bydlinie, Chechle, Jaroszowcu, Kwaśniowie Dolnym, Rodakach 
i Ryczówku. Od pierwszego września 2017 roku nie będzie już 
naboru do pierwszej klasy gimnazjum, czyli uczniowie, którzy 
ukończą klasę szóstą szkoły podstawowej, zamiast do gimna-
zjum pójdą do klasy siódmej. 

Wprowadzenie reformy oświatowej oznacza dla organów 
prowadzących szkoły (w naszym wypadku samorządu) poważne 
wyzwania związane z finansami, warunkami lokalowymi, orga-
nizacją pracy w szkołach o zwiększonych oddziałach czy odpo-
wiednim wyposażeniem pracowni przedmiotowych w szkołach. 
Reforma budzi też obawy wśród nauczycieli, związane z utrzy-
maniem miejsc pracy.  

W Gminie Klucze szczególnie dyskutowana była sprawa 
reorganizacji pracy w dwóch szkołach: w Rodakach i Ryczówku. 
W obu tych miejscowościach jest obecnie mała liczebność 
uczniów w klasach (w szkole w Ryczówku uczy się łącznie 61 
dzieci, a w szkole w Rodakach 49), dlatego część lekcji odbywa 
się tam w klasach łączonych (są to różne klasy, o nierówno-
rzędnych rocznikach). To było głównym powodem przedsta-
wienia przez samorząd mieszkańcom obu miejscowości kilku 
propozycji dotyczących reorganizacji pracy w obu szkołach tak, 
aby lekcje odbywały się w klasach liczniejszych, optymalnie 
kilkunastoosobowych (teraz niektóre klasy, np. w Rodakach 
liczą  po trzy lub sześć osób). Koncepcje reorganizacji przed-
łożono również Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty, były one 
także dogłębnie omawiane na posiedzeniach komisji Rady 
Gminy Klucze. Propozycje zakładały różne warianty łączenia 
szkół lub tworzenia filii (ze szkołą macierzystą w Ryczówku 
lub Kluczach), tak, aby nauka w klasach I-IV odbywała się 
w szkołach filialnych, a dalsza nauka (klasy V-VIII) w szkołach 
macierzystych, przy zapewnieniu przez Gminę Klucze prze-
wozu uczniów do tych szkół. Była także koncepcja przekazania 
przez samorząd prowadzenia tych szkół fundacji, stowarzysze-
niu lub osobie fizycznej, w wyniku czego obie szkoły mogłyby 
zachować ośmioklasowy system. Jak argumentował Wójt 
Gminy Norbert Bień, przekazanie szkoły do prowadzenia fun-
dacji lub osobie fizycznej pozwoliłoby na przypisanie nauczy-
cielom większej ilości godzin w klasach o małej liczebności 
uczniów i dzięki temu nie byłoby konieczności prowadzenia 
lekcji w klasach łączonych.

Do tych planów negatywnie ustosunkowała się pani kurator. 
Nie zgodzili się na nie także mieszkańcy Ryczówka i Rodak, któ-
rzy chcieli zachowania obu placówek bez rozdzielania miejsca 
nauki na szkoły macierzyste i filialne, a także bez powierza-
nia prowadzenia szkół innym podmiotom. Wśród wysuwanych 
przez mieszkańców argumentów były między innymi takie, 
które mówiły o zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa dzieci, 
zarówno w kontekście dowożenia ich do innej szkoły, jak i ucze-
nia się na miejscu, we własnym środowisku. 

Wójt Gminy Klucze przekonywał, że zmiana formy organiza-
cyjnej placówek stworzyłaby lepsze warunki uczenia się, a także 
przygotowania uczniów do nauki późniejszej, w szkołach śred-
nich. Zdaniem wójta obecnie nie służy temu taka forma, gdzie 
lekcje z uwagi na bardzo małą ilość dzieci prowadzone są 
w klasach łączonych. 

Jak dobrze nauczyć przedmiotów takich jak chemia, biolo-
gia czy fizyka w starszych klasach na lekcjach łączonych, kiedy 
zupełnie inny materiał przerabiany jest na przykład w klasie 
szóstej i siódmej? Ponadto takim uczniom, którzy uczyli się 
w sześcio czy siedmioosobowych klasach nie będzie łatwo 

Jak wygląda plan wdrażania reformy w kolejnych latach? 
Rok szkolny 2017/2018
1 września 2017 roku uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły 
podstawowej staną się uczniami 8-letniej szkoły podstawowej; 
Uczniowie, którzy ukończyli klasę szóstą będą kontynuować naukę w 
klasie VII szkoły podstawowej; nie będzie już rekrutacji do gimnazjów;
W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w przekształconych szkołach pod-
stawowych będą prowadzone także klasy dotychczasowego gimnazjum, 
aż do czasu wygaszenia kształcenia (w gimnazjach).
Rok szkolny 2018/2019
W gimnazjach zakończą naukę uczniowie ostatniego rocznika dzieci klas 
III. 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym nie będą już funkcjonowały 
gimnazja;
Rok szkolny 2019/2020
Uczniowie kończący gimnazjum będą kształcili się w 3-letnich liceach 
ogólnokształcących i 4-letnich technikach, natomiast uczniowie koń-
czący VIII klasę szkoły podstawowej rozpoczną naukę w 4-letnim liceum 
lub 5-letnim technikum. 

Proponowane granice obwodów szkół w Gminie Klucze
• Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach – Klucze,
• Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiegow Bydlinie - 

Bydlin, Cieślin, Kolbark, Krzywopłoty,
• Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Chechle – Chechło,
• Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jaroszowcu - Jaroszowiec, 

Bogucin Duży, Golczowice, Zalesie Golczowskie,
• Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Kwaśniowie Dolnym - 

Kwaśniów Dolny, Kwaśniów Górny, Hucisko,
• Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Rodakach - Rodaki
• Szkoła Podstawowa im. Leona Kruczkowskiego w Ryczówku 

- Ryczówek.
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rozpoczynać nauki w szkole średniej, gdzie klasy będą liczyć 
po 30 osób i więcej – podkreślał wójt Norbert Bień.

Podczas jednej z komisji Rady Gminy został przedstawiony 
nieoficjalny, przyszły wariant nowego modelu finansowania 
zadań oświatowych omawiany obecnie między Ministerstwem 
Edukacji Narodowej a związkami zawodowymi. Wynika z niego, 
że system finansowania oświaty może w przyszłości nie prze-
widywać klas mniejszych niż siedmioosobowe, a subwencje na 
oświatę dla gmin mogą okazać się mniejsze niż dotychczas (na 
danym pułapie liczebności uczniów w klasie). Nie wiemy, czy taki 
wariant rzeczywiście wejdzie w życie, był jednak dyskutowany 
podczas komisji Rady Gminy Klucze, gdyż zawarte w nim propo-
zycje miałyby istotny wpływ na finansowanie oświaty w gminie. 

Uchwała, w sprawie projektu dostosowania sieci szkół pod-
stawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, którą 
radni przegłosowali 23 lutego, mówi o zachowaniu działalności 

siedmiu szkół podstawowych z dotychczasowymi obwodami. 
Uchwała nie została podjęta przez radnych jednogłośnie. Różne 
wśród radnych były zdania i argumenty na temat funkcjonowa-
nia szkół w proponowanym systemie i na temat samej reformy, 
jej zasadności i sposobu wprowadzania. 

W ciągu 21 dni od podjęcia uchwały tak zwanej intencyjnej, 
czyli w sprawie projektu nowej sieci szkół, ustosunkuje się do 
niej Małopolski Kurator Oświaty. Po otrzymaniu pozytywnej opi-
nii kuratora Rada Gminy Klucze ma czas do końca marca 2017 r. 
na podjęcie uchwały decyzyjnej w sprawie dostosowania sieci 
szkół do nowego ustroju szkolnego. W przypadku negatywnej 
opinii kuratora, w ostatecznej uchwale rada musi uwzględ-
nić wskazane w opinii kuratora zmiany, aby spełnić ustawowy 
wymóg reformy. Uchwała ta będzie podlegać nadzorowi Woje-
wody Małopolskiego.  

Rafał Jaworski

zimowa edycja rajdu czterech Żywiołów
P onad 120 śmiałków żądnych zimowych przygód zjawiło 

się na starcie dziesiątego już Rajdu Czterech Żywiołów. 
Ten jubileusz dziesięciu lat Stowarzyszenie Vajra (organi-
zatorzy rajdu) będzie świętować podczas zaplanowanej 
letniej edycji tego wydarzenia. 

Nareszcie doczekaliśmy się zimowego Rajdu Czterech Żywio-
łów w prawdziwie zimowej scenerii. Czekaliśmy aż cztery lata na 
to, by móc zorganizować etap narciarski rajdu – mówi Sebastian 
Kołodziej, prezes Stowarzyszenia Vajra. 

W tym roku przygotowano pięć tras na dystansach od 15 do 
120 km. Trzy z przygotowanych tras miały rangę ogólnopolskiej 
rywalizacji, w których można było zdobyć cenne punkty dla naj-
lepszych zawodników i zawodniczek rajdów przygodowych w Pol-
sce.  Uczestnicy zimowych „Czterech Żywiołów” musieli rowerem, 
pieszo i na nartach odnajdywać punkty kontrolne w terenie 
(z pomocą mapy), a także wykonywać zadania specjalne, między 
innymi zadania logiczne i sprawnościowe, takie jak wychodzenie 
po linie. Było nawet morsowanie! 

Już w dniu zawodów oraz po zakończeniu imprezy otrzyma-
liśmy liczne maile z pozytywnymi opiniami i podziękowaniami 
od zawodników. Jest to najlepsza zachęta do zorganizowa-
nia w przyszłości tego rodzaju aktywności – mówi Sebastian 
Kołodziej. - My również chcemy podziękować wszystkim, którzy 

pomagali nam na etapie organizowania rajdu 
i w trakcie zawodów. Dziękujemy także dyrekto-
rom szkół w Bydlinie – Krzysztofowi Dąbrowskiemu 
i Pawłowi Milanowskiemu za umożliwienie zor-
ganizowania tam bazy rajdu, a także panu wój-
towi Norbertowi Bieniowi za patronat nad naszą 

imprezą - dodają organizatorzy.
Rafał Jaworski

Więcej materiałów z rajdu (zdjęcia i filmy) - na fanpa-
ge’u imprezy: https://www.facebook.com/Sport.przygoda.survival/
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60 lat KGw 
w rodakach

Radosna, a chwilami wzruszająca uroczystość jubileuszowa 
z okazji 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich odbyła się 

w Rodakach w sobotę 11 lutego. 
W uroczystości wzięli udział goście: Agnieszka Ścigaj – Poseł 

na Sejm RP, Małgorzata Węgrzyn – Przewodnicząca Rady Powiatu 
Olkuskiego, Norbert Bień – Wójt Gminy Klucze, Bogdan Paś –  
Przewodniczący Rady Gminy Klucze, Daniel Hickiewicz – Sekretarz 
Gminy, Marta Mędrek – Skarbnik Gminy, Marcin Grojec – Wice-
przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Klucze, 
Mirosław Macek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Klu-
czach, Ramona Czyżykowska-Liber – Zastępca Dyrektora GOK 
Klucze, Ks. Jarosław Kwiecień – Proboszcz Parafii Rodaki. Gości 
witała Alicja Jeziorna – Przewodnicząca KGW. Pięknymi gestami 
ze strony gości były życzenia i gratulacje dla pań, bukiety kwia-
tów i upominki. W spotkaniu uczestniczyło ok. 35 pań, członkiń 
KGW, a także panowie, którzy współpracują z kobietami w grupie 
artystycznej. Wszyscy goście spotkania mieli okazję zapoznać się 
z historią Koła Gospodyń Wiejskich w Rodakach, dzięki referatowi, 
który przygotowała Halina Ładoń oraz dzięki prezentacji multi-
medialnej, przygotowanej przez Barbarę Wojnar. 

Podczas uroczystości wystąpiły dwie grupy artystyczne, nasze 
miejscowe, rodackie. Pierwsza grupa to panie w regionalnych 
strojach KGW przy wsparciu panów, a druga to zespół RODA-
CZANIE. Obydwa bloki artystyczne przygotowane pod kierunkiem 
pani Anny Dudek instruktora GOK Klucze. Przygrywał jak zwykle 
nieoceniony Janusz Gaj. Jako mieszkańcy Rodak mamy powody 
do dumy, że są u nas tak wspaniali artyści. Wyśpiewano chyba 
wszystkie znane piosenki. Było naprawdę radośnie i wszystkim 
należą się serdeczne podziękowania za ten wspaniały wieczór – 
relacjonują organizatorzy spotkania.

Oprócz duchowych przeżyć był też poczęstunek - wspaniały 
okolicznościowy sponsorowany tort, wędlina, smalec, karczochy 
z boczkiem i surówką oraz upieczone przez panie z KGW dosko-
nałe ciasta i ciasteczka.

Inf. Halina Ładoń

Na stronie internetowej Parafii Rodaki mogą Państwo obej-
rzeć zdjęcia i film z jubileuszu.

Historia KGW w Rodakach
Koło Gospodyń Wiejskich w Rodakach powstało w 1957r. Pierw-

szą przewodniczącą koła była Stanisława Zielińska. Następnie 
funkcję tę pełniły panie: Bronisława Gdula, Zenona Szymonek, 
Maria Konieczniak (która w 1979 r. założyła zespół śpiewaczy RODA-
CZANKI), Jadwiga Ziaja i Eugenia Bretner, która swoją funkcje spra-
wowała przez 10 lat. Od 2010 r. przewodniczącą jest Alicja Jeziorna. 
Wspiera ją zarząd w składzie: Agnieszka Pandel – wiceprzewodni-
cząca, Elżbieta Majewska – sekretarz, Lidia Gamrot – skarbnik. Koło 
liczy 35 członkiń, a w zespole RODACZANKI śpiewa 15 pań. 

W Rodakach to właśnie kobiety aktywizują znaczną część spo-
łeczności lokalnej poprzez spotkania, udział w uroczystościach 
świeckich i religijnych, wspólne biesiadowanie oraz pracę twór-
czą (szydełkowanie, bibułkarstwo, hafty, tradycje kulinarne). Panie 
z KGW kultywują tradycję ludową i promują kulturę wsi - gromadzą 
stare piosenki, zwyczaje i obrzędy, przypominają lokalną historię, 
odtwarzają przepisy kulinarne i rękodzieło. Z kolei RODACZANKI 
wielokrotnie reprezentowały swoją miejscowość podczas wystę-
pów m.in. na festiwalach zespołów ludowych, nie tylko w gminie, 
ale również poza powiatem olkuskim. Koło Gospodyń Wiejskich 
mocno angażuje się także w projekty. Jednym z ważniejszych był 
realizowany od 2002 roku projekt pt. „Zielona Gęś w krainie Bia-
łego Puchu”, który mocno mobilizował do działania panie z KGW 
i pozostałych mieszkańców wioski. 

Warto wspomnieć, że działający przez 10 lat kabaret Swojacy 
z Rodak również powstał z inicjatywy KGW – założycielką kabaretu 
była członkini KGW Leokadia Wesołowska przy dużym wsparciu 
pani Haliny Siordek. Aktywna działalność organizacji KGW, a szcze-
gólnie jej przewodniczącej pani Alicji Jeziornej i zastępcy Agnieszki 
Pandel sprawiła, że powstała nowa amatorska grupa kabaretowa 
o nazwie „Trzy po trzy”, wielokrotnie prezentująca się na scenie 
Domu Kultury w Kluczach i na imprezach lokalnych. Ponadto 10 
pań z Koła Gospodyń Wiejskich śpiewa również w utworzonym 
w 2012 r. mieszanym zespole wokalnym RODACZANIE, który liczy 
24 członków – 14 pań i 10 panów.
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nowy komendant Komisariatu Policji w Kluczach
Od 15 grudnia 2016 roku Komendantem Komisariatu Poli-

cji w Kluczach jest aspirant Jerzy Wilk. Przybliżamy czytelnikom 
naszego miesięcznika sylwetkę nowego komendanta i rozma-
wiamy z nim m.in. o priorytetach pracy na nowym stanowisku, 
strukturze kluczewskiego komisariatu i planach zawodowych.

Echo Klucz: Od jak dawna pracuje Pan w policji i jak przebie-
gała dotychczasowa ścieżka zawodowa?

Jerzy Wilk: Przygoda z mundurem zaczęła się w 1997 roku 
w jednostce wojskowej 2828 Kraków i trwała do września 2003 roku. 
Z uwagi na modernizację mojej jednostki 25 marca 2004 roku zosta-
łem przyjęty do policji w Krakowie. Mimo, że przeszedłem tam po 
służbie wojskowej to jednak nie znałem specyfiki pracy policjanta 
i nie miałem żadnej taryfy ulgowej. Zaczynałem jak każdy młody 
policjant, czyli w Oddziałach Prewencji Policji. Następnie w 2005 
roku przeniosłem się do jednego z komisariatów w powiecie kra-
kowskim. Zacząłem w Ogniwie Patrolowo Interwencyjnym, następnie 
służyłem w Zespole Dochodzeniowo-Śledczym, Zespole Operacyjno-
-Rozpoznawczym, byłem też dzielnicowym, a potem zostałem Kie-
rownikiem Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego. W 2014 roku wystar-
towałem w konkursie na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, przeszedłem 
go pozytywnie i od 1 stycznia 2015 roku dalszą służbę pełniłem 
w Komendzie Powiatowej Policji Olkuszu na tym właśnie stanowi-
sku. Od 15 grudnia 2016 roku powierzono mi obowiązki Komendanta 
Komisariatu Policji w Kluczach. 

E. K. Z jakimi przestępstwami, wykroczeniami ma najczęściej 
do czynienia policja na terenie naszej gminy? 

J. W. W Kluczach, jak i w pozostałych gminach powiatu olkuskiego 
przestępstwa czy też wykroczenia są różnego rodzaju. Ostatnie sprawy, 
którymi się zajmujemy dotyczą kradzieży sklepowych, bójki w jednym 
z lokali gastronomicznych i uszkodzenia mienia. Generalnie mogę jed-
nak stwierdzić, że gmina Klucze jest bezpieczna gminą, a sprawy te 
znajdą swój finał w sądzie. 

E. K. Jaki ma Pan plan pracy, jako nowy komendant Komisa-
riatu Policji w Kluczach? 

J. W. Przede wszystkim stawiam na otwartość wobec mieszkań-
ców i samorządu lokalnego. Z nimi chcę współpracować na rzecz 
bezpieczeństwa gminy. Moim priorytetem jest rozpoczęcie budowy 
nowej siedziby komisariatu w Kluczach, a dzięki przychylności samo-
rządu lokalnego i wójta gminy jeszcze w tym roku może to nastąpić. 

E. K. Jak, pana zdaniem, wpłynie to na pracę policjantów? 
J. W. Nowa siedziba komisariatu będzie naszą wizytówką. 

Polepszą się warunki, w jakich będą przyjmowani interesanci, 
będzie też ułatwiony dostęp do komisariatu dla osób niepeł-
nosprawnych. Trzeba pamiętać, że poprawa wizerunku polskiej 
Policji musi odbywać się poprzez profesjonalizm podejmowanych 
czynności służbowych przez policjantów, ale również duże zna-
czenie ma siedziba komisariatu, do którego zgłaszają się miesz-
kańcy z różnymi problemami.

E. K. Ile osób liczy zespół policjantów, którym kieruje Pan 
w Kluczach? Jaka jest struktura kluczewskiego komisariatu?

J. W. Aktualnie Komisariat Policji w Kluczach liczy łącznie 20 

policjantów i wszystkie etaty są uzupełnione. W komisariacie znaj-
duje się Zespół Kryminalny, Zespół Dzielnicowych, Ogniwo Patrolowo 
Interwencyjne, jedno stanowisko ds. wykroczeń i Kierownik OPI.
Czy wspomina pan jakieś szczególne wydarzenie w swojej pracy? 

W 2014 roku brałem udział w akcji ratowania chłopca z Racła-
wic, Adasia, skrajnie wyziębionego. Akcję reanimacyjną do czasu 
przyjazdu Pogotowia Ratunkowego z Jerzmanowic  prowadziłem 
osobiście, wspólnie z dzielnicowym Tomaszem Zegarkiem. Chło-
piec przeżył i ma się dobrze. Za tę akcje otrzymałem dyplom 
uznania z Fundacji im. Hanki Bożyk. To jedna z takich akcji, z któ-
rymi policjant może zetknąć się w każdej chwili. Zawsze powta-
rzam moim podwładnym, że praca w Policji to służba i trzeba to 
robić z pasją, a ja kocham tę „robotę”. 

E.K. Dziękuję za rozmowę.
Rafał Jaworski

Jerzy Wilk ma 39 lat, pochodzi z Sandomierza. Ukończył studia 
na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku Zarzą-
dzanie Kryzysowe i Edukacja dla Bezpieczeństwa. W grudniu 2016 
roku został absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Jest 
żonaty, ma dwóch synów: Mateusza (15 lat) i Filipa (6 lat). Jak 
mówi ze śmiechem, to wspaniali chłopcy, ale jednak nie chcą iść 
w ślady zawodowe taty. 

Jerzy Wilk interesuje się strzelectwem, startował w rożnych 
zawodach strzeleckich policjantów z wynikami na podium; Jest 
też instruktorem strzelectwa.

Nowy komendant pracę w policji rozpoczynał w Krakowie, 
a potem pełnił funkcję Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminal-
nego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu.

W 2015 w Plebiscycie „Gazety Krakowskiej” - Policjant Roku 2015 
– Jerzy Wilk otrzymał wyróżnienie i zdobył drugie miejsce w garni-
zonie małopolskim pod względem liczby oddanych głosów. 

Od 15 grudnia 2016 roku kieruje Komisariatem Policji 
w Kluczach.

Jerzy Wilk (na zdjęciu z prawej) jest nowym komendantem Komisariatu 
Policji w Kluczach od 15 grudnia 2016 r. Zastąpił na tym stanowisku 
Dariusza Dziwaka (z lewej), który był komendantem w tutejszym komi-
sariacie od 2009 r. Obaj policjanci gościli na jednej z sesji Rady Gminy 
Klucze, na której radni i wójt gminy oficjalnie powitali nowego komen-
danta Jerzego Wilka i złożyli żegnającemu się z funkcją komendanta 
Dariuszowi Dziwakowi podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz 
bezpieczeństwa w gminie. 
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Dzień Seniora 
w ryczówku
13 stycznia w Świetlicy Gminnej w Ryczówku odbył się 

Dzień Seniora. W spotkaniu wzięli udział seniorzy, 
osoby samotne oraz zaproszeni goście: Norbert Bień - 
Wójt Gminy Klucze, Halina Widełka - Przewodnicząca 
Koła Gospodyń Wiejskich w Ryczówku, Katarzyna Sewe-
ryn-Haberka -  Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego, Ks. Jarosław Kwiecień - Proboszcz Parafii Rodaki, 
Michał Dziechciewicz - Prezes Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Ryczówku i Tomasz Hyla - Naczelnik OSP. 

Po życzeniach skierowanych do seniorów uczest-
nicy spotkania mieli okazję wysłuchać kolęd w wykona-
niu dzieci z Przedszkola w Ryczówku i obejrzeć balladę 
w wykonaniu Koła Gospodyń Wiejskich. Zaproszenie na 
Dzień Seniora przyjęła również Przewodnicząca  KGW 

z Frywałdu (Gmina Krzeszowice) Anna Kuciel ze swoim 
zespołem, który wykonał wiązankę piosenek biesiad-
nych oraz bawił uczestników spotkania skeczami. Do 
tańca i wspólnego śpiewu zapraszał Ireneusz Szatan, szef 
zespołu „Black and White”, przygrywając na akordeonie 
oraz kontrabasista z KGW z Frywałdu. 

Uczestnikom spotkania bardzo dziękuję za przyjęcie 
zaproszenia.

Inf. Gabriela Ekiert

70 lat razem
Wspaniały jubileusz – 70-lecie związku małżeńskiego 

– obchodzili Państwo Lucjan i Helena Siordek 
z Ryczówka. Jubilatów odwiedził z tej okazji Wójt Gminy 
Klucze Norbert Bień, aby złożyć im życzenia i wręczyć 
upominki oraz kwiaty.

Małżonkom towarzyszyła rodzina – wnuczki Agnieszka 
Saczyńska i Renata Piłka z mężem Markiem, Radnym 
Gminy Klucze. Państwo Siordkowie z wielkim wzruszeniem 
opowiadali gościom swoje wspomnienia. 

Jubilaci są już w sędziwym wieku - pani Helena ma 90 
lat, a pan Lucjan 92 - ale mimo upływu tylu lat oboje są 
ludźmi pogodnymi, radosnymi, entuzjastycznie nastawio-
nymi do życia. I wyglądają po prostu na szczęśliwych.

Jak podkreślał w rozmowie z jubilatami wójt Norbert 
Bień, małżeńska para z Ryczówka jest wzorem dla innych, 
świadectwem tego, że przez tak długie wspólnie przeżyte 
lata można darzyć się nieprzerwanie miłością, szacunkiem 
i wspierać w trudnych chwilach. 

Państwu Helenie i Lucjanowi Siordek składamy 

najserdeczniejsze życzenia - wielu jeszcze wspaniałych 
chwil przeżytych w zdrowiu, pomyślności i wzajemnej 
miłości.

Rafał Jaworski
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Dzień Seniora 
w chechle
14 stycznia w Domu Ludowym w Chechle spotkało 

się około 130 seniorów na corocznej uroczystości 
- Dniu Seniora. 

Wydarzenie zaszczycili goście: Wójt Gminy Norbert Bień, 
Przewodniczący Rady Gminy Bogusław Paś, ks. dziekan 
Marek Szeląg, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
Anna Kotara oraz przedstawiciele wszystkich organizacji 
działających w Chechle.

W miłej, serdecznej atmosferze przy muzyce seniorzy 

i pozostali goście bawili się do późnych godzin. Sponso-
rami Dnia Seniora byli: Maria Sierka i Janusz Piasecki.

Sołtys Chechła Maria Sierka składa serdeczne podzię-
kowania wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu 
uroczystości.  

Seniorzy 
w Jaroszowcu
20 stycznia w Jaroszowcu odbyła się uroczystość 

zorganizowana z okazji Dnia Seniora. Oprócz 
seniorów uczestniczyli w niej także zaproszeni goście: 
Wójt Gminy Klucze Norbert Bień, Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury Mirosław Macek, Zastępca Dyrektora 
GOK Ramona Czyżowska-Liber, ks. Edward Sztama oraz 
Radny Gminy Klucze Marcin Grojec. 

Wójt wspólnie z zaproszonymi gośćmi złożyli wszystkim 
seniorom życzenia wielu lat życia i wszelkiej pomyślności. 
Z okazji Dnia Seniora został przygotowany krótki program 
artystyczny z udziałem zespołu „Gościniec” prowadzo-
nego przez Zdzisława Duszę, grupy teatralnej prowadzonej 
przez Justynę Gomółkę-Błaszczyk oraz młodych wokalistek 
z Jaroszowca: Izy Knap, Justyny Rydzyk i Karoliny Dudek . 

Po części artystycznej i poczęstunku przygotowanym 
przez Spółdzielnie Socjalną „Opoka” goście bawili się przy 

muzyce do białego rana. Dziękujemy wszystkim spon-
sorom za pomoc finansową. Szczególne podziękowania 
kierujemy do: Urzędu Gminy Klucze i Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kluczach, Radnego Gminy Marcina Grojca, Koła 
Gospodyń Wiejskich „Jagodzianki”,  Rady Sołeckiej oraz 
Spółdzielni Socjalnej „Opoka”.  

Również serdeczne podziękowania przekazujemy Wam, 
Drodzy Seniorzy, za obecność i wspaniałą zabawę.

Adam Chmura 
Sołtys Jaroszowca
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Spotkanie noworoczne związku aK
Członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii 

Krajowej (Oddział w Kluczach) spotkali się na organizo-
wanym co roku w styczniu opłatku noworocznym. W spo-
tkaniu z weteranami i podopiecznymi związku uczestniczyli 
Poseł Na Sejm RP Agnieszka Ścigaj, księża i przedstawiciele 
samorządu, m.in.  Wójt Gminy Norbert Bień i Dziekan Deka-
natu Jaroszowiec Ks. kan. Marek Szeląg. 

Podczas spotkania noworocznego prezes kluczewskiego 
oddziału ŚZŻAK por. Czesław Grzanka otrzymał nominację na 
Prezesa Honorowego Klubu Historycznego im. Armii Krajo-
wej w Olkuszu. Nominację wręczył mu szef olkuskiego klubu 
Michał Masłowski. Jak napisano w uzasadnieniu nominacji, 
jest to ukoronowanie wieloletniej współpracy między orga-
nizacjami (związkiem żołnierzy AK w Kluczach i olkuskim 
klubem), która opierała się na wspólnym udziale w uroczy-
stościach patriotycznych i współudziale w organizacji takich 
wydarzeń, jak rajdy i spotkania kombatanckie. 

W uroczystym spo-
tkaniu noworocznym 
uczestniczyli członkowie 
i podopieczni Świato-
wego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej w Klu-
czach oraz zaproszeni 
goście: Poseł Na Sejm RP Agnieszka Ścigaj, Przewodnicząca 
Rady Powiatu Małgorzata Węgrzyn, ks. dziekan Marek Sze-
ląg, ks. Marek Plebanek i ks. Marek Łabuda, Wójt Gminy 
Norbert Bień, Sekretarz Gminy Daniel Hickiewicz, Tomasz 
Bargieł (który reprezentował na spotkaniu posłankę Lidię 
Gądek), sołtysi i radni - Krzysztof Nowak, Ewa Kruszak, 
Grzegorz Smętek, Jan Domagała, a także Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury Mirosław Macek, Michał Masłowski 
(szef klubu historycznego im. AK i pracownik IPN) oraz 
Rafał Jaworski. 

opłatek parafialny 
w Kwaśniowie
22 stycznia w świetlicy wiejskiej w Kwaśniowie 

Górnym odbył się coroczny opłatek parafialny 
zainicjowany przed wieloma laty przez miejscowego 
proboszcza Marka Plebanka. 

Spotkanie zgromadziło mieszkańców Kwaśniowa Gór-
nego i Dolnego oraz Huciska. Nie zabrakło także zapro-
szonych gości. Swoją obecnością zaszczyciły mieszkańców 
parafii posłanki Agnieszka Ścigaj oraz Lidia Gądek, a także 
były wojewoda małopolski, pochodzący z Kwaśniowa Jerzy 
Adamik. Nie zabrakło także radnych powiatowych i gmin-
nych, sołtysów oraz dyrekcji, nauczycieli i dzieci z miej-
scowej szkoły, które zaprezentowały program artystyczny.

Wszyscy składali sobie życzenia zdrowia, szczęścia 
i szacunku, ale szczególne życzenia wystosował ksiądz 
proboszcz, który życzył wszystkim, aby za rok mogli znów 

spotkać się w tym samym gronie. Po uroczystym poczę-
stunku przygotowanym przez Panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich nastąpiło wspólne śpiewanie kolęd.

Kamil Wołek
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Ferie z kulturą
Bardzo ciekawie przebiegały ferie w placówkach 

Gminnego Ośrodka Kultury. Zajęcia były dostępne 
dla dzieci z wszystkich miejscowości i każde dziecko 
mogło znaleźć coś odpowiedniego dla siebie, by spędzić 
czas pożytecznie, bezpiecznie i twórczo. 

Szereg atrakcji przygotowano w obu domach kultury – 
w kluczewskim „Papierniku” i jaroszowieckim „Hutniku”, a także 
w dwóch świetlicach: w Kolbarku i Jaroszowcu. Działania GOK 
w czasie ferii wspierały także filia Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Jaroszowcu i Stowarzyszenie Forum Oświatowym Klucze.

Pracownie artystyczne – ceramiczna, plastyczna, 
teatralna i wokalno-taneczna zaprosiły dzieci do udziału 
w zajęciach pod hasłem  „Noc i dzień – podróż w krainę 
wyobraźni”. Ponadto w „Papierniku” odbywały się projek-
cje filmowe baśni i bajek, a także programy animacyjne 
i zabawy dla najmłodszych. Finałem ferii był bal karnawa-
łowy, zorganizowany w trzech placówkach: w Domu Kultury 
w Kluczach, świetlicy przy Domu Kultury w Jaroszowcu (gdzie 
przez całe ferie trwały zabawy pod hasłem „Strefa śmiechu: 
ferie zimowe 2017 na wesoło”) oraz w świetlicy w Kolbarku. 

Nie zabrakło też chętnych na zorganizowany przez GOK 
wyjazd na spektakl do Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ate-
neum” w Katowicach (zdjęcie). 

Już dziś zapraszamy na wspólną wystawę prac wykona-
nych w czasie ferii w pracowniach: ceramicznej, plastycznej 
i teatralnej. Wystawa zastanie zaprezentowana w marcu br. 
w galerii Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach. Pełną rela-
cję zdjęciową z tegorocznych ferii mogą Państwo obejrzeć 
na stronie internetowej www.gmina-klucze.pl oraz na profilu 
facebook Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach.

Inf. GOK

zabawa z Harrym Potterem
Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczach zapropono-

wała swoim młodym czytelnikom spędzenie ferii z Harrym 
Potterem. Podczas czterech spotkań odbyły się m.in. zaję-
cia plastyczne, wiążące się z tematem popularnego wśród 
dzieci cyklu powieści o młodym czarodzieju. Ich uczestnicy 
wykonywali „magiczne” różdżki, tworzyli herby dla drużyn 
i rysunki do „Ksiąg zaklęć”, której egzemplarze były potem 
rozdawane dzieciom. Przeprowadzono także turniej wie-
dzy o Harrym Potterze oraz kalambury. Jedną z pamiątek 
po feriach spędzonych w bibliotece był list, potwierdzający 
przyjęcie do „Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie”. 
Zajęcia cieszyły się sporym powodzeniem i miały grono 
swoich stałych uczestników.

Inf. GBP w Kluczach

zimowisko w Krynicy Z zimowych atrakcji Krynicy-Zdrój skorzystało ponad 
czterdzieścioro dzieci z gminy Klucze, które wyjechały na 
tygodniowe ferie zorganizowane przez Stowarzyszenie 

Forum Oświatowe Klucze i współfinan-
sowane przez Gminę Klucze. Uczestnicy 
zimowiska mieli okazję zwiedzić najcie-
kawsze miejsca i obiekty turystyczne Kry-
nicy i okolic, a także wziąć udział w licz-
nych konkursach, zabawach i spotkaniach. 
Jedną z ciekawszych ofert były warsztaty 
kulinarne w ramach akcji „Ferie w Krynicy 
Zdrój z Electroluxem” (zdjęcie). 
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Nagroda za pustyNNy Bieg 
Herosa

Olkuski klub LKS „Kłos” otrzymał II miej-
sce w konkursie pn. „Promowanie aktywności 
fizycznej i sportu dla wszystkich”. „Kłos” został 
doceniony za organizowanie „Biegu Herosa”, 
który odbywa się  trudnych warunkach Pustyni 
Błędowskiej.

Konkurs promuje najlepsze projekty reali-
zowane w środowisku wiejskim i jest organizo-
wany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz 
Krajowe Zrzeszenie LZS. LKS „Kłos” jest co roku 
organizatorem dwóch edycji „Biegu Herosa”.  
Pomysłodawcą imprezy jest Łukasz Mentlewicz, 
a organizatorem LKS „Kłos”. W maju odbywa się 
bieg trzy-, sześcio- i dziewięciogodzinny. Nato-
miast w lipcu przygotowywane są trzy trasy 
dystansowe: dziesięciokilometrowy bieg po 
terenie płaskim, dziesięciokilometrowy bieg 
z przeszkodami  oraz pięciokilometrowy dla 
zawodników nordic walking. Na zdjęciu: Janusz 
Mentlewicz, prezes klubu. 

WykoNała NajładNiejszą 
cHoiNkę

Wiktoria Ekiert uczennica klasy I I I 
Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej  
w Kwaśniowie Dolnym zdobyła I miejsce 
w Ogólnopolskim  Konkursie Plastycznym   
„Choinka Świąteczna”. Wiktoria wygrała w kate-
gorii wiekowej klas I – III szkół podstawowych. 
Na konkurs wpłynęło ponad 300 pomysłowo 
wykonanych drzewek świątecznych z całej Polski.

Stowarzyszenie na Rzecz Nie-
ustającego Rozwoju „Vajra” działa 
od 2008 roku. Od 2011 roku siedzibą 
stowarzyszenia jest Kwaśniów Dolny 
(wcześniej stowarzyszenie działało 
na terenie województwa śląskiego). 
Do Vajry należy 15 członków, 
wśród których są mieszkańcy 
Małopolski i Śląska. 

Stowarzyszenie zajmuje 
się głównie organizacją raj-
dów przygodowych takich 
jak: Rajd Czterech Żywiołów 

( jedna z rajdowych tras - TP 
50 - jest kwalifikowana do 

Pucharu Polski w pieszych 
maratonach na orientację), 

Ultramaraton szlakiem Orlich 
Gniazd (168 km, jest on uznawany 
w kwalifikacji  punktowej do pre-
stiżowego biegu UTMB – Ultra Trial 
de Mont Blanc we Francji) czy Rajd 
Wiejski. Vajra organizuje ponadto 
kolonie dla dzieci i młodzieży. 
Członkowie stowarzyszenia mają 
szereg osiągnięć w indywidualnych 
startach w maratonach i ultrama-
ratonach, rajdach przygodowych, 
eksploracjach jaskiń, wspinaczkach 
i podróżach.

Uczniowski Kwaśniowski Klub Sportowy „Orzeł” Kwaśniów działa ponownie od 
2015 roku po kilkuletniej przerwie. Został reaktywowany przez grupę młodzieży. 

Sportowcy sami dbają o boisko i sprzęt, korzystając jednocześnie ze wsparcia 
gminy i społeczności lokalnej. Klub jest szczególnie wdzięczny za wsparcie Grzego-
rzowi Smętkowi - sołtysowi Kwaśniowa Górnego i radnym gminy - Piotrowi Szrenia-
wie i Krzysztofowi Nowakowi.

Klub zrzesza ponad 30 osób. W rundzie jesiennej klasy B w rozgrywkach piłki 
nożnej D kwaśniowskie „Orły” zajęły 2 miejsce. 

Klub był m.in. organizatorem pikniku rodzinnego dla dzieci i realizatorem pro-
jektu KIFA w świetlicy w Kwaśniowie. 

StOWArzySzeniA 
i KluBy SPOrtOWe 

Stowarzyszenie Vajra

UKKS Orzeł Kwaśniów
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kulig W kWaśNioWie

W Kwaśniowie Dolnym z inicjatywy soł-
tysa i radnego Krzysztofa Nowaka odbył 
się w styczniu kulig. W tej świetnej zabawie 
na śniegu uczestniczyło kilkanaście osób.

Zorganizowanie kuligu wsparli: Marek 
i Marta Sikora, Łukasz i Katarzyna Chłosta 
oraz Szczepan i Justyna 
Grzanka. Ich pomoc przy-
czyniła się do zorgani-
zowania ogniska, pro-
wiantu, muzyki i sprzętu 
niezbędnego do kuligu. 
Krzysztof Nowak składa 
podziękowania wymienio-
nym sponsorom, a także 
uczestnikom kul igu - 
mieszkańcom Kwaśniowa 
Dolnego i Golczowic.

płyWacy Na podium

Podczas powiatowych zawodów pływac-
kich, odbywających się  na krytej pływalni 
w Olkuszu, bardzo dobrze spisała się repre-
zentacja kluczewskiego gimnazjum, która 
zajęła II miejsce w sztafecie 8 x 50 metrów. 
Gimnazjum w Kluczach reprezentowali pły-
wacy: Jan Michniewski, Wiktor Michalski, Mate-
usz Miszczyński, Szymon Matusiak,  Szymon 
Bujakiewicz, Szymon Banyś, Bartosz Matysek, 
Szymon Krawczyk. W odbywających się równo-
cześnie zawodach w pływaniu indywidualnym 
III miejsce zdobył Bartosz Matysek w stylu 
dowolnym. Indywidualnie startowali też Bar-
tosz Głąbek, Wiktor Ścigaj i Miłosz Boruń– 
informuje Grzegorz Kaliś, nauczyciel wycho-
wania fizycznego w Gimnazjum w Kluczach.

nie żyje Krystyna trepka 
6 lutego, w wieku 87 lat zmarła Kry-

styna Trepka z Klucz, długoletnia 
sołtys tej miejscowości. Pani Krystyna 
była także Radną Gminy Klucze trzech 
kadencji (w latach 1994 - 2006), pełniła 
również funkcję ławnika w sądzie. Była 
także była przewodniczącą Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Kluczach. Należała też 
do zespołu śpiewaczego „Kluczowianki”, 
działającego przy KGW. Od początku 
działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Kluczach była jego słuchaczem. 

Jej działalność społeczna została niejednokrotnie doceniona. W 2007 roku Kry-
styna Trepka została Sołtysem Roku w drugiej edycji Małopolskiego Plebiscytu 
„Poza Stereotypem” – Senior Roku, organizowanego przez Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Krakowie.

Pani Krystyna była aktywną działaczką społeczną, której szczególnie zależało na 
estetyce rodzinnej miejscowości. Wspólnie z koleżankami z Koła Gospodyń bezin-
teresownie angażowała się w prace porządkowe, urządzanie ozdobnych klombów, 
sadzenie kwiatów. Jako aktywna członkini Koła i zespołu śpiewaczego wielokrotnie 
reprezentowała Gminę Klucze na wydarzeniach kulturalnych w Małopolsce.  

Składam najszczersze kondolencje rodzinie Pani Krystyny, Jej koleżankom 
z Koła Gospodyń Wiejskich i wszystkim bliskim z powodu bolesnej straty.

Rafał  Jaworski

narciarze na medal
Podczas zawodów powiatowych w narciarstwie alpejskim w Smoleniu bardzo 

dobrze spisała się reprezentacja Gimnazjum im. JP II w Kluczach. W kategorii 
dziewcząt III miejsce wywalczyła Witoria Bałazy, a w kategorii chłopców II miejsce 
na podium zajął Szymon Matusiak. Na czwartym miejscu znaleźli się Aleksandra 
Głowacka i Bartosz Matysek - informuje opiekun grupy Grzegorz Kaliś.
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Łowcy kadrów
Lubią uwieczniać na fotografii to, co ich zachwyca, 

a efektami swojej pracy chętnie dzielą się z innymi, 
najczęściej w Internecie. Uchwycone przez nich 
w kadrze portrety, pejzaże, zwierzęta, rośliny albo cie-
kawe sytuacje można podziwiać m.in. na portalu spo-
łecznościowym facebook, gdzie lokalni pasjonaci foto-
grafii utworzyli grupę  pod nazwą „Fotograficy Ziemi 
Olkuskiej”. Poznajmy najaktywniejszych jej członków - 
mieszkańców gminy Klucze i tych, którzy z naszą gminą 
związani są zawodowo lub społecznie. 

Założycielem grupy „Fotografowie Ziemi Olkuskiej” jest 
Dawid Oruba – fotograf i ornitolog z zamiłowania. Jak opo-
wiada, powstanie grupy dokonało się spontanicznie, po 
spotkaniu z Elą Kudelą, na którym przy kawie i ciastku 
opowiadali o swoich doświadczeniach z fotografowania.

Ela zaproponowała, że dobrze byłoby zebrać ludzi 
z podobną pasją i podpowiedzieć sobie nawzajem, co i gdzie 
można fajnie fotografować, jakim sprzętem i nauczyć się 
czegoś od siebie. Jako, że nie lubię tracić czasu, od razu po 
przyjeździe do domu założyłem na facebooku grupę, którą 
nazwaliśmy „Fotografowie Ziemi Olkuskiej”. Ela, która jest ini-
cjatorką powstania grupy, została administratorem tej strony 
i bardzo dobrze się w tej roli sprawdza. Ja nie mógłbym tak 
często doglądać strony, bo moja praca polega na wyjazdach 
po całej Unii Europejskiej – opowiada Dawid Oruba. 

Grupa szybko rozrosła się i liczy już ponad 50 osób, dla 
których fotografowanie to życiowa pasja. Większość z nich 
to miłośnicy fotografii przyrodniczej. Tak jak Artur Oruba, 
który od dawna fotografuje ptaki, wykonuje też badania 
ornitologiczne. Jest członkiem Małopolskiego Towarzystwa 
Ornitologicznego. Zbierane na podstawie badań informa-
cje często wzbogacały publikacje prasowe i książki poświę-
cone  ornitologii. Przyrodniczą pasję podziela także jego 
syn Dawid (założyciel grupy), który szczególnie upodobał 
sobie fotografowanie życia sów. 

To nie lada wyzwanie dla fotografa, bo sowy prowadzą 
skryty tryb życia – mówi Dawid Oruba.

Piękno przyrody lubi też dokumentować Tomasz Mól. Pew-
nie nie bez znaczenia jest tu zajęcie zawodowe pana Tomasza 
– jest leśnikiem. Jak opowiada, stara się pokazywać  oblicza 
lasu, jego zmienność oraz bogactwo fauny i flory. Wiele z tych 
zdjęć można obejrzeć na autorskim profilu facebookowym 
zatytułowanym ,,Tomasz Mól- Fotografia przyrodnicza’’. 

Bardzo aktywny w dziedzinie fotografii przyrodniczej jest 
Robert Nowakowski. Spore „zamieszanie”, wywołało w Inter-
necie zdjęcie jego autorstwa, przedstawiające stado saren. 
Zdjęcie zostało wykonane dokładnie 24 grudnia. „Wigilijne” 
sarenki najpierw krążyły na facebooku zbierając wyróżnienia 
i masę polubień, a potem trafiły na łamy prasy. Urocze zdję-
cie mogli podziwiać czytelnicy Gazety Krakowskiej (fotografia 

zdobiła okładkę Tygodnika Małopolski Zachodniej) oraz „Łowca 
Polskiego”. Robert Nowakowski (z zawodu lekarz) jest bardzo 
oddany pasji fotografowania przyrody (w plener na zdjęcia 
często wybiera się w specjalnym kombinezonie maskującym, 
aby łatwiej było fotografować zwierzęta). Prowadzi obecnie 
własną stronę internetową - www.robnow.pl. Jego zdjęcia 
otrzymały wyróżnienia redakcji NATIONAL GEOGRAPHIC POL-
SKA (o czym pisaliśmy w Echu Klucz w kwietniu 2016 r.).

Od dawna wszystko, co jest związane związane z przy-
rodą i akwarystyką, fotografuje też Bogdan Mosór. Swoje 
zdjęcia najczęściej publikuje w facebook i czasami 
w prasie o tematyce związanej z akwarystyką (w konkur-
sie akwarystycznym za swoje zdjęcia pan Bogdan zdobył 
wyróżnienie i tytuł zdjęcia miesiąca!). 

Fotograficy z grupy „olkuskiej” swoje artystyczne poszu-
kiwania kierują także w stronę fotografii czarno-białej, tak 
jak Nina Czerwińska czy Tadeusz Żurek. 

Jako obiekty fotografii szczególnie upodobałam 
sobie drzewa, stare budynki, chmury... Lubię fotografować 
to co nas otacza, co mijamy każdego dnia. Coś, co pozor-
nie wydaje się nieciekawe, a często okazuje się wyjątkowe 
- opowiada Nina Czerwińska. 

Dla niej takim wyjątkowym kadrem w naturze była na 
przykład muszla wciśniętą między spękane skorupy osu-
szonego dna stawu w Kluczach na Osadzie, co uwieczniła 
akurat na zdjęciu kolorowym. Natomiast za swoje zdjęcia 
czarno-białe otrzymywała wyróżnienia – jej prace zdoby-
wały tytuły zdjęcie dnia, tygodnia i miesiąca na stronach 
internetowych miłośników fotografii black & white. 

Szereg wyróżnień w kategorii zdjęć czarno-białych zdo-
były także prace Tadeusza Żurka. Jest on słuchaczem Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku w Kluczach i często można go 
spotkać z aparatem w dłoni podczas imprez i wydarzeń 
kulturalnych w gminie Klucze. Lubi fotografować zarówno 
ludzi, jak i pejzaże. Tadeusz Żurek jest laureatem pierw-
szego konkursu pod hasłem „Fotograf Ziemi Olkuskiej” – 
w ubiegłym roku zdobył w tym konkursie 2 miejsce. 

Doświadczonym pasjonatem fotografowania ludzi i pej-
zaży jest także Andrzej Maniak. Jest on laureatem konkursów 
fotograficznych organizowanych przez Urząd Gminy Klucze.

Facebookowa grupa Fotograficy Ziemi Olkuskiej jest 
wciąż otwarta na nowe osoby. 

Zachęcamy do fotografowania, do przyłączenia się do 
nas. Nie działamy tylko wirtualnie. Były i będą spotkania, 
na których możemy wspólnie nauczyć się czegoś od siebie 
i dzielić doświadczeniem w fotografowaniu – zapraszają 
Dawid Oruba, założyciel grupy i Ela Kudela, jej inicjatorka. 

Rafał Jaworski

1. Andrzej Maniak – Staw w Kluczach, 2. Tomasz Mól – Pejzaż leśny,  
3. Artur Oruba – Łoś zaobserwowany w okolicy, 4. Tadeusz Żurek – por-
tret Karoliny Dudek, 5. Nina Czerwińska – muszla na dnie wyschnię-
tego stawu w Kluczach, 6. Robert Nowakowski – sarenki „wigilijne”,  
7.  Dawid Oruba – puszczyk, 8. Ela Kudela – paź królowej, 9. Bogdan Mosór 
– skalary w akwarium.
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Koncert w DK „Papiernik”
W niedzielę 22 stycznia w Domu Kultury w Kluczach odbył się koncert kolęd pod hasłem 

„Kolędujmy wszyscy wraz…”, w którym wystąpili soliści i zespoły z Gminnego Ośrodka Kul-
tury oraz Koła Gospodyń Wiejskich.

Na program wydarzenia złożyły się nie 
tylko występy wokalne - z kolędami i pio-
senkami w klimacie świątecznym – ale rów-
nież przedstawienia teatralne, fragmenty 
jasełek i balet. W wieczorze kolęd wystą-
pili: grupy teatralne „Raz-Dwa-Trzy”, „Kono-
peum” i „Błękitny Balonik”, zespoły dziecięce 
„Skierki”, „Pleciugi”, „Kaprys I” i „Kaprys II”, 
Szkółka Baletowa, dzieci z sekcji wokalnej,  

instrumentaliści, a także „Gościniec”, „Zie-
mia Kluczewska”, „Rodaczanie”, „Tesamee…”, 
zespoły wokalne z Kół Gospodyń Wiejskich 
z Klucz i Bogucina Dużego.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i filmów 
z tego wydarzenia na www.gmina-klucze.pl

Zdjęcia: ks. Jarosław 
Kwiecień, Tadeusz Żurek, 

Rafał Jaworski


