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W tym roku na południowej części Pustyni 
Błędowskiej rozpoczął się kolejny etap zapla-
nowanych prac przywracających odpowiednie 
warunki siedliskowe roślinności napiaskowej.

Czytaj na str. 3

Z okazji nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Pańskiego  
składamy wszystkim czytelnikom najserdeczniejsze życzenia. Świąteczny nastrój niechaj skłoni nas  

do refleksji nad odradzającym się życiem, 
którego symbolem jest wielkanocne jajko. 

Niech będzie to czas radości, pokoju, nadziei, 
rodzinnych spotkań, a przede wszystkim 

umocnienia wiary w Boga  oraz w drugiego człowieka. Norbert Bień Wójt Gminy Klucze Bogusław Paś  Przewodniczący Rady Gminy
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Gościnnie w radiu kraków
Kinga Kasprzyk z Jaroszowca (na 

zdjęciu z Anną Dymną) wystąpiła 
w koncercie z cyklu „Zaczarowane 
Radio Kraków”, podczas którego 
laureaci i finaliści Festiwalu Zacza-
rowanej Piosenki wykonali nieza-
pomniane przeboje Kabaretu Star-
szych Panów. Koncerty pod hasłem 
„Zaczarowane Radio Kraków” 
organizuje Fundacja Anny Dymnej 
„Mimo Wszystko” i Radio Kraków. 
W tym roku był to już 33. koncert. 

karolina w idolu!
Karolina Paś z Kolbarku wystąpiła w tele-

wizyjnym programie Idol, odkrywającym 
muzyczne osobowości. Utalentowana miesz-
kanka naszej gminy jest już po piątym odcinku 
programu zakończającym etap castingu.

Zawsze chciałam wystąpić w takim programie, 
ale potrzebowałam czasu, żeby dojrzeć do tego 
psychicznie i wokalnie – mówiła Karolina przedstawiając się wymagającym jurorom: Ewie 
Farnie, Elżbiecie Zapendowskiej, Januszowi Panasewiczowi i Wojciechowi Łuszczykiewiczowi.

Już po występie Karoliny pani Elżbieta Zapędowska powiedziała do niej z wła-
ściwym sobie poczuciem humoru: Przeginasz trochę z waleniem dźwiękiem między 
oczy, ale „waruny” masz. 

Najwięcej emocji było oczywiście podczas głosowania, w którym o awansie 
mieszkanki naszej gminy zadecydowała Ewa Farna: Ten program jest po to, żeby mło-
dych ludzi kształtować, więc „tak”! – powiedziała szefowa jury.

Zatem Karolina przechodzi dalej, a my trzymamy kciuki za jej sukces!
(RAJ)

dzień kobiet w kwaśniowie Górnym
Sołtys, Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich w Kwaśniowie Górnym zapro-

sili mieszkanki tej miejscowości na spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Uczestniczyło 
w nim ponad sześćdziesiąt pań z Kwaśniowa Górnego, Dolnego i Huciska. 8 marca 
na przybyłe do świetlicy panie czekały kwiaty, kolacja, ciasto oraz życzenia, składane 
przez sołtysa Grzegorza Smętka  
i ks. proboszcza Marka Plebanka. 
Uroczysty i zabawny nastrój stworzył 
występ uczniów klasy III ze Szkoły Pod-
stawowej z Kwaśniowa, przygotowany 
pod kierunkiem wychowawcy Doroty 
Kardynał. O wystrój sali zadbała 
Agnieszka Wydmańska. Wieczór zakoń-
czyła wspólna zabawa przy karaoke. 

Inf. Dorota Kardynał
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Ochrona bioróżnorodności Pustyni błędowskiej
W tym roku na południowej części Pustyni Błędow-

skiej rozpoczęły się prace, których celem jest usu-
nięcie odrostów gatunków roślin wprowadzonych przed 
laty sztucznie przez człowieka. Jest to kolejny etap zle-
conych przez Gminę Klucze prac, przywracających na 
pustyni odpowiednie warunki siedliskowe roślinności 
napiaskowej.

 Pustynia Błędowska jest obecnie objęta trzema for-
mami ochrony: jest ona częścią Parku Krajobrazowego 
Orlich Gniazd, użytkiem ekologicznym oraz Specjalnym 
Obszarem Ochrony Siedlisk Europejskiej Sieci Ekologicznej 
Natura 2000. Zgodnie z warunkami ostatniej z wymienio-
nych form ochrony, jako kraj członkowski Unii Europej-
skiej mamy obowiązek zapewnić siedliskom napiaskowym 
występującym na Pustyni Błędowskiej warunki sprzyjające 
ochronie lub zadbać o odtworzenie ich dobrego stanu. 
W dużym skrócie oznacza to, że z obszaru pustyni należało 
usunąć wszelką roślinność wprowadzoną sztucznie przez 
człowieka oraz tę, która wkroczyła tutaj wraz ze zmianą 
żyzności podłoża w efekcie prowadzonych nasadzeń. 
W przeszłości roślinność ta była wprowadzana w celu 
zatrzymania piasku nawiewanego z pustyni na okoliczne 
miejscowości (w tamtych latach obszar o pustynnym cha-
rakterze był większy niż obecnie). 

Na czym polegają prace?
Obecnie na Pustyni Błędowskiej 

trwa usuwanie odrostów takich gatun-
ków roślin jak: wierzba kaspijska, topola, 
osika, brzoza brodawkowata, sosna 
zwyczajna, trzcinnik piaskowy i wydmu-
chrzyca piaskowa (niektóre z nich są 
efektem wykiełkowania zalegających 
w glebie nasion). Działania te są czę-
ścią większego projektu pn.: „Ochrona 
cennego przyrodniczo obszaru Pustyni 
Błędowskiej oraz jego promocja” dofi-
nansowanego ze środków unijnych. Warto 
zaznaczyć, że przedmiotowy projekt był 
najlepiej oceniony ze wszystkich złożo-
nych wniosków w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, otrzy-
mując 93% maksymalnej liczby punktów. 

Koszt prac związanych z usuwaniem odrostów po pro-
cedurze przetargowej wynosi ok. 320 000 zł, natomiast war-
tość całego projektu to kwota blisko 2 mln zł. 

Odrosty są ręcznie lub mechanicznie wyrywane. W pierw-
szej kolejności prace prowadzone są na płatach muraw 
napiaskowych, gdzie zachować należy szczególną ostrożność 
(aby nie zniszczyć siedliska). Następnie, w ramach kolejnego 
etapu, prace przeniosą się poza obszar występowania muraw 
czyli na tzw. pola deflacyjne, które powinny być pozbawione 
wszelkiej roślinności, aby stanowić „magazyn” piasku nawie-
wającego na murawy siedlisk napiaskowych. 

Projekt, o którym mowa, obejmuje nie tylko prace polega-
jące na usuwaniu niepożądanych odrostów, ale również wiąże 
się z uatrakcyjnieniem terenu pod względem turystycznym. 
Według zapisów w projekcie, celem takich działań jest stwo-
rzenie spójnej, estetycznej i zorganizowanej przestrzeni na 
chronionym terenie Pustyni Błędowskiej poprzez stworzenie 
tzw. bufora ekologicznego w postaci małej infrastruktury tury-
stycznej. Składać się na nią będzie wioska pustynna z altanami, 
wiatami widokowymi i pomostami spacerowymi, co wpłynie na 
uporządkowanie ruchu turystycznego. Dodatkowo zlokalizowana 
przy wjeździe od ul. Bolesławskiej droga dojazdowa prowadząca 
do „wioski pustynnej” zostanie utwardzona i odpowiednio przy-
gotowana m.in. poprzez budowę tzw. mijanek dla pojazdów.  

Usuwanie odrostów na Pustyni Błędowskiej Procesy eoliczne – wpływ wiatru na rzeźbę 
terenu piaszczystego
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Zaopatrzenie w wodę – zakończenie projektu 
21 marca podczas konferencji prasowej oficjalnie 

podsumowano projekt pn. „Zaopatrzenie w wodę 
mieszkańców ziemi olkuskiej po zakończeniu eksploata-
cji złóż przez Zakład Górniczo – Hutniczy Bolesław”. Pro-
jekt obejmował zasięgiem Miasto i Gminę Olkusz, Miasto 
Bukowno, Gminę Klucze oraz Gminę Bolesław. 

Konferencja odbyła się w Olkuszu, a uczestniczyli w niej 
m.in. burmistrzowie i wójtowie wymienionych miast i gmin, 
wśród nich Wójt Gminy Klucze Norbert Bień oraz pracownicy 
samorządowi, radni, a także zarząd i pracownicy Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu. Szczegóły na 
temat realizacji projektu przedstawili reprezentanci firmy 
Ernat, z którą beneficjenci projektu podpisali umowę na 
realizację zadań omawianego przedsięwzięcia. 

Partnerami projektu „Zaopatrzenie w wodę miesz-
kańców ziemi olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż 
przez Zakład Górniczo – Hutniczy Bolesław” jest siedem 

podmiotów: Miasto i Gmina Olkusz (lider projektu), Miasto 
Bukowno, Gmina Klucze, Gmina Bolesław, Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji, Stowarzyszenie „Szansa Białej 
Przemszy” i Zakłady Górniczo – Hutniczne „Bolesław”.

Impulsem do podjęcia działań i zawiązania partnerstwa 
na potrzeby realizacji projektu był trwający od końca lat 
90. proces likwidacji zakładów górniczych, z czym wiązały 
się określone skutki. Aby im przeciwdziałać należało przede 
wszystkim zadbać o zabezpieczenie dostaw wody pitnej 
w związku z zaprzestaniem odwadniania górotworu i pom-
powania pitnych wód kopalnianych (to one, przed likwidacją 
kopalni, stanowiły źródło zaopatrzenia w wodę rejonu olku-
skiego przez spółkę komunalną PWiK). Ponadto należało 
opracować strategię na wypadek ewentualnych podtopień 
na obszarach znajdujących się w strefie oddziaływania dzia-
łalności górniczej likwidowanej kopalni. Bardzo ważne było 
także zanalizowanie społecznych skutków restrukturyzacji 

Dla turystów i przyrodników
Opisane działania to nie wszystkie plany związane 

z Pustynią Błędowską. Gmina Klucze ubiega się o dofinan-
sowanie kolejnego projektu pod nazwą „Aktywizacja tury-
styczna Pustyni Błędowskiej w oparciu o lokalne zasoby 
przyrodnicze - etap I”. W ramach tego przedsięwzięcia pla-
nowane jest powstanie oczekiwanej przez turystów ścieżki 
rowerowo-spacerowej biegnącej od wzgórza „Czubatka” 
w Kluczach w głąb Pustyni Błędowskiej, przez dolinę Bia-
łej Przemszy aż do Przylaszczkowego Szlaku Rowerowego. 
Ścieżka zostanie urozmaicona kładką na palach wyniesioną 
ponad koryto rzeki. Niezwykle ciekawym elementem infra-
struktury turystycznej będzie ok. 18-metrowa wieża wido-
kowa, która powstanie w pobliżu doliny Białej Przemszy. 
W projekcie przewidziano także niezbędne udogodnienia 
sanitarne w postaci nowoczesnej toalety modułowej, której 
umiejscowienie planowane jest na „Czubatce” w Kluczach. 

„Wojskowa” pustynia też ma atrakcje
Do podobnego projektu, jak ten realizowany w latach 

2011-2014 przez Gminę Klucze, przystąpił także Rejonowy 
Zarząd Infrastruktury w Krakowie, który w części północnej 
(„wojskowej”) Pustyni Błędowskiej prowadzi przedsięwzię-
cie pod nazwą „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk 
przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 
2000”. Na ten cel RZI pozyskał (podobnie jak nasz samorząd) 
dofinansowanie z Unii Europejskiej i Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na początku 
marca zakończono tam prace polegające na usuwaniu drzew 
i krzewów z terenów siedlisk przyrodniczych Natura 2000.

Niedawno ruszyła tam też budowa platformy widoko-
wej, która powstanie w Chechle na wzgórzu „Dąbrówka” przy 
rozebranym bunkrze wojskowym. Platforma będzie miała 
konstrukcję stalową na fundamencie żelbetowym. Jej kształt 
–  trójkąt równoboczny o boku długości 18 metrów - ma 
nawiązywać do pozostałości fundamentu wieży widokowej. 
Wejście na platformę usytuowane będzie od strony północ-
nej (czyli wjazdu na ten teren), natomiast od strony zachod-
niej zostaną zamontowane: pochylnia dla osób niepełno-
sprawnych i most drewniany umożliwiający dojazd osobom 
na wózkach inwalidzkich do platformy. Na miejscu znajdzie 
się 8 tablic informacyjnych i stacja meteorologiczna.

Platforma widokowa będzie jedynym miejscem na pół-
nocnej części Pustyni Błędowskiej dostępnym dla tury-
stów. Natomiast znajdujący poniżej wzniesienia obszar 
piasków śródlądowych stanowi zamknięty teren wojskowy.

Magdalena Moroń
Rafał Jaworski

Budowa platformy widokowej na “Dąbrówce” w Chechle (projekt 
Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie)
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Zakładów Górniczo – Hutniczych „Bolesław” i wytyczenie 
środków zaradczych wobec możliwego bezrobocia.

Projekt pod nazwą „Zaopatrzenie w wodę mieszkań-
ców ziemi olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż 
przez Zakład Górniczo - Hutniczy Bolesław” uzyskał dofi-
nansowanie w ramach programu „Rozwój miast poprzez 
wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorial-
nego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego” finansowanego ze środków 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG).

Kwota dofinansowania z EOG wyniosła: 353 631 euro  
(ponad 1 472 tysięcy zł) .  Wielkość wkładu wła-
snego: 62 406 euro (ponad 259 tysięcy zł.) co stanowi  
ok. 15 % kosztów projektu. Łączna wartość projektu:  
416 037 euro (ponad 1 731 tysięcy zł).

Udział środków finansowych we wkładzie własnym jest 
następujący :
1) Gmina Olkusz - ponad 164 tysiące zł.; co stanowi ponad 

63,5%.
2) Gmina Klucze – ponad 39 tysięcy zł.; co stanowi ponad 

15,2%.
3) Miasto Bukowno – ponad 31 tysięcy zł.; co stanowi 

ponad 12,1%.
4) Gmina Bolesław – ponad 23 tysiące zł.; co stanowi 

ponad 9,2%.
Projekt nie był przedsięwzięciem inwestycyjnym, ale 

dzięki niemu wykonano dokumentację projektowo-kosz-
torysową związaną ze zmianą kierunków zasilania wod-
nego mieszkańców Gmin Olkusz, Bolesław, Klucze i Mia-
sta Bukowno. Natomiast sama inwestycja, polegająca na 
wdrożeniu nowego systemu zaopatrzenia w wodę, wyko-
nana była w ramach innego zadania – kontraktu pod 
nazwą „Budowa systemu zaopatrzenia w wodę mieszkań-
ców gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze po likwidacji 
ujęcia wody w kopalni ZGH „Bolesław” S.A. w Bukownie”. 
Kontrakt był częścią projektu realizowanego przez PWiK 
pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Bia-
łej Przemszy na terenach 
gmin: Olkusz, Bukowno, 
Bolesław, Klucze - etap 
I”. Wybudowano wówczas 
ponad 17 km magistrali 
wodociągowej i 2 nowe 
ujęcia wód głębinowych, 
a także zmodernizowano 
2 ujęcia istniejące.

Chciałbym podkre-
ślić, że w niecałe trzy lata 
od podpisania z Narodo-
wym Funduszem Ochrony 
Środowiska aneksu do 
umowy został zaprojek-
towany,  wybudowany 

i uruchomiony nowy system zaopatrzenia w wodę dla mie-
szańców czterech gmin. To nasz wspólny sukces i chciałbym 
podziękować wszystkim samorządowcom oraz pracownikom 
PWiK za ich wkład pracy. Zakończony mamy pierwszy etap 
projektu, uruchomienie nowego systemu zasilania nastąpiło 
25 stycznia. Od tego dnia dostarczamy wodę dla naszych 
mieszkańców z nowych ujęć, które są zlokalizowane w gmi-
nie Klucze: w Bydlinie, Cieślinie i Kolbarku. Obecnie moni-
torujemy jakość wody. Według wymagań określonych przez 
Ministra Zdrowia jest ona zadowalająca, natomiast będziemy 
starać się poprawiać jej walory smakowe – mówił na konfe-
rencji Alfred Szylko, prezes PWiK w Olkuszu.

Rafał Jaworski

 PrOjEKTy
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działaj Lokalnie - podsumowanie projektów
R ealizatorzy projektów, którzy otrzymali dotacje 

z Programu „Działaj Lokalnie” oraz przedstawiciele 
Ośrodka „Działaj Lokalnie” w Kluczach spotkali się na 
gali podsumowującej IX edycję programu.

Gala, zorganizowana w kluczewskim Domu Kultury, 
była okazją do podsumowania zakończonej edycji pro-
gramu, dzięki któremu na terenie czterech gmin (w tym 
gminy Klucze) zrealizowano aż 20 projektów. Ośrodek 
Działaj Lokalnie w Kluczach (który nadzoruje program 
w obrębie czterech gmin) jest prowadzony przez Stowa-
rzyszenie Forum Oświatowe Klucze.

Podczas gali złożono podziękowania dla samorządu 
Gminy Klucze za zaangażowanie w szerzenie dobrych 
praktyk współpracy między organizacjami pozarządo-
wymi i administracją samorządową oraz wieloletnie 
wspieranie działalności Stowarzyszenia Forum Oświa-
towe Klucze. Dyplom z podziękowaniami w imieniu Wójta 
Gminy Klucze odebrał Sekretarz Gminy Daniel Hickiewicz. 

Podziękowanie takie złożono również Wójtowi Gminy 
Bolesław Krzysztofowi Dudzińskiemu.

W części oficjalnej spotkania zostały zaprezentowane 
wszystkie projekty zrealizowane w ramach programu oraz 
ogłoszono wyniki konkursu „Opowiedz...”. Był to konkurs 
na najlepsze filmy dokumentujące realizację projektów.

Autorzy nagrodzonych filmów to: 
• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy 

Bolesław (nagroda w kategorii CZŁOWIEK za film 
zatytułowany „Zdrowy ruch- radosny duch 2”), 

• Stowarzyszenie Turystyczno-Wędkarskie Biała 
Przemsza w Kluczach (nagroda w kategorii MIEJ-
SCE za film pt. „Niepełnosprawni pełnosprawni 
w wędkowaniu”) 

• Koło Gospodyń Wiejskich w Rodakach (nagroda 
w kategorii MOTYW za film „Wszystko po krakowsku!”).

Przedstawicielki Ośrodka Działaj Lokalnie w Kluczach 
uhonorowały również najlepszych realizatorów projektów, 
w następujących kategoriach:

- za wzorową realizację projektu „Szlakiem zabytków, 
miejsc pamięci i pomników przyrody na terenie gminy 

Stowarzyszenie Turystyczno-Wędkarskie Biała Przemsza otrzymało 
nagrodę w kategorii „Miejsce”

Koło Gospodyń Wiejskich w Rodakach to zwycięzcy konkursu na film  
w kategorii „Motyw”

fo
t. 
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Merkaba – muzyczny duch
„Merkaba” to młody (scenicznie i osobowo) zespół, stworzony przez 
mieszkańców naszej gminy. Grupa zaprezentowała kilka utworów 
muzycznych na zakończenie kluczewskiej gali podsumowującej program 
Działaj Lokalnie. 

Zespół „Merkaba” tworzą: Michał Bryś (gitara), Jarosław Kucab (trąbka), 
Katarzyna Kuśmierczyk (saksofon), Piotr Sadurski (bas), Olga Sierka (wokal), 
Łukasz Tkacz (gitara) i Marcin Tomsia  (perkusja). Sprawami organizacyjnymi 
grupy zajmuje się Łukasz Sadurski. W tym składzie zespół gra od ponad roku. 
Większość jego członków miała już styczność ze sceną. Kilka lat temu (w nieco 
innym składzie, lecz z tym samym trzonem instrumentalnym) grupa zajęła 
trzecie miejsce na przeglądzie rockowym w Olkuszu. Ponadto wokalistka Olga 
Sierka współpracowała wcześniej ze składem akustycznym, ale ostatecznie 
jej serce skradły mocniejsze brzmienia. 

„Merkaba” dopiero rozpoczyna pracę nad własnym materiałem, a tymcza-
sem na gali Działaj Lokalnie mogliśmy usłyszeć w ich wykonaniu covery, m.in. 
utwory niezapomnianej brytyjskiej wokalistki Amy Winehouse. To były świetne 
interpretacje, nadające nawet utworom z gatunku pop nowy, rockowy charakter.

Własne utwory to podstawa i jesteśmy w trakcie pracy nad swoim mate-
riałem, ale dążymy do tego powoli, bo zależy nam na dokładnym dopraco-
waniu materiału. U nas jest tak, że wszystko musi być perfekcyjne. Nato-
miast jeśli chodzi o covery, to zawsze siedział w nas mocny, rockowy pazur 
– mówią członkowie zespołu.

Według różnych źródeł, słowo „Merkaba” oznacza „żyjące pole 
energetyczne człowieka”. To zlepek trzech słów pochodzących z języka sto-
sowanego w starożytnym Egipcie: Mer, czyli ciało, Ka oznaczające umysł i Ba, 
które to słowo oznacza ducha. 

Dla nas nazwa Merkaba to narzędzie, które pomaga ludziom wzbogacić 
ich własny potencjał. Tym właśnie znaczeniem kierujemy się we własnych 
dążeniach w muzyce. Staramy się rozwijać swoje umiejętności, tak muzyczne 
jak i dotyczące naszego ducha artystycznego – mówią członkowie zespołu.

„Merkaba” swój pierwszy koncert zagrała w czerwcu ubiegłego roku. Potem 
były jeszcze cztery występy. Mimo, że dostawali kolejne propozycje i mogli 
częściej pojawiać się na scenie, to, jak podkreślają muzycy, wolą wrócić do 
występowania na żywo już ze swoimi utworami. Będziemy obserwować ich 
poczynania muzyczne i życzymy im powodzenia!

Rafał Jaworski

 ScEnA MŁODych

Bolesław”: Grupę Nieformalną Nauczy-
cieli – Turystycznie O(d)znaczamy,
• za najszerszą promocję: Grupę nie-

formalną KINOMANIACY, realizatora 
projektu „Akcja kino”,

• za popularyzowanie wolontariatu: 
Stowarzyszenie „Otwarci” z Bydlina, 
realizujące projekt „Jurajskie Lato 
z Nordic Walking i Bieganiem”,

• za zaangażowanie największej ilości 
odbiorców: Grupę nieformalna Dzia-
łaMY z gminy Bolesław realizującą 
projekt „Heca na dwanaście fajerek”,

• za zaangażowanie największej ilości 
środków finansowych: OSP z Bole-
sławia realizującą projekt „STRAŻ - 
Historia, która łączy pokolenia!”,

• za pierwsze kroki w tworzeniu i reali-
zowaniu projektów: Koło Gospodyń 
Wiejskich w Golczowicach oraz Koło 
Gospodyń Wiejskich w Kwaśniowie 
Dolnym.
Po części oficjalnej goście zostali 

zaproszeni na poczęstunek, przygoto-
wany przez Koła Gospodyń Wiejskich 
z Rodak, Golczowic, Kolbarku i Bogu-
cina Dużego. Finałem gali był koncert 
zespołu Merkaba, której członkowie to 
mieszkańcy gminy Klucze. 

Inf. SFOK

Stowarzyszenie Forum Oświatowe 
Klucze składa serdecznie podziękowania 
Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kluczach 
za użyczenie sali na Galę Działaj Lokalnie 
oraz Kołu Gospodyń Wiejskich w Roda-
kach, Kołu Gospodyń Wiejskich w Golczowi-
cach, Kołu Gospodyń Wiejskich „Źródełko” 
z Kolbarku oraz Kołu Gospodyń Wiejskich 
z Bogucina Dużego za przygotowanie 
poczęstunku.
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 InfOrMAcjE

sport alternatywą 
dla używek
R ada Gminy Klucze przyjęła Gminny Program Profilak-

tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 
rok. Zgodnie z wytycznymi Narodowego Programu Zdro-
wia na lata 2016-2020, celem strategicznym gminnego 
programu jest wydłużenie życia mieszkańców, poprawa 
jego jakości w sferze zdrowia i ograniczenie nierówności 
społecznych w dziedzinie zdrowia. 

 
Programy zakładają m.in. 

• Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i reha-
bilitacyjnej dla osób uzależnionych i dotkniętych prze-
mocą w rodzinie,

• Pomoc psychospołeczną i prawną rodzinom z proble-
mami alkoholizmu, 

• Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń 
i osób fizycznych w tym zakresie,

• Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej 
i szkoleniowej.
 Jednym z głównych elementów oddziaływań profilak-

tycznych jest przedstawienie alternatywy spędzania wol-
nego czasu „bez używek”, głównie w obszarze aktywności 
fizycznej. Propozycje te obejmują pozalekcyjne zajęcia spor-
towe dla dzieci, odbywające się na obiektach sportowych 
Gminy Klucze. Realizatorem Gminnego Program Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 jest 
Urząd Gminy Klucze, uczestniczy w tym również Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Koordy-
nację przedsięwzięć związanych z realizacją zadań zawar-
tych w gminnych programach prowadzi Pełnomocnik Wójta  
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

działania priorytetowe 
dzielnicowych kP w kluczach
Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Kluczach wyty-

powali miejsca, w których zwracają szczególną 
uwagę na stan bezpieczeństwa. Powtarzające się w nich 
sytuacje naruszania prawa dotyczą trzech miejscowo-
ści: Bydlina, Klucz i Kwaśniowa Dolnego.

Nasi dzielnicowi wytypowali te miejsca na podstawie 
analizy stanu bezpieczeństwa w gminie, własnych obser-
wacji i zgłoszeń mieszkańców. Priorytetowe działania 
są tam prowadzone od końca stycznia i zostały zapla-
nowane na okres półroczny, do końca lipca bieżącego 
roku. W wybrane miejsca kierujemy patrole policyjne. 
Prowadzimy tam również działania prewencyjne  – mówi 
Komendant Komisariatu Policji w Kluczach asp. Jerzy Wilk.

W Bydlinie, gdzie znajduje się rejon służbowy Star-
szego Dzielnicowego asp. szt. Jacka Kudły (telefon służ-
bowy 660 622 911), wytypowano do działań priorytetowych 
miejsce przy sklepie spożywczym na ul. Grabowej. W Klu-
czach chodzi o teren wokół stawu na ul. Zawierciańskiej – 
jest to rejon służbowy Dzielnicowego st. sierż. Rafała Kwa-
śniewskiego (tel. sł. 660 625 073). Natomiast w Kwaśniowie 
Dolnym baczniejszej obserwacji poddawane są okolice 
szkoły podstawowej – jest to rejon służbowy Dzielnico-
wego st. asp. Dariusza Gorgonia (tel. sł. 660 625 063).

Występujące tam zdarzenia są związane z narusza-
niem prawa i porządku i dotyczą głównie picia alkoholu 
w miejscu objętym zakazem jego spożywania, aktami 
wandalizmu, chuligaństwa i niszczenia mienia.

Rafał Jaworski

OGłOsZenie PaŃstwOwej 
straży POżarnej
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 InfOrMAcjE

dzieło na Misji - pomoc dzieciom
Ośmioro młodych ludzi, którymi kieruje chęć nie-

sienia bezinteresownej pomocy, założyło grupę 
pod nazwą „Dzieło na Misji”, aby w Afryce organizować 
pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom Etiopii. 
Pomysłodawczynią stworzenia grupy jest Paulina Wołek 
(na zdjęciu czwarta od lewej), mieszkanka gminy Klucze.

Nasza rodaczka ma już za sobą liczne 
doświadczenia w działalności na rzecz dru-
giego człowieka, zaangażowana była w wielu 
fundacjach, a także w  ośrodku dla niewido-
mych. Do założenia grupy misyjnej zainspiro-
wał ją pochodzący z Etiopii misjonarz, ojciec 
Ashenafi ze Zgromadzenia Misjonarzy Matki 
Bożej Pocieszenia. Nowo powstała grupa już 
w tym roku wyjeżdża na misję do Afryki. 

Każdy z Nas ma świadomość, że nie jedzie 
na wycieczkę krajoznawczą, ale do miejscowo-
ści, w której dzieci marzą o kolorowej okładce w zeszycie 
czy kolorowej książce. Jestem osobą, która na co dzień ma 
kontakt z dziećmi. Wiele się od nich uczę, przede wszyst-
kim bezinteresowności i radości z małych rzeczy. Tą ener-
gię i garść miłości chcę przekazać etiopijskim dzieciom 
– mówi Paulina.

Trzy dziewczyny z grupy tworzą sekcję medyczną i będą 
pomagać w lokalnej przychodni. Do Afryki zawiozą środki 
medyczne i będą tam organizować kursy pierwszej pomocy. 
Pozostałe osoby, wśród nich Paulina, należą 
do sekcji edukacyjnej, która zajmie się ucze-
niem dzieci etiopskich języka angielskiego, 
informatyki oraz matematyki. To bardzo 
potrzebna pomoc, bo według szacunków ponad 
30% Etiopijczyków nie potrafi czytać i pisać. 
Część dzieci nie chodzi do szkoły z powodu 
sytuacji materialnej rodziców, dlatego misja da 
im szansę na rozwój i edukację. Po zakończe-
niu wszystkich zajęć dzieci mają mieć zorgani-
zowany obóz wakacyjny, podczas którego czas 
wolny będzie poświęcony normalnej dziecinnej 
zabawie, której tak im brakuje. 

Grupa z Polski spędzi w Afryce na razie 
miesiąc, ale jak deklaruje, postara się o to, by 

„Dzieło na misji” stale się rozrastało, wówczas co roku na 
miejscu będą mogły pojawiały się kolejne osoby chętne 
do niesienia pomocy. 

Wiele osób pyta mnie, jak będziemy porozumiewać  
się z miejscowymi. Zawsze mówię, że na szczęście wśród 
ludzi, a szczególnie ludności afrykańskiej, istnieje język 

miłości. Poprzez zwykłe gesty, uśmiech czy 
podanie dłoni, jesteśmy w  stanie powie-
dzieć więcej niż z użyciem słowa. Oczywi-
ście będziemy też uczyć się miejscowego 
języka, czyli ahmarskiego – opowiada 
wolontariuszka. 

Członkowie grupy są od niedawna 
szczęśliwymi posiadaczami biletów do 
Addis Abbeby - stolicy Etiopii. Koszty 
podróży, zakwaterowania, wyżywie-
nia i szczepień są pokrywane z wpłat 

darczyńców oraz ze sprzedaży własnych wyrobów (np. kolo-
rowych mydełek). Jednak każdy zainteresowany może wes-
przeć dzieło misyjne mieszkanki Gminy Klucze np. poprzez 
wpłatę na konto bankowe Domu Zakonnego Misjonarzy 
Consolata (Nr rachunku bankowego: 79 1240 6061 1111 0010 
3433 1968 z dopiskiem „DZIEŁO NA MISJI”). Wesprzyjmy 
odważnych i szlachetnych młodych ludzi, którzy zdecydo-
wali się na niesienie pomocy w odległym kraju w Afryce!

Redakcja

ZaprasZamy krwiodawców! 

W sobotę 8 kwietnia odbędzie się kolejna akcja zbiórki krwi „Kropla 
Miłości”, organizowana przez wolontariuszy i opiekunów z kluczewskiego 
Gimnazjum.

Zapraszamy w godzinach 9.00 – 13.00  na salę gimnastyczną Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Kluczach – wejście od strony basenu.
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Vi  Gminny konkurs  Mat-ekO&ekO-Mat
W pierwszym dniu wiosny po raz szósty uczniowie ze 

szkół podstawowych z Gminy Klucze zmagali się 
z zadaniami konkursu MAT-EKO&EKO-MAT, którego orga-
nizatorem jest Szkoła Podstawowa w Ryczówku.  

Pierwszy etap konkursu polegał na zbiórce makula-
tury w macierzystych placówkach. Najwięcej makulatury 
w przeliczeniu na jednego ucznia zebrały następujące 
szkoły: SP Jaroszowiec (I miejsce), SP Chechło (II miejsce) 
i SP Rodaki (III miejsce). Razem uczniowie szkół podsta-
wowych z Gminy Klucze zebrali 15 420 kg makulatury, to 
jest o 3 tony więcej niż w roku ubiegłym (statystycznie  
22 kg na jednego ucznia). W ten sposób oszczędziliśmy 
przed ścięciem około 285 drzew! 

Drugi etap to międzyszkolny finał konkursu z udziałem 
trzyosobowych zespołów reprezentujących  każdą ze szkół. 
Etap ten składał się z dwóch części: matematycznej, pod-
czas której uczniowie rozwiązywali zadania matematyczne 
o tematyce ekologicznej oraz plastycznej, gdzie wykony-
wano prace plastyczne pod hasłem „Ludek MAT-EKO”. 

Z zadaniami matematycznymi najlepiej poradzili sobie 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Ryczówku (pierwsze 
miejsce), na drugim miejscu była reprezentacja SP Che-
chło i SP Klucze a na trzecim drużyny z SP Jaroszowiec 
i SP Kwaśniów. Z kolei w konkursie plastycznym, najwięcej 
punktów zdobyli uczniowie z Kwaśniowa, a kolejne miejsca 
zajęły: Rodaki (drugie miejsce) i Chechło (trzecie).

Po podsumowaniu punktów za zbiórkę makulatury, 
zadania matematyczne i konkurs plastyczny na pozycje 
lidera wyszły dwie szkoły: Chechło i Jaroszowiec, które uzy-
skały taką samą liczbę punktów. Dlatego przechodni puchar 
za zdobycie pierwszego miejsca w Konkursie MAT-EKO&EKO-
-MAT powędruje kolejno do obu szkół, a w każdej z nich 
będzie eksponowany po pół roku. Drugie miejsce w całym 
konkursie zajęła Szkoła Podstawowa w Ryczówku a trzecie 
Szkoła Podstawowa w Kwaśniowie. Nagrody dla wszystkich 
uczniów biorących udział w Gminnym Konkursie Matema-
tyczno-Ekologicznym ufundowali Urząd Gminy Klucze i Rada 
Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczówku.

VI Gminny Konkurs MAT-EKO&EKO-MAT przygotowały  
Bogusława Jakubek i Barbara Zacłona. 

Inf. Bogusława Jakubek

 WyDArZEnIA

spotkanie z autorką wierszy
W Rodakach w świetlicy „Zielone 

Wzgórza” odbyło się spotkanie 
z autorką wierszy Heleną Zimniak.

Pochodząca z Rodak Feliksa Helena 
Zimniak od lat pisze wiersze, które radują 
i wzruszają. Podczas jednego z cotygo-
dniowych spotkań kobiet w świetlicy 
pani Helena czytała swoje wiersze, które 
zamieściła w wydanym niedawno tomiku 
pt. „Ścieżki życia”. Uczestniczki spotkania 
w wielkim skupieniu i poruszeniu słuchały 

wierszy o ciekawej tematyce. Tomik został 
wydany w Warszawie w 2016 roku dzięki 
wnuczce pani Heleny, Paulinie Leśniak, 
która również opracowała grafikę do tej 
publikacji. To nie pierwsze wydawnictwo 
z twórczością pani Heleny. Jej pierwszy 
tomik pt. ”W moim sercu zawsze wiosna” 
został wydany w 2013 r. dzięki dofinan-
sowaniu z Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Kluczach.

Inf. Halina Ładoń
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wiosna na sportowo
Kilkanaście osób uczestniczyło w sobotę w imprezie pływac-

kiej pod hasłem „Powitanie wiosny na sportowo”. 
Każdy z pływaków pokonywał odcinek o długości 500 metrów 

na basenie przy Gimnazjum w Kluczach. Była to oczywiście 
zabawa, która miała zachęcić do zdrowego spędzania czasu, ale 
wyniki były punktowane jak na zawodach – informuje ratownik 
Stanisław Góźdź, pomysłodawca imprezy.

W kategorii chłopców pierwsze miejsce zajął Szymon Matu-
siak, drugie Marcel Nowakowski, a trzecie Jakub Bilewicz. Wśród 
dziewcząt zwyciężyła Maja Bartkowiak, miejsce drugie zajęła Alicja 
Kaleta, a trzecie Magdalena Ziółkowska. W kategorii pań klasy-
fikacja wyglądała następująco: Anna Kocjan (1), Marta Porcz (2), 
Katarzyna Sorecka (3). Wśród mężczyzn popłynęło dwóch zawod-
ników, a zwyciężył Adam Sobczak, natomiast drugie miejsce zajął 
Marek Sochacki.

 OŚWIATA

Obóz językowy w nagrodę za aktywność
Hanna Filus, uczennica klasy Vb Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach została 

wyróżniona przez Nidzicką Fundację NIDA za aktywny udział  w realizacji projektu English 
Teaching. W nagrodę weźmie udział w  dwutygodniowym wakacyjnym obozie językowym pro-
wadzonym przez lektorów z USA. 

Obóz finansowany jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.
Nagrodzona uczennica od września wraz z kolegami i koleżankami z klasy realizuje projekt 

„Magic English” autorstwa Anety Miszczyńskiej, nauczyciela języka angielskiego. 
Hania bierze aktywny udział z zajęciach z lektorem anglojęzycznym i zajęciach teatralnych. 

Korzysta też z biblioteki anglojęzycznej, a nawet redaguje teksty do szkolnej gazetki Magic English 
News. Mamy nadzieję, że udział w obozie językowym będzie dla Hanii niezwykłym doświadcze-
niem i przygodą – mówi Aneta Miszczyńska.

inf. SP Klucze

anglojęzyczne książki w szkole
Szkoła Podstawowa w Kluczach, realizator pro-

jektu „Magic English”, otrzymała książki anglo-
języczne, które przekazała Ambasada Stanów Zjed-
noczonych Ameryki. 

Książki pochodzą z likwidowanych bibliotek 
w szkołach amerykańskich przy bazach wojskowych 
w Niemczech. Dzięki uprzejmości Ambasady Stanów 
Zjednoczonych otrzymali je realizatorzy projektów 
Small Grants w ramach programu English Teaching, 
w tym nasza szkoła. Przekazane książki są dla nas 
miłą niespodzianką i uzupełnią nasz księgozbiór 
biblioteczki anglojęzycznej – mówi Aneta Miszczyńska, 
nauczyciel języka angielskiego i realizator projektów.
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 OD cZyTElnIKAK r ó t K O

koncerty kameralne  
w „papierniku”

W Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach 
odbywają się cyklicznie koncerty pod hasłem 
spotkań umuzykalniających dla młodzieży. 
Pod koniec lutego na scenie „Papiernika” 
gościli muzycy z Filharmonii Śląskiej im. Hen-
ryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach, aby 
przedstawić słuchaczom historię instrumen-
tów perkusyjnych. Z kolei w marcu uczestnicy 
spotkań mogli poznać gamę instrumentów 
dętych.  Na koncerty Gminny Ośrodek Kul-
tury w Kluczach zaprasza uczniów ze szkół 
podstawowych i gimnazjum z naszej gminy. 

nagroda dla ośrodka 
dZiałaj lokalnie 

w klucZach

Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze, 
prowadzące Ośrodek Działaj Lokalnie w Klu-
czach znalazło się w gronie ośrodków, które 
zostały nagrodzone za stosowanie dobrych 
praktyk. Przystępując do konkursu ogłoszo-
nego przez Polsko-Amerykańską Fundację 
Wolności oraz Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce, Karolina Jurczyk i Iga Szeląg z klu-
czewskiego ośrodka DL opisały rozwój współ-
pracy stowarzyszenia z samorządem - Gminą 
Klucze i Gminą Bolesław. Za przedstawienie 
dobrej praktyki (praca konkursowa nosiła 
tytuł „Regranting szansą na rozwój lokalnych 
inicjatyw”) stowarzyszenie otrzymało nagrodę 
w wysokości 5 tysięcy złotych. Gala krajowa 
Działaj Lokalnie IX oraz finał konkursu „Spo-
łecznik Roku 2016” odbyły się w Warszawie. 

uśmiechnij się na wiosnę!
Takie okazje, jak Światowy Dzień Uśmiechu czy Światowy Dzień Życzliwości 

i Pozdrowień przypadają co prawda jesienią (pierwszy z nich 7 paździer-
nika, a kolejna z wymienionych okazji 21 listopada), jednak teraz, kiedy 
nastała już kalendarzowa wiosna, też warto przypomnieć o prostym sposobie 
na dobre samopoczucie i pogodę ducha, jakim jest uśmiech. O roli uśmiechu 
i o tym, że jest on szczególnie ważny zwłaszcza w kontaktach z dziećmi, napi-
sała do nas Pani Halina Żak z Ryczówka, długoletnia pedagog i nauczycielka 
wychowania przedszkolnego. 

Rola uśmiechu
Obserwując ludzi i reakcje na różne sytuacje 

życiowe zauważyłam, że miły uśmiech czło-
wieka do drugiego człowieka jest bardzo 
potrzebny, ponieważ korzystnie wpływa 
na jego dobre samopoczucie, na pozy-
tywne reakcje, na rozwój naszej oso-
bowości. Wszyscy potrzebują uśmie-
chu, a szczególnie dzieci, zwłaszcza 
chore, biedne, opuszczone. W swojej 
długoletniej pracy z dziećmi przeko-
nałam się, że uśmiech na mojej twarzy 
pomógł mi nawiązać bezpośredni, dobry 
kontakt z dziećmi, a efekty pracy były owocne. 

Chociaż miałam w życiu niekiedy smutne chwile, nigdy nie dawałam tego 
po sobie poznać, zawsze uśmiechałam się i nawiązywałam serdeczny kontakt 
z małym człowiekiem.

Jestem w pełni przekonana, iż w każdym dziecku należy dostrzegać najwyższe 
wartości i indywidualnie traktować każde z nich.

Dzisiaj często wspominam, jak miło było, kiedy uśmiechnięte dziecko biegło 
do przedszkola, żegnając się z mamą lub najbliższym opiekunem. Dzieci są bar-
dzo wrażliwe na różne nieprzyjemne sytuacje życiowe, toteż serwujmy im swój 
uśmiech, by je rozweselić, by w przyszłości były pogodne i życzliwe. Pamiętajmy, 
że dziecko to nasz najcenniejszy skarb życia! 

Te rozważania najlepiej podkreślają słowa piosenki: „Ach uśmiechnij się czło-
wieku, jesteś miły/ dla każdego w danej chwili bądź życzliwy./ Tylko uśmiech jest 
za darmo, nic nie kosztuje,/ a bliźniego twego na duchu podbuduje”. 

Rozdajmy więc za darmo ten dar Boży dla innych. 
Przy tym pragnę zwrócić uwagę, że nie są to tylko moje spostrzeżenia, ale 

naukowcy już dawno potwierdzili to, że uśmiech zwiększa pewność 
siebie, pogłębia uczucie szczęścia i redukuje poziom stresu.

W życiu nie ma znaczenia, jacy jesteśmy i jakie stano-
wisko piastujemy – ważne, by żyło nam się lepiej. Może 
„złota recepta” uśmiechu nam pomoże? Na ten znak 
zapytania odpowie przyszłość. Nie oczekujmy uśmiechu 
od innej osoby, sami wychodźmy z inicjatywą! Niech 
ktoś ma dzięki nam trochę pogodniejszy dzień.

Stare mądre przysłowie podaje: „Poznać człowieka 
życzliwego po serdecznym uśmiechu jego”. Niechaj czę-

ściej uśmiech gości na naszych twarzach, czego z całego 
serca wszystkim ludziom życzy autorka artykułu.

Halina Żak
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LOtnicy w niebieskiej eskadrze
Niebieska Eskadra to strona poświęcona polskim lotnikom. Znajdziemy na niej 

informacje o grobach, cmentarzach, pomnikach i miejscach pamięci związa-
nych z lotnikami wojskowymi. Od niedawna w bazie dostępnej na stronie widnieją 
informacje o Tadeuszu Latosie (zm. w 2014 roku), lot-
niku z Klucz, który w czasie II wojny światowej służył 
w polskich siłach powietrznych w Wielkiej Brytanii. 

Tadeusz Latos urodził się 11 marca 1915 r. w Kluczach. 
Służbę w lotnictwie rozpoczął jeszcze przed wybuchem 
II wojny światowej,  we Lwowie. Po wybuchu wojny 
i klęsce wrześniowej znalazł się wśród internowanych 
w Rumunii, skąd przez Francję dotarł do Anglii. Tam 
otrzymał przydział do Królewskich Sił Powietrznych 
Wielkiej Brytanii, a następnie służył w Polskim Dywi-
zjonie Bombowym nr 300. Był starszym mechanikiem 
samolotowym  w stopniu plutonowego. Do kraju wrócił 
w 1947 roku, zamieszkał w Kluczach. W 2001 roku został mianowany do stopnia pod-
porucznika, a w 2005 r. do stopnia porucznika Wojska Polskiego. Zmarł 18 września 
2014 roku w Kluczach, w wieku 99 lat. 

Baza „Niebieskiej Eskadry”  (www.niebieskaeskadra.pl) zawiera ponad 5 tysięcy 
nazwisk polskich lotników pochowanych na cmentarzach (przede wszystkim woj-
skowych) na całym świecie. 

Administratorzy strony „Niebieska Eskadra” zwracają się za naszym pośrednic-
twem z prośbą o pomoc w wyszukiwaniu miejsc i obiektów upamiętniających polskich 
lotników. Poszukiwane są zwłaszcza informacje o lotnikach, którzy w czasie II wojny 
światowej służyli w Wielkiej Brytanii. Informacje można przesyłać bezpośrednio na 
adres psr@niebieskaeskadra.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego na stronie 
www.niebieskaeskadra.pl

nowa witryna klubu

Klubu Dziecięcy „Leśne Skrzaty” w Jaro-
szowcu ma nową stronę internetową. Układ 
serwisu pomaga odnaleźć niezbędne infor-
macje, zdjęcia i dokumenty dotyczące funk-
cjonowania placówki, a estetyka projektu 
graficznego zachęca do zapoznania się 
z informacjami – mówi Anna Konieczniak, 
kierownik klubu.

Strona podzielona jest na zakładki: 
Rekrutacja, Aktualności, Projekty, Przestrzeń 
i wyposażenie klubu, Dokumenty, Oferta, 
Kadra, Kontakt. Informacje praktyczne dla 
rodziców znajdują się w zakładkach: Świat 
Dziecka i Strefa rodziców.

Zapraszamy na www.klubdzieciecyjaro-
szowiec.szkolnastrona.pl

wsparcie sportu i rekreacji

S z e ś c i u  s t o -
w a r z y s z e n i o m 
przyznano środki 
z budżetu gminy na 
zadania z zakresu 
wspierania i upo-
wszechniania kul-
tury fizycznej, sportu 
i rekreacji ze szcze-
gólnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 
Wsparcie finansowe przyznano w wyniku kon-
kursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Klucze. 
Łącznie 20 000 złotych zostanie podzielone 
między następujące podmioty: Stowarzysze-
nie „Biała Przemsza” (6 100,00 zł), Stowarzy-
szenie „VAJRA” (5 000,00 zł), PTTK Koło Klu-
cze (3 700,00 zł), Stowarzyszenie „OTWARCI” 
(2 000,00 zł), Stowarzyszenie „Jaroszowiec”  
(1 700,00 zł) i Stowarzyszenie „Jurajski Zakątek 
Ryczówek”  (1 500,00 zł).

rekrutacja do klubu 
dZiecięcego

Do 15 kwietnia będą 
trwały zapisy do Klubu 
Dziecięcego „Leśne Skrzaty” 
w Jaroszowcu na rok szk. 
2017/2018. Wzór karty zgło-
szenia dziecka do Klubu 
Dziecięcego dostępny jest 
na stronie internetowej 
klubu www.klubdzieciecy-
jaroszowiec.szkolnastrona.pl w zakładce „Doku-
menty”. Kartę zgłoszenia można także otrzymać 
w siedzibie klubu na ul. Leśnej 23 w Jaroszowcu. 

tablica upamiętni dzielną 
dunkę z jaroszowca
28 kwietnia w Jaroszowcu odbędzie się uroczy-

ste odsłonięcie tablicy upamiętniającej Annę 
Mogensen, Dunkę urodzoną w Polsce, przed wojną 
mieszkankę Jaroszowca, Damę Orderu Virtuti Militari. 

W czasie II wojny światowej Anna Mogensen (Lone, 
jak nazywano ją w domu rodzinnym) była działaczką 
duńskiego ruchu oporu, a później także polskiej orga-
nizacji wywiadowczej o kryptonimie „Felicja”. Z ostatnim 
dowódcą tej organizacji, por. Lucjanem Masłochą, Anna 
wzięła ślub (oboje zginęli rozstrzelani przez Niemców). 

Tablica pamiątkowa zostanie odsłonięta 28 kwietnia o godz. 14.00 na ulicy 
Kolejowej 15. Zawiśnie na ścianie domu, w którym niegdyś mieszkała Anna Mogen-
sen. Następnie o godz. 15.30 w Domu Kultury „Hutnik” w Jaroszowcu odbędzie 
się widowisko teatralne poświęcone bohaterce wydarzenia. W kolejnym dniu, 
29 kwietnia zaplanowano spotkanie z Marią Małaśnicką-Miedzianogórą, autorką 
książki pt. „Róże dla Lone. Za wolność Polski i Danii (1939-1945)”. Spotkanie odbę-
dzie się w bibliotece w jaroszowieckim Domu Kultury.

Rafał Jaworski
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historia poznawana przez grę
Inscenizacje, rajdy, zadania w terenie, próby rekonstrukcji 

wydarzeń i zaproszenie do wspólnego odgrywania historii na 
żywo. „Zabawa” byłaby tu złym określeniem, zważywszy na to, 
jakiej tematyki dotyczą te przedsięwzięcia. Ale frajda jest w tym 
na pewno, głównie dlatego, że znalazł się nieszablonowy spo-
sób na przybliżenie młodym ludziom historii i zachęcenie ich do 
jej poznawania. Takie oryginalne lekcje historii prowadzi m.in. 
olkuski Klub Historyczny im. Armii Krajowej, główny organizator 
Gry Miejskiej pod hasłem „O Wolność i Niezawisłość”. Jej siódma 
edycja odbyła się 10 marca w Kluczach. Zainteresowanie było 
tak duże, że w jednym dniu udało się zorganizować grę tylko dla 
dwóch kategorii wiekowych: uczniów gimnazjum i szkół śred-
nich. Podstawówki musiały czekać na kolejny termin.

Historyczna gra terenowa miała ciekawy scenariusz. Drużyny 
(było ich osiemnaście) w kilkuminutowych odstępach poko-
nywały trasę z Chechła do Klucz meldując się na poszczegól-
nych punktach kontrolnych, gdzie otrzymywały wskazówki co do 
dalszego przebiegu gry. Spotkania w punktach miały charak-
ter inscenizacji, podczas których świetnie spisała się młodzież 
z Klubu Historycznego im. AK w Olkuszu - głównie uczniowie z IV 
LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 

Podczas  rekonstrukcji istotne jest dla nas to, żeby umie-
jętnie wcielić się w odgrywaną postać. Aby to zrobić, musimy 
wcześniej zapoznać się dokładnie z historią danej osoby lub 
miejsca, w którym znajduje się nasz punkt. Poza tym dobrze jest, 
jeśli wykażemy się umiejętnościami aktorskimi.  Jednak nie tylko 
my tworzymy atmosferę całej gry. Najważniejsze, żeby patrole 
wczuły się w klimat tamtych czasów. Naprawdę bardzo przyjem-
nie współpracuje się z drużynami, których członkowie, tak jak my, 
grają. Udają, że są w konspiracji lub wymyślają sobie fałszywe 
nazwiska – opowiadają rekonstruktorki z klubu historycznego - 
Ula Wadas i Małgorzata Kurzewska, których zadaniem podczas 
tej edycji gry miejskiej było sprawdzanie wiedzy zespołów na 
temat sytuacji w Polsce powojennej. Zgłaszające się w ich punk-
cie drużyny musiały (w czasie gry) określić swój stosunek do 
ówczesnych organizacji, m.in. do rozwiązanej pod koniec wojny 
Armii Krajowej, a także do Polskiego Stronnictwa Ludowego (po 
wojnie PSL nie godziło się z narzuconym przez komunistów sys-
temem i, mając spore poparcie wśród społeczeństwa, liczyło na 
wygranie wyborów – te jednak zostały przez komunistów sfałszo-
wane). W dalszej części gry rekonstruktorki zaskakiwały drużyny 
pytaniem, ile lat szkoły ukończyli i czy potrafią pisać (mając na 
uwadze realia lat czterdziestych). 

Co ciekawe, te właśnie pytania sprawiały drużynom najwię-
cej problemów, ponieważ mało kto wiedział, ile trwała edukacja 
w latach czterdziestych XX wieku – mówią dziewczyny z klubu 
historycznego. 

Uczennice i uczniowie na potrzeby gry miejskiej wcielali się 
w różne role: udawali byłych żołnierzy AK, kadrę urzędniczą, agi-
tatorów Polskiej Partii Robotniczej, funkcjonariuszy Urzędu Bez-
pieczeństwa czy żołnierzy (Ludowego Wojska Polskiego, Korpusu 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego i czerwonoarmistów).  
Chodziło o odtworzenie realiów lat powojennych, kiedy po 

wkroczeniu Armii Czerwonej powstawał w Polsce komunistyczny 
rząd, który w oparciu o PPR, Milicję Obywatelską czy Urząd Bez-
pieczeństwa starał się narzucić nowy ustrój  – mówi Michał 
Masłowski, prezes Klubu Historycznego im. AK w Olkuszu.

Każda drużyna przybierała pseudonim żołnierza Armii Kra-
jowej lub innych formacji z lat okupacji i tak zwanej drugiej 
konspiracji niepodległościowej. Była to okazja, aby poznać 
fragmenty z życia takich osób, jak Gerard Woźnica ps. „Hardy”, 
dowódca Oddziału Rozpoznawczego 23. Dywizji Piechoty AK czy 
Piotr Przemyski ps. „Ares”, który najbardziej został zapamię-
tany jako ten, który dowodził udanym atakiem partyzantów na 
koszary niemieckie w Jaroszowcu – dodaje Michał Masłowski. 

Jak mówi szef olkuskiego klubu historycznego, podczas gry 
uczniowie spotykali się również z takimi nazwiskami, jak Witold 
Orczyk z Sułoszowej (żołnierz Batalionów Chłopskich  i Armii Kra-
jowej oraz członek zrzeszenia Wolność i Niezawisłość), Piotr Toboła 
ps. Popiel (członek Polskiej Partii Socjalistycznej i szef placówki AK 
w Chechle), Józef Lipa ps. Kukułka (komendant obwodu AK Olkusz, 
członek Brygad Wywiadowczych WiN) czy Jan Kot (szef Brygad 
Wywiadowczych WiN na powiat miechowski i olkuski). 

Celem drużyn biorących udział w grze miejskiej było rozpozna-
nie terenu i sytuacji oraz dotarcie do „łączników podziemia nie-
podległościowego”. Po drodze musieli zmierzyć się z różnymi zada-
niami, a to, jak się z nich wywiązali, zależało od wiedzy i sprytu. 
Bardzo szybko musieli podejmować decyzję co do deklaracji przy-
należności do PPR lub odmowy współpracy z komórkami nowej 
władzy albo wymyśleć alibi w razie wpadki i aresztowania przez 
UB. To aresztowanie następowało na pewno, ponieważ rzekomi 
„łącznicy” złożeni z „byłych akowców” okazywali się „agentami bez-
pieki” i zamiast do umówionej kryjówki doprowadzali drużyny do 
zakamuflowanej siedziby „Urzędu Bezpieczeństwa”. A tam - prze-
słuchanie, krzyki, zetknięcie się z „torturowanymi” łączniczkami 
podziemia niepodległościowego. Temu etapowi gry i jego insceni-
zacji towarzyszyły szczególnie silne emocje. 

Finałem gry był proces „Wojskowego Sądu Rejonowego” 
i wysokie wyroki dla członków „podziemia”. Uczestnicy mogli 
w pewnym stopniu odczuć realia tamtego, bardzo trudnego dla 
Polski okresu powojennego i przekonać się, z jakimi niebezpie-
czeństwami i szykanami spotykały się osoby nie godzące się na 
narzucony siłą ustrój komunistyczny. 

Rafał Jaworski

Grę miejską Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Olkuszu zor-
ganizował już po raz siódmy. Wcześniejsze edycje odbywały się m.in. 
w Olkuszu i Wolbromiu. 

Organizację tegorocznej gry wsparli m.in. Wójt Gminy Klucze Nor-
bert Bień, Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach, Światowy Związek Żoł-
nierzy AK i krakowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Gra objęta 
była patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Ponadto patronat 
honorowy nad wydarzeniem objęli: Wicemarszałek Sejmu RP prof. dr 
hab. Ryszard Terlecki, Poseł na Sejm RP Agnieszka Ścigaj i Radny Sej-
miku Województwa Małopolskiego Andrzej Wójcik. Patronat medialny 
sprawował m.in. nasz miesięcznik.
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Grecki koncert dla pań
W drugą niedzielę marca w Domu Kultury „Papiernik” 

w Kluczach odbył się koncert zorganizowany z okazji 
Dnia Kobiet. 

Muzycznym prezentem dla pań był występ zespołu „MYTHOS”, 
który zaprezentował się w składzie: Magdalena Januszkiewicz-
-Buras, Joannis Buras i Henryk Sztulberg. Grupa bawiła publicz-
ność muzyką grecką, a atmosfera była tak gorąca, że znaleźli się 
chętni do udziału w tradycyjnych greckich tańcach! 

Wszystkie panie obecne na koncercie otrzymały oczywi-
ście życzenia, które złożyli: Wójt Gminy Klucze Norbert Bień, 
Przewodniczący Rady Gminy Bogusław Paś i Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury Mirosław Macek.

dzień kobiet 
w bydlinie

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bydli-
nie oraz zespół „Ziemia Kluczewska” uprzy-
jemniły wieczór wszystkim paniom, które 
skorzystały z zaproszenia Stowarzyszenia 
„OTWARCI” i bydlińskiej Ochotniczej Straży 
Pożarnej na imprezę z okazji Dnia Kobiet. 
Wydarzenie zorganizowano w remizie OSP. 
Wszystkim zgromadzonym tam paniom zło-
żono życzenia i wręczono kwiaty. Był rów-
nież słodki poczęstunek.


