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Apel o przestrzeganie ustawy 
antysmogowej
Rozpoczął się sezon grzewczy, co wiąże się 

niestety z pogorszeniem jakości powietrza, 

spowodowanym emisją zanieczyszczeń  

z domowych palenisk. Wójt Gminy Klucze 

przypomina, że od 2017 roku w całej 

Małopolsce obowiązuje uchwała antysmogowa 

– do przestrzegania jej zapisów zobowiązani  

są wszyscy mieszkańcy naszego województwa, 

a także przedsiębiorcy.

 Str. 7

Prof. Jacek Walczewski i jego  
pionierskie próby rakietowe
10 października 1958 roku krakowski zespół 

konstruktorów pod przewodnictwem prof. 

Jacka Walczewskiego wystrzelił z Pustyni 

Błędowskiej swoją pierwszą rakietę doświad-

czalną RM-1. Były to pionierskie w Polsce 

próby wysyłania rakiet meteorologicznych. 

Głównym konstruktorem rakiet był profesor 

Jacek Walczewski. W tym numerze nasze-

go miesięcznika przypominamy tę jedną z 

najwybitniejszych postaci w historii polskiej 

astronautyki.
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W gruntownie wyremontowanym budynku „Starej Gminy” w Kluczach rozpoczął działal-
ność żłobek „Baśniowy Dworek”. Drugą część budynku zajmuje Ośrodek Dziennej Opieki i 
Aktywizacji Osób Niesamodzielnych „Złota Jesień”. W uroczystym otwarciu obu placówek 
uczestniczył Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, który 7 października 
gościł w Kluczach i w Jaroszowcu, gdzie wizytował tamtejszy szpital. 

 s. 3

Uroczyste otwarcie placówek

Fot. Magdalena Moroń
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Marszałek Witold Kozłowski, dyrektor żłobka 
Justyna Mucha i wójt Norbert Bień uroczy-
ście otwarli żłobek samorządowy w Kluczach  
(fot. UMWM, Magdalena Moroń UGK)
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Marszałek z wizytą w Kluczach i Jaroszowcu

Uroczyste otwarcie 
placówek

W Kluczach na początku września rozpoczął 
działalność żłobek „Baśniowy Dworek”. 

Placówka, prowadzona przez samorząd, mieści się 
w wyremontowanym gruntownie budynku tzw. starej 
gminy – w jednym z dwóch historycznych obiektów 
należących przed wojną do rodzin Mauve i Dietlów. 
Drugą część budynku zajmuje Ośrodek Dziennej Opieki 
i Aktywizacji Osób Niesamodzielnych „Złota Jesień”, 
o uruchomieniu którego informowaliśmy w wakacyjnym 
numerze „Echa Klucz”. Obie placówki otworzył 
uroczyście Marszałek Województwa Małopolskiego 
Witold Kozłowski, który 7 października gościł nie tylko 
w Kluczach, ale także w Jaroszowcu, gdzie wizytował 
Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły. 
W szpitalu zmodernizowano niedawno oczyszczalnię 
ścieków (o czym również pisaliśmy - w poprzednim 
wydaniu naszego miesięcznika), a także zrewitalizowano 
otoczenie budynku. Inwestycje związane z uruchomieniem 
placówek w Kluczach i modernizacją szpitala w Jaroszowcu 
zrealizowano dzięki wsparciu z budżetu województwa oraz 
funduszy unijnych.

To niezwykle ważne przedsięwzięcia z punktu widzenia mieszkań-
ców. Rodzice zostawiając swoje pociechy w żłobku, będą mogli wrócić 
do pracy, płynnie łącząc życie zawodowe z rodzinnym, a seniorzy swój 
wolny czas będą spędzać w gronie równolatków, rozmawiając, wymie-
niając się doświadczeniami czy wykonując wspólnie różne prace. A to 
z pewnością wpłynie pozytywnie na ich samopoczucie – podkreślił 

marszałek Witold Kozłowski podczas uroczystego otwarcia żłobka 

i ośrodka wsparcia dla seniorów.

Na oba przedsięwzięcia samorząd województwa przyznał 

dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020. W  ramach projektu 

„Dostosowanie budynku >Starej Gminy< do potrzeb społecznych 

wraz z modernizacją parku w Kluczach” Gmina Klucze zrealizowa-

ła gruntowny remont obiektu wraz z jego przebudową. Dotacja na 

to zadanie wynosiła 2 mln 199 tys. 814 zł. Dzięki temu odnowiony 

budynek spełnia warunki zarówno do prowadzenia tam żłobka jak 

i dziennych zajęć dla seniorów. Kluczewski samorząd pozyskał tak-

że środki na projekt „Utworzenie Żłobka w Gminie Klucze szansą 

na powrót do aktywności zawodowej rodzica” (zostały one przy-

znane również z RPOWM). Dofinansowanie wyniosło ponad 343 

tys. i pomogło w wyposażeniu żłobka w meble, niezbędny sprzęt 

i pomoc do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edu-

kacyjnych, a także w zapewnieniu funkcjonowania 27 miejsc opieki 

nad dziećmi. Trzecim źródłem pomocy finansowej, którą na prowa-

dzenie żłobka uzyskała Gmina Klucze, było wsparcie z rządowego 

programu „Maluch +” w wysokości 594 tys.

1. Otwarcie ośrodka „Złota Jesień”, który prowadzi Spółdzielnia Socjalna „Opoka”.  
2. W ośrodku wsparcia znajduje się m.in. sala rehabilitacyjna. 3. W spotkaniu z mar-
szałkiem uczestniczyli seniorzy - uczestnicy zajęć w ośrodku wsparcia dziennego  
(ZDJĘCIA: UMWM, Magdalena Moroń UGK).
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Żłobek rozpoczął działalność 1 września 2020 r. i zgodnie z za-

łożeniami projektu zapewnia opiekę 27 dzieciom do lat 3, których 

rodzice mają szansę na aktywność zawodową. Personel żłobka to 4 

opiekunki, pielęgniarka i dyrektor żłobka. „Baśniowy Dworek” jest 

placówką samorządową, a funkcję dyrektora pełni Justyna Mucha. 

W żłobku zatrudniony jest również logopeda.

Marszałek Witold Kozłowski uczestniczył także w otwarciu 

Ośrodka Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Niesamodzielnych „Złota 

Jesień”, w którym seniorzy (osoby pow. 60 roku życia) mogą korzy-

stać z zajęć i pobytu przez osiem godzin dziennie, w każdy dzień ro-

boczy. Ośrodek jest prowadzony przez Spółdzielnię Socjalną OPOKA 

w ramach projektu pn. „Ośrodek dziennej opieki i aktywizacji osób 

niesamodzielnych w Kluczach”, na który Spółdzielnia otrzymała do-

finansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020. O działalności ośrodka informo-

waliśmy w jednym z poprzednim numerów Echa Klucz.

Wizyta w Gminie Klucze była też okazją do odwiedzenia 

Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda 

Wojtyły w Jaroszowcu, gdzie pod koniec sierpnia br. uruchomiono 

instalację dekontaminacji (czyli neutralizowania) wody poście-

kowej. W szpitalu zamontowano również system do oczyszczal-

nia powietrza lampami UV. Wykonanie instalacji dla szpitala było 

przedsięwzięciem wspólnym - dokumentację instalacji wykonała 

Gmina Klucze, natomiast środki na realizację zadania zabezpieczył 

Zarząd Województwa Małopolskiego.

� Magdalena�Moroń,�Rafał�Jaworski

Budynek tzw. Starej Gminy (widoczny na pierwszym planie) został dostosowany przez Gminę Klucze na potrzeby prowadzenia tam żłobka samorządowego 
oraz ośrodka wsparcia dla niesamodzielnych seniorów (prowadzonego przez Spółdzielnię Socjalną „Opoka”). Na remont i przebudowę obiektu, w ramach projektu 
„Dostosowanie budynku Starej Gminy do potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach”, samorząd pozyskał dofinansowanie m.in. z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Również z tego samego programu Gmina Klucze otrzymała dofinansowanie na projekt „Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych”, dzięki czemu 
dawny blask odzyska okazały pałacyk, wybudowany na początku XX w. przez Ludwika Mauve, przemysłowca, założyciela papierni, przedwojennego właściciela 
tutejszych dóbr.

Marszałek Witold Kozłowski odwiedził także teren Małopolskiego Szpitala  
w Jaroszowcu, gdzie od niedawna działa nowa instalacja neutralizowania wody.
 FOT. UMWM 

Fot. Rafał Jaworski
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Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Kluczach ma nowego 

dyrektora. Od początku listopada br. 
ośrodkiem kieruje Agnieszka Ścigaj, 
od pięciu lat posłanka, a przedtem 
m.in. prezes i współzałożycielka 
spółdzielni socjalnej. Dotychczasowy 
dyrektor OPS, Ryszard Kamionka, 
przeszedł na emeryturę.

Nowa dyrektor  Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kluczach podkreśla, że w obec-

nej sytuacji najważniejsze jest, by ośro-

dek aktywnie pomagał seniorom i samot-

nym mieszkańcom naszej gminy przetrwać 

bezpiecznie i w zdrowiu czas pandemii. 

Organizację wsparcia dla mieszkańców trak-

tuje jako priorytet na najbliższe miesiące. 

W gminie Klucze mamy bardzo dobrze 

rozbudowaną infrastrukturę pomocy opartą na 

dobrej lokalnej współpracy z sektorem poza-

rządowym. Najważniejsze jest efektywne go-

spodarowanie, tak , by pomoc trafiała do tych, 

którzy jej najbardziej potrzebują. W obecnie 

zmieniającym się społeczeństwie i jego współ-

czesnych problemach ważne jest, by dobrać po-

moc indywidualnie do problemów rodziny, a nie 

do przepisów prawa. Dlatego w najbliższym 

czasie wspólnie z załogą i partnerami społecz-

nymi będziemy pracować nad przekształceniem 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług 

Społecznych i rozszerzeniem oferty pomocy dla 

mieszkańców, którzy znaleźli się w kryzysie – 

mówi Agnieszka Ścigaj.

Nowa dyrektor dodaje, iż ważne będzie 

to, żeby każdy mieszkaniec, który znajdzie 

się w trudnej sytuacji, którego dopadnie 

kryzysy czy choroba, otrzymał skuteczną 

pomoc. Taką, która pozwoli mu odzyskać 

kontrolę nad własnym życiem i przezwy-

ciężyć kryzysy, a nie utrwali jego trudną 

sytuacją życiową. 

Wierzę w każdego człowieka, w jego po-

tencjał i umiejętność dokonywania zmian, 

dlatego liczę, że wraz z całym zespołem bę-

dziemy potrafili stworzyć miejsce, w którym 

i ten człowiek w siebie uwierzy – podkreśla 

Agnieszka Ścigaj.

Agnieszka Ścigaj swoją drogę zawo-

dową rozpoczynała przed 25 laty w samo-

rządzie, pracując m.in. w Ośrodku Pomocy 

Społecznej. Była również pracownikiem 

Urzędu Gminy Klucze (kierowała referatem 

Gminne Centrum Informacji). Związana 

była zawodowo także z  Wojewódzkim 

Urzędem Pracy w Krakowie. 

Na naszym terenie była jednym 

z założycieli Stowarzyszenia na Rzecz 

Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego „KLUCZ”. Współtworzyła 

również Spółdzielnię Socjalną „Opoka” 

i zasiadała w zarządzie spółdzielni. Była 

także konsultantem dla Małopolski w za-

kresie Programu Integracji Społecznej 

z ramienia Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej.

W 2015 roku Agnieszka Ścigaj została 

posłem VIII kadencji Sejmu, z listy ugrupo-

wania Kukiz’15. Rok temu została ponownie 

wybrana posłem, startując z listy Polskiego 

Stronnictwa Ludowego. W tej kadencji 

Sejmu (IX kadencja) pełni m.in. funkcję 

zastępcy przewodniczącego w dwóch ko-

misjach: w Komisji Polityki Senioralnej 

i Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

� Rafał�Jaworski

Zagospodarowanie terenu w Bogucinie Dużym
W Bogucinie Dużym  w październiku rozpoczęły się prace 

związane z zagospodarowaniem terenu przy remizie OSP i przy 

budynku izby regionalnej. Na to zadanie Gmina Klucze zdoby-

ła dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego w wysokości 152 320 zł. Inwestycja obejmuje: roz-

budowę boiska wielofunkcyjnego (dotychczasowa nawierzchnia 

asfaltowa zostanie zastąpiona poliuretanową), budowę ogrodzenia 

zabezpieczającego boiska (piłkochwyty), montaż elementów ma-

łej architektury (ławek parkowych, koszy na śmieci i lamp parko-

wych), budowę placu zabaw, parkingu oraz rozbudowę oświetlenia 

ciągów pieszych i placu.

 (RJ)

Agnieszka Ścigaj 
nowym dyrektorem OPS

Fot. Rafał Jaworski
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 Gdzie uzyskać 
informacje   
 o jakości 

powietrza? 

Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańców Małopolski , 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego utworzył internetową 
platformę informującą o jakości powie-
trza. Dane o jakości powietrza w po-
szczególnych powiatach naszego województwa można sprawdzać 
pod adresem: 

www.powietrze.malopolska.pl/jakosc-powietrza

Aktualne dane pochodzą ze stacji Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska. Prognoza jakości powietrza dla obszaru wyznaczana 
jest przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Istnieje również możliwość zapisania się do newslettera
 www.powietrze.malopolska.pl/komunikaty 

aby na bieżąco otrzymywać komunikaty o wprowadzeniu stopni 
zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza w poszczególnych obszarach 
Małopolski.

Zapisanie się do newslettera (dostęp z adresu: https://powietrze.
malopolska.pl/komunikaty/) umożliwi otrzymywanie komunikatów o 
zanieczyszczeniu powietrza, w szczególności: 

• Codzienne prognozy poziomu zanieczyszczenia
•  Wprowadzenie 1 stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem 

powietrza
•  Wprowadzenie 2 lub 3 stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem 

powietrza
• Aktualności i wydarzenia dotyczące ochrony powietrza w 

Małopolsce

 Jak zgłosić Ekointerwencję? 
Darmowa aplikacja „Ekointerwencja” to szybkie i łatwe zgłoszenie 

naruszenia przepisów w zakresie ochrony środowiska, w tym spala-
nia odpadów.  Aplikacja została przygotowana na zlecenie Samorządu 
Województwa Małopolskiego. Jest dostępna w Sklepie Play i App Store. 
Można z niej także korzystać bezpośrednio na komputerze (czyli z wersji 
webowej), wpisując adres: https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja

Za pomocą aplikacji można zgłaszać m.in. podejrzenie spalania odpa-
dów, używanie urządzeń niezgodnych z wymaganiami uchwały antysmo-
gowej, nielegalne wysypiska śmieci czy wypuszczanie ścieków do środo-
wiska (np. do rzeki, rowu, pola). 

Jak to zrobić? Wystarczą cztery proste kroki:
1. Pobranie darmowej aplikacji lub wpisanie w przeglądarce interne-

towej: https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html
2. Wskazanie na mapie miejsca zdarzenia
3. Wybranie kategorii zgłoszenia i wypełnienie pól formularza
4. Naciśnięcie przycisku „Zgłoś”.

Co się dzieje po wysłaniu zgłoszenia? Informacja zostanie automa-
tycznie skierowana do właściwego lokalnego organu kontroli. Reakcje 
urzędów na zgłoszenia mieszkańców będą monitorowane przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Aplikacja daje także 
możliwość śledzenia „losów” zgłoszenia. Wystarczy włączyć funkcję 
„Powiadomienia” i użytkownik będzie dostawał informacje o zmianie 
statusu swojej interwencji w samej aplikacji lub na podany adres e-mail  
(w przypadku korzystania z aplikacji poprzez przeglądarkę).

  
 Źródło: https://powietrze.malopolska.pl
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ZADBAJMY O CZYSTE POWIETRZE!

APEL 
WÓJTA 

GMINY KLUCZE

Szanowni Mieszkańcy Gminy Klucze!
W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym i związanym 

z tym pogorszeniem jakości powietrza, spowodowanym emisją 
zanieczyszczeń z domowych palenisk na węgiel i drewno przypo-
minam, że od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje 
uchwała antysmogowa. Wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do 
stosowania postanowień uchwały, co oznacza, że:

- obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglowych 
oraz zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%,

- nie można eksploatować nowego kotła na węgiel lub drew-
no, a także kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż 
wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu,

- do końca 2022 roku konieczna jest wymiana kotłów na wę-
giel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych,

-  do końca 2026 roku konieczna jest także wymiana kotłów, 
które obecnie spełniają podstawowe wymagania emisyjne, czyli 
posiadają klasę 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego i obo-
wiązuje wszystkich na obszarze województwa małopolskiego 
– osoby fizyczne jak również przedsiębiorców. Dotyczy więc bu-
dynków mieszkalnych, ale także budynków gospodarczych, szklar-
ni, tuneli foliowych, kurników, lokali usługowych i przemysłowych. 
Ograniczenia obejmują wszystkie instalacje, w których następuje 
spalanie paliw, między innymi w ramach procesów produkcyjnych, 
gastronomii, wędzarni, suszarni, itp.

Kontrole przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej 
w Gminie Klucze mogą prowadzić  pracownicy Urzędu Gminy 
Klucze posiadający imienne upoważnienie Wójta Gminy Klucze.

Uprawnienia do przeprowadzenia kontroli oraz nakładania 
mandatów karnych ma również Policja, a w przypadku podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska.

Użytkownik urządzenia grzewczego powinien okazać kontro-
lerom dokumenty potwierdzające, że piec, kocioł lub kominek, z 
którego korzysta, spełnia wszystkie wymogi określone w uchwale 
antysmogowej. Takim dokumentem może być np. instrukcja użyt-
kowania urządzenia (jeśli zawiera wymagane dane) lub wyniki ba-
dań emisji z urządzenia.

Jeżeli użytkownik instalacji nie przestrzega przepisów 
uchwały antysmogowej, może zostać ukarany mandatem w 
wysokości do 500 zł. 
Kontrolujący może również skierować wniosek do sądu o ukara-
nie karą grzywny do 5 tys. zł.

Karę można nałożyć ponownie przy każdym przypadku eks-
ploatacji instalacji niezgodnie z uchwałą antysmogową!

Mają Państwo możliwość zgłaszania naruszenia przepisów w 
zakresie ochrony środowiska, w tym spalania odpadów, poprzez 
FORMULARZ EKOINTERWENCJI

Zgłoszona ekointerwencja zostanie przekazana do Urzędu 
Gminy Klucze i zostaną podjęte stosowne działania zgodnie z 
Zarządzeniem OR.0050.79.2019 WÓJTA GMINY KLUCZE z dnia 
23.10.2019 r. w sprawie: wprowadzenia procedury przeprowadza-
nia kontroli palenisk domowych na terenie Gminy Klucze, kontroli 
przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz przepisów 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Szczegółowe informacje na temat wymagań uchwały anty-
smogowej dla działalności gospodarczej dostępne są na stronie 
internetowej:  https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/
przedsiębiorcy/

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości udostęp-
niony został formularz kontaktowy: https://powietrze.malopolska.
pl/kontakt/ oraz infolinia 12 63 03 100.

Zachęcam także wszystkich mieszkańców do składania wnio-
sków o dofinansowanie na wymianę kotłów. Aktualnie dostępny 
jest rządowy Program Czyste Powietrze – ogólnopolski program 
wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła. Z dotacji na 
wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją 
mogą korzystać właściciele i współwłaściciele domów jednoro-
dzinnych. Ze szczegółami programu można zapoznać się na stro-
nie internetowej czystepowietrze.gov.pl.

Wójt Gminy Klucze

Norbert Bień
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SPORT

6 października odbył się I Europejski Bieg po Zdrowie, czyli bieg 
przeszkodowy, w którym uczestniczyli wszyscy uczniowie 

klas I-VIII szkoły podstawowej. Tor przeszkód pokonały także 
nasze przedszkolaki.

Zawody otworzyli Wójt Gminy Klucze Norbert Bień, Dyrektor Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym Anna Konieczniak, Radny 

Gminy Klucze Grzegorz Smętek, Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych Jarosław Rak oraz przedstawiciele Rady rodzi-

ców - Justyna Żak i Robert Nowak.

I Europejski Bieg po zdrowie był wspaniałą okazją, by zapewnić 

uczniom  szansę na niezapomnianą zabawę i aktywność na świeżym po-

wietrzu. Urozmaicona trasa, przygotowana przez nauczycielkę Aleksandrę 

Mstowską i trenera Karola Półtoraka, dostarczyła biegaczom wielu wra-

żeń i emocji. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe medale,  

a uczniowie z najlepszym czasem wywalczyli puchar dla swoich klas!

Wszystkie klasy otrzymały od Rady Rodziców piłki do siatkówki, za co 

serdecznie dziękujemy!

W zmaganiach na torze przeszkód uczestniczyli także: dyrek-

tor Anna Konieczniak, koordynator Agnieszka Wydmańska oraz 

przedstawiciel UG Jarosław Rak, co było pozytywnym  zaskoczeniem  

i niespodzianką dla dzieci, które wspaniale kibicowały zawodnikom. Celem 

biegu była popularyzacja biegania jako naturalnej formy ruchu oraz rekreacji 

ruchowej i promowanie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Biegi  

z przeszkodami dla każdej klasy zorganizowane były w ramach projek-

tu "Ruch i zabawa to super sprawa!" zgodnie z obowiązującym reżimem 

sanitarnym.

 Inf. ZSP w Kwaśniowie Dolnym

Bieg po Zdrowie

Młodzi zapaśnicy z klubu „Hardzi” z medalami!

Zawodnicy Klubu Zapaśniczego „Hardzi” 
Jaroszowiec dumnie reprezentowali Gminę 

Kluczę oraz klub w Memoriale im. Grzegorza 
Pieronkiewicza w Raciborzu. Był to pierwszy 
start naszych zapaśników po długiej przerwie, 
ale jak zwykle nie zawiedli! Walczyli dzielnie 
na raciborskich matach, zdobywając medale 
na oczach mistrza olimpijskiego z Atlanty, 
Ryszarda Wolnego. 

Medale w poszczególnych kategoriach wywal-

czyli: Igor Warwas, Mateusz Pałka, Jacek Szromnik, 

Maksymilian Wójcik, Jakub Bujakiewicz, Michał 

Tomsia i Eryk Warwas. Natomiast drużynowo Klub 

„Hardzi” Jaroszowiec  uplasował się na 4 miejscu za 

MKZ Unia Racibórz (1 miejsce) , KS Bieżanowianka 

Zapasy  (2 miejsce) i Zápas Ostrava (3 miejsce).Zdjęcie: facebook.com/hardzizapasy
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Piłkochwyty  
na boisku  
w Chechle

Jeszcze latem ULKS Centuria Chechło 

zakończyła prace związane z montażem 

piłkochwytu oddzielającego teren bo-

iska piłkarskiego od strefy rekreacyjnej 

Dziennego Domu Seniora. 

Prace były realizowane w ramach pro-

jektu pt. „Podniesienie poziomu bezpie-

czeństwa epidemiologicznego na terenie 

obiektu sportowego w Chechle” z pro-

gramu Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności realizowanego przez Akademię 

Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek 

Działaj Lokalnie w Kluczach. 

ULKS Centuria Chechło dziękuje 

wszystkim wolontariuszom, którzy brali 

udział w pracach związanych z realizacją 

projektu. Składamy również serdeczne po-

dziękowania przedstawicielkom Ośrodka 

„Działaj Lokalnie” w Kluczach za cenne 

uwagi i pomoc na etapie przygotowywania 

projektu. 

 Inf. ULKS Centuria Chechło

SPORT

Orły Na Start!
Wrześniowy Europejski Tydzień 

Sportu w SP Jaroszowiec.

We wrześniu Szkoła Podstawowa 

w Jaroszowcu uczestniczyła w kolejnej 

edycji projektu organizowanego przez 

Ministerstwo Sportu pod nazwą „CZAS 

NA AKTYWNOŚĆ, CZAS NA #BEACTIVE”.

Akcję zorganizowano w dniach 23-30 

września. W tym terminie, każdego dnia 

uczniowie wszystkich klas pod okiem na-

uczycieli: Marzeny Bałazy-Dąbrowskiej, 

Beaty Kruszenko, Małgorzaty Skrzypczak, 

Pauliny Wołowicz i Piotra Głąbka pracowali 

nad poprawą swojej sprawności. Uczniowie 

mieli okazję sprawdzić się w pięciu dyscy-

plinach sportowych: siatkówce, piłce noż-

nej, tańcu, tenisie stołowym oraz lekko-

atletycznym torze przeszkód. Dodatkową 

atrakcją były zajęcia zapaśnicze i pływanie. 

Jaroszowiecka szkoła znalazła się 

w gronie 250 szkół, które jako pierwsze 

zgłosiły się do akcji (to zaowocowało 

m.in. pakietem upominków dla uczniów). 

Zawodnicy ju-jitsu UKS Samuraj 

Klucze zdobyli medale w Mistrzostwach 

Polski Ju Jitsu Fighting i Duo System. 

W zawodach, które odbyły się 3 paździer-

nika, reprezentanci „Samuraja” po efek-

townych walkach uplasowali się na nastę-

pujących miejscach:

Pierwsze miejsce i Mistrzostwo Polski 

wywalczyła para duo system senior: 

Karolina Walnik – Marek Mordarski. 

Drugie miejsce w ju jitsu fighting ju-

nior wywalczył Patryk Smentek. Miejsce 

trzecie w ju jitsu fighting zdobył senior 

Damian Miłowicki. W czołówce, choć tuż 

za podium, zdobywając czwarte miej-

sce, znalazł się Sebastian Magier (ju jitsu 

fighting junior). Gratulacje dla zawodni-

ków i trenerów!

Medaliści UKS 
„Samuraj”

Na zdjęciu: walka zawodnika UKS Samuraj  
(źródło: facebook.com/UKSSamurajKlucze)
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Świetlica w Szkole Podstawowej im. 

Tadeusza Kościuszki w Chechle po raz 

kolejny wzięła udział w „Mega Misji” 

– edukacyjnej platformie internetowej. 

Przed zawieszeniem zajęć stacjonarnych 

uczniowie klas I-III uczęszczające na za-

jęcia świetlicowe z wielką ochotą uczest-

niczyły w zajęciach odbywających się we-

dług scenariusza Mega Misji. 

Na warsztatach poruszane były tema-

ty z zakresu bezpieczeństwa w sieci, etyki 

i wartości w komunikacji interpersonalnej 

oraz przeżyć i emocji. 

Dzieci wykazują ogromne zaintereso-

wanie tematami oraz kreatywnie wykonują 

zadane prace plastyczne. Zgodnie z regula-

minem Mega Misji na bieżąco wysyłane są 

relacje w postaci wszystkich wspaniałych 

dzieł wychowanków naszej świetlicy, co 

zostało nagrodzone tabletem, audiobooka-

mi, klockami wspierającymi motorykę małą 

oraz innymi ciekawymi grami edukacyjnymi 

rozwijającymi kreatywność. Wszystkie dzieci 

są bardzo zaangażowane i ciekawe kolejnych 

Mega Misji – informuje szkoła.

Być jak Ignacy!

To tytuł kolejnej edukacyjnej misji 

w Szkole Podstawowej w Chechle. Bierze 

w niej udział  biologiczne koło naukowe 

„Jestem Biologią”. To już V edycja pro-

gramu „Być jak Ignacy” z hasłem prze-

wodnim  „Nauka to przyszłość”,  gdzie 

uczniowie walczą o tytuł Naukowej Szkoły 

Ignacego. 

Podczas warsztatów dzieci nabywają 

wiedzę z zakresu ekologii i odnawialnych 

źródeł energii. W trakcie zajęć na uczest-

ników koła naukowego czeka wiele nie-

spodzianek, zagadek, ciekawych doświad-

czeń i eksperymentów. To świetna nauka 

poprzez zabawę. Mamy nadzieję, że nasze 

starania zaowocują sukcesem.

 Paulina Szatan-Pasich

Szkoła w Jaroszowcu 
partnerem Instytutu Goethego

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jaroszowcu znalazła 

się wśród 200 szkół z całej Polski, należących do prestiżowej sieci 

szkół partnerskich Instytutu Goethego w Warszawie i realizują-

cych projekt Deutsch Plus. Goethe-Institut jest ważnym partne-

rem, zapewniającym wysoki poziom kwalifikacji zawodowych 

nauczycieli i polepszenie tym samym jakości zajęć lekcyjnych z 

języka niemieckiego we wszystkich typach szkół w całej Polsce.

Udział w projekcie gwarantuje korzyści zarówno dla szkoły, 

nauczycieli, jak i dla uczniów, w tym patronat Ambasady Niemiec 

w Polsce, wizyty młodych ludzi z Niemiec w szkole (możliwość 

kontaktu z „żywym językiem”), a także doradztwo metodyczno-

-dydaktyczne dla nauczycieli i bezpłatne materiały dydaktyczne do 

wykorzystania na zajęciach. Partnerska szkoła ma także możliwości: 

udziału w ogólnopolskich konkursach i projektach wraz z atrakcyj-

nymi nagrodami, udziału w wymianie uczniowskiej online (e-twin-

ning) i otrzymania zniżki przy przystąpieniu do egzaminów Goethe-

Institut z możliwością przeprowadzenia ich bezpośrednio w szkole.

Mamy nadzieję, iż poprzez udział w projekcie uczniowie do-

strzegą zalety znajomości języka niemieckiego, co okaże się dla 

nich dobrą inwestycją w przyszłość.

 Violetta Auguścik

 Dyrektor Szkoły Podstawowej 

 w Jaroszowcu

Kreatywne zajęcia w Szkole 
Podstawowej w Chechle

Mega Misja!

projekt rozwijający kompetencje  
językowe uczniów
Szkoły Podstawowej  
im. Jana Pawła II w Kluczach

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Kluczach NIEZAPOMINAJKA znalazło się w gronie beneficjentów 

programu English Teaching Activities finansowanym przez Polsko-

Amerykańską Fundację Wolności, którego krajowym operatorem 

jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.  Projekt „English Zone” 

zakłada realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, którzy chcą 

rozwijać swoją znajomość języka angielskiego. To już szósty projekt 

realizowany w kluczewskiej szkole w ramach Programu „English 

Teaching”.

Projekt zakłada następujące działania: zajęcia rozwijające 

kompetencje językowe (gry i zabawy lingwistyczne, warsztaty 

teatralne), warsztaty z lektorami anglojęzycznymi, gminny kon-

kurs  języka angielskiego, zajęcia promujące  „lokalną ojczyznę” 

(z udziałem uczniów ze szkół europejskich na platformie   eTwin-

ning), zajęcia biblioteczne z wykorzystaniem literatury angloję-

zycznej, warsztaty językowe z uczniami ze  Szkoły Podstawowej 

w Rząsce, podsumowanie projektu z finałowym spektaklem an-

glojęzycznym. Czas realizacji projektu „English Zone”:  1.09.2020 

do 15.12.2021 r.

 Inf. Aneta Miszczyńska
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INFORMACJE

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ  
w KLUCZACH 

– zmiana sposobu dyżurów specjalistów

Punkt Interwencji Kryzysowej w Kluczach udziela bezpłatnej pomocy psychologicznej oraz prawnej osobom będącym  
w kryzysie, w tym doświadczającym przemocy. 

W związku z obecnym zagrożeniem epidemicznym (sars-cov-2) dyżury specjalistów odbywają się telefonicznie.

KOMUNIKAT

 PORADNICTWO PRAWNE 

KAŻDY CZWARTEK
15:30 – 17:30

TEL: 690-453-226

  PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE 
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

15:30 – 17:30
TEL: 576-680-266

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 
W RAMACH 8 OSI PRIORYTETOWEJ – RYNEK PRACY REGIONALNEGO 

PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
NA LATA 2014 – 2020

 DZIAŁANIE 8.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA TYP PROJEKTU
 A: KOMPLEKSOWE PROGRAMY NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB 

POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY

Dzięki wsparciu, które otrzymasz w ramach projektu, masz szansę 
powrócić na rynek pracy lub uzyskać zatrudnienie po raz pierwszy. 
Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, pozostających 
bez pracy i zamieszkałych na terenie powiatu olkuskiego, powiatu 
chrzanowskiego, powiatu oświęcimskiego oraz powiatu 
wadowiskiego. Zapraszamy wszystkich chętnych do kontaktu.

zwiększenie swoich kwalifikacji i możliwości
stypendia stażowe (wpłacane przez 3. miesiące z możliwością przedłużenia do 6.)
stypendia w trakcie odbywania szkoleń zawodowych 
możliwość zwrotu kosztu opieki nad osobą zależną w trakcie wsparcia 
możliwość zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia oraz staże zawodowe
działania w miłej, przyjaznej atmosferze, dostosowane do Twoich potrzeb i możliwości  

Zobacz co możesz zyskać

„AS – AKTYWNI I SAMODZIELNI” 
DAJ SOBIE SZANSĘ NA NOWY START

WIĘCEJ INFORMACJI - POWIAT OLKUSKI I POWIAT OŚWIĘCIMSKI:
Spółdzielnia Socjalna OPOKA

Chechło, ul. Hutnicza 26, 32-310 Klucze
tel. 32 647 21 05, www.opokas.pl
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HISTORIA

Na Pustyni Błędowskiej przeprowadzano pierwsze 
próby polskich rakiet meteorologicznych. Ich 

konstruktorem był profesor Jacek Walczewski, 
jedna z najwybitniejszych postaci w historii polskiej 
astronautyki. Za sprawą prof. Walczewskiego  
3 grudnia 1957 roku na Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie została założona Komórka Techniki 
Rakietowej. Marzeniem twórcy tej komórki było 
osadzenie na orbicie polskiego sztucznego satelity…

Zainicjowane w Krakowie działania zmierzały do stworze-

nia rakiety meteorologicznej do badań górnych warstw atmos-

fery. Związane to było z programami zbrojeniowymi Stanów 

Zjednoczonych i ówczesnego Związku Radzieckiego – oba te 

kraje dokonywały testowych eksplozji bomb nuklearnych w at-

mosferze. Powstające z tych wybuchów pyły radioaktywne były 

wyrzucane do stratosfery, a następnie z wiatrami rozprzestrze-

niały się po całym globie. Projektowane na AGH rakiety meteoro-

logiczne miały pomóc w ich monitorowaniu.

10 października 1958 roku krakowski zespół konstruktorów 

pod przewodnictwem profesora Jacka Walczewskiego wystrze-

lił z Pustyni Błędowskiej swoją pierwszą rakietę doświadczalną 

RM-1. Miała ona 80 centymetrów wysokości, ważyła niecałe pięć 

kilogramów i osiągnęła pułap 3–3,5 km. 

Reportaż o tym wyjątkowym wydarzeniu zamieszczono m.in. 

w ówczesnym tygodniku „Przekrój”. Wśród cech Rakiety RM 1, 

którą określano jako prototyp rakiet wysokościowych, wymie-

niano niejedną możliwość jej zastosowania. RM 1 mogła służyć 

do nie tylko do badań zjawisk pogodowych czy po-

miarów górnych warstw at-

mosfery, 

a l e  r ó w n i e ż  d o 

strącania lawin w górach, opylania lasów, 

a także do gaszenia pożarów lasów. Pierwszy start rakie-

ty 10 października 1958 r. na Pustyni Błędowskiej opisywano 

w „Przekroju” w ten sposób:

„Nagle z chmury strzela w górę ognista kula. Mija sekunda, 

dwie, trzy – i dolatuje nas potężny grzmot rakiety. Grzmot kłębi 

się, wibruje, narasta w przeciągły huk, potem łagodnieje i za-

mienia się w ostry świst. Wszystko trwa ułamki sekundy. (...). 

Punkty obserwacyjne prześcigają się w meldunkach. Rakieta im 

uciekła. Osiągnęła szybkość ponaddźwiękową i znacznie prze-

kroczyła przewidywaną wysokość”. 

Start kolejnej rakiety zespół prof. Walczewskiego zaplanował 

na 10 kwietnia 1961 r.. Było to na dwa dni przed lotem w kosmos 

Jurija Gagarina, radzieckiego astronauty. Z Pustyni Błędowskiej 

wystartowała wówczas rakieta RM-2D z „załogą” zwierząt do-

świadczalnych - dwóch białych myszek. Rakieta wzleciała do 

wysokości ok. 1580 metrów. Eksperyment powiódł się i „pasa-

żerki” bezpiecznie wróciły na ziemię.

Kolejnym krokiem zainicjowanym przez profesora 

Walczewskiego było zorganizowanie w latach 60-tych ub. wie-

ku w Państwowym Instytucie Hydrologiczno-Meteorologicznym 

w Krakowie (obecnie Instytut Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej – IMGW) Pracowni Rakietowych Sondowań Atmosfery. 

Prof. Walczewski został jej kierownikiem. Zespół konstrukcyj-

ny pracowni prowadził prace nad rakietą RASKO, służącą do 

sztucznego oddziaływania na chmury.

W 1964 roku (lub 1965 – w zależności od źródeł) pra-

cownia została przekształcona w Zakład Badań Rakietowych 

i Satelitarnych. Powstały tu polskie rakiety badawcze serii 

Meteor - Meteor 1, Meteor 2 i Meteor 3 - zdolne osiągnąć pułap 

60 km. Próby z kolejnymi wersjami Meteorów przeprowadza-

no nad morzem, na terenie poniemieckiego poligonu rakieto-

wego w Łebie-Rąbce. Prowadzono stamtąd sondaż atmosfery. 

Największe osiągi zanotowano podczas próby Meteor-2K (boki 

10 października 1958 roku krakowski zespół konstruktorów pod przewodnictwem profesora Jacka Walczewskiego wystrzelił 
z Pustyni Błędowskiej swoją pierwszą rakietę doświadczalną RM-1.

Pustynia Błędowska 

- stąd startowały rakiety 
meteorologiczne

W jednej z rakiet doświadczalnych znalazła się koperta z listem 
lotniczym - okolicznościowym wydawnictwem pocztowym, dokumentują-
cym eksperyment rakietowy na Pustyni Błędowskiej w 1958 roku.
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zwykłej rakiety Meteor-2 wzbogacono o dwa dołączone silniki 

pomocnicze). Rakieta osiągnęła prędkość 5560 km/h i wznio-

sła się wznosząc się na wysokość ok. 100 km! W ten sposób  

7 października 1970 r. rakieta polskich konstruktorów wzniosła 

się ponad umowną granicę pomiędzy atmosferą a otwartą prze-

strzenią kosmiczną…

Wydawałoby się, że otwiera to Polsce drogę do rozbudowy pro-

gramu rakietowego i stania się trzecim państwem po USA i ZSRR 

z osiągnięciami w badaniach kosmosu. Jednak po mniej więcej 

trzech miesiącach zarówno Państwowy Instytut Hydrologiczno-

Meteorologiczny jak i Instytut Lotnictwa otrzymują nakaz za-

mknięcia programu rakietowego. Zdaniem prof. Walczewskiego, 

decyzję taką wymusił na Polsce Związek Radziecki, który w obo-

zie państw socjalistycznych chciał mieć monopol na technologie 

rakietowe. 

Być może taka była główna przyczyna zaniechania ambitnych 

planów profesora Walczewskiego i pracującego z nim  zespołu 

konstruktorów. Inna to czysto ekonomiczna decyzja, podjęta już 

prawdopodobnie w 1968 r. Wycofanie się z dalszych prób z ra-

kietami Meteor-2 spowodowane było wysokimi kosztami tych 

doświadczeń. 

Wielkim niezrealizowanym pomysłem Jacka Walczewskiego 

było stworzenie rakiety (lub łączenia różnych wersji Meteorów 

w rakiety wielostopniowe), która wzlatując na wysokość powyżej 

200 km mogłaby umieścić na orbicie małego sztucznego satelitę.
 

Rafał Jaworski

Profesor Jacek Walczewski urodził się w  1931 roku 

w Krakowie. Studiował w latach 1950-1956 w Akademii 

Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a następnie na Politechnice 

w Łodzi. W latach 1955–1957 pracował jako konstruktor ma-

szyn. Od 1958 roku zajął się pracą naukową w zakresie badań 

atmosfery, w pracy tej osiągnął wiele sukcesów, był m.in.

pionierem rozwoju technik rakietowego sondażu atmosfery 

w Polsce i na świecie. Pierwsze rakiety budowane wspólnie 

z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie latach 60-tych 

ub. wieku były wystrzeliwane z Pustyni Błędowskiej. W 1961 

r. prof. Walczewski zorganizował w Krakowie Pracownię 

Rakietowych Sondowań Atmosfery, której został kierowni-

kiem. W 1965 r. Pracownia została przekształcona w Zakład 

Badań Rakietowych i Satelitarnych PIHM (Państwowego 

Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego). W Zakładzie 

powstały polskie rakiety badawcze serii Meteor, których 

wystrzelono ponad 200 (m.in. z poligonu w Łebie). Profesor 

Walczewski zapoczątkował również odbiór i wykorzystywa-

nie danych z satelitów meteorologicznych w Polsce oraz wiele 

nowatorskich technik badania atmosfery.

W latach 70 tych Jacek Walczewski został kierownikiem 

Zakładu Badań Górnej Atmosfery. Później zakład zmieniał na-

zwę na Zakład Meteorologii Kosmicznej i Zakład Teledetekcji 

Atmosfery. Prowadzono w nim pionierskie w Polsce badania 

nad teledetekcją atmosfery czyli procesem zdalnego pozyski-

wania informacji o obiektach lub zjawiskach. W 2007 r. Zakład 

został zlikwidowany, a na jego miejsce powołano Zakład 

Monitoringu i Zanieczyszczenia Powietrza. W 2010 roku pro-

fesor Jacek Walczewski przeszedł na emeryturę. Zmarł 26 

czerwca 2013 roku.

Ciekawostka: Jacek Walczewski był starszym bra-

tem Marka Walczewskiego, znanego aktora teatralnego 

i filmowego.

 źródła tekstów i ilustracji:  

• materiały Gminy Klucze opublikowane na tablicy 

informacyjnej na Pustyni Błędowskiej, 

• materiały opublikowane na stronach internetowych 

Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN,

• Biuletyn Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 

• Tygodnik «POLITYKA» («Z dziejów polskiego programu 

rakietowego»), 

• www.samolotypolskie.pl, 

• www.kosmonauta.net
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Jean Harambat, „Klub Detektywów”, 
Warszawa 2020, Wydawnictwo 

Marginesy, 136 stron.

Komiks przez jednych uważany za sztukę, 

przez innych deprecjonowany. Historyjki ob-

razkowe działają na odbiorcę tak jak powieści 

– mogą przenosić ich w krainę fantazji, relaksują, uczą, niosą 

przesłanie. 

W moich rękach znalazł się album pt. „Klub Detektywów” 

autorstwa Jean’a  Harambata. Klub Detektywów powstał 

w Anglii w 1930 roku, a jego założycielami byli m.in. Agatha 

Christie, pastor Ronald Knox, G.K. Chesterton, Dorothy Sayers, 

Emma Orczy, John Dickson Carr i major Alfred Mason. Oni też 

stali się głównymi bohaterami komiksu francuskiego rysowni-

ka. Jean Harambat rzuca pisarzom wyzwanie. Muszą rozwiązać 

kryminalną zagadkę, godną kart ich powieści.

Wszyscy pisarze podczas jednego ze spotkań klubu otrzy-

mują zaproszenie na prywatną wyspę, należącą do milionera 

Rodericka Ghylla. Ten bohater to wizjoner, który widzi przy-

szłość, w której roboty zastępują człowieka. Jednym z punktów 

wizyty pisarzy na wyspie jest przedstawienie im możliwości 

robota Erica. Nie zdradzając tajemnicy, robot ten mógłby prze-

wrócić całą literaturę kryminalną do góry nogami. Bohaterowie 

są do niego nastawieni bardzo sceptycznie. Jeszcze tej samej 

nocy w posiadłości milionera dochodzi do zbrodni.

Pisarze zabierają się do pracy. Mamy tutaj wszystkie elementy 

klasycznych powieści kryminalnych. Mimo, iż na samym począt-

ku opowieści dowiadujemy się o dziesięciu zasadach kryminału, 

część tych zasad zostaje przez autora złamana. Na opisywaną 

historię składają się więc: tajemnicza wyspa, morderstwo w za-

mkniętym pomieszczeniu i bohaterzy, doskonale odnajdujący się 

w tych ramach. Ich mieszanka jest najciekawszym elementem fa-

buły. Całość została doprawiona bardzo typowym, brytyjskim hu-

morem. Autorzy powieści kryminalnych starają się być lepsi niż 

bohaterowie ich książek. Przeciągają racje na swoją stronę, kłócą 

między sobą. Dawka ironii i sarkazmu jest doskonale w tej historii 

wywarzona. Świetnie sprawdza się dobranie bohaterów w pary. 

Komiks, to jak wiadomo nie tylko treść, ale również obraz. 

Także w tej warstwie autor świetnie oddaje charakter historii. 

Bohaterowie są różni nie tylko pod względem charakterów, 

ale tez wizualnie. Kreska jest karykaturalna. Widać dbałość 

o szczegóły. Nawet pogoda momentami jest iście angielska, co 

także autor świetnie oddaje swoimi rysunkami. Za ich pokolo-

rowanie odpowiada Jean-Jacques Rouger.

Po ten komiks powinien sięgnąć każdy fan tej formy prze-

kazu. Miłośnik klasycznych kryminałów również nie będzie 

zawiedziony. 

Marcin Mosurek

grafika - źródło: marginesy.com.pl

W BIBLIOTECEPOLECAMY
Książki na 

jesienne 
wieczory

Magdalena Witkiewicz, Stefan Darda  
„Cymanowski Młyn”, Poznań 2019 r.,  

Wydawnictwo FILIA, 420 stron.

Dwoje autorów, to wydawać by się mogło, dwa razy więcej 

emocji, dwa razy więcej uczuć, dwa razy więcej strachu, dwa razy 

więcej akcji. Czy tak jest faktycznie w „Cymanowskim Młynie”? 

Do napisania tej powieści usiedli Magdalena Witkiewicz oraz 

Stefan Darda. Pierwsza z wymienionych to autorka powieści oby-

czajowych, natomiast drugi pisarz to specjalista od historii grozy. 

Powieść pisana była przez kilka miesięcy 2018 roku w Przemyślu 

oraz w Gdańsku. Praca na odległość nad książką nie jest łatwa, 

jednak autorom udało się utrzymać jej wysoki poziom, jednocze-

śnie nie gubiąc sensu i logiki w kolejnych rozdziałach.

Akcja powieści rozgrywa się wczesną jesienią na terenie 

tytułowego Cymanowskiego Młyna, starej leśniczówki wy-

korzystywanej przez właścicieli na gospodarstwo agrotury-

styczne. Para bohaterów, Monika i Maciej, otrzymuje prezent 

w postaci vouchera na spędzenie dwóch tygodni w pięknych 

zakątkach Kaszub. Bohaterowie pragną wykorzystać ten czas 

dla naprawy swojego małżeństwa, które od jakiegoś czasu 

przechodzi poważny kryzys. Początek urlopu nie jest łatwy, 

jednak nawet Maciej szybko przekonuje się, że przebywanie 

w leśnej głuszy, bez telefonu i Internetu nie jest wcale takie 

złe. Sielanka nie trwa jednak długo. Maciej zostaje wezwa-

ny do Warszawy. W tym momencie rozpoczyna się faktyczna 

akcja powieści. Odkrywane są kolejne tajemnice tego miej-

sca. Okoliczne moczary zwane Pomarliskiem skrywają wie-

le sekretów - zarówno zmarłych jak i żywych mieszkańców 

okolicy. Pomarlisko to miejsce, które nie wybacza fałszywego 

kroku ale i nie zapomina o zbrodniach odkrytych w otchłani 

bagien. Na kolejnych kartach powieści każdy z bohaterów zo-

staje poddany próbom charakteru, wierności, a intencje po-

wodujące ich zachowania często są moralnie niejednoznaczne. 

Każdy z bohaterów ma coś za uszami. W powieści jest zdrada, 

są morderstwa i co charakterystyczne dla Stefana Dardy – duchy, 

które także mają duży wpływ na bohaterów i ich wybory. Nad ca-

łością książki unosi się niepowtarzalny klimat Kaszub. 

Książka wciąga, trochę jak Pomarlisko. Każdy kolejny roz-

dział pochłania czytelnika coraz bardziej, prowadząc do na-

stępnej zbrodni, następnej tajemnicy, a wszystko okraszone 

mistycyzmem, duchami bagien i demonami bohaterów.  

Warto sięgnąć po tę powieść, by zaznać niepowtarzalnej i peł-

nej tajemnic atmosfery Kaszub, obcować z ciekawymi bohaterami 

poznając ich kolejne tajemnice. Odrobina grozy w te coraz dłuższe 

jesienne wieczory na pewno spodoba się czytelnikom.

  Marcin Mosurek

grafika - źródło: empik.com
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10 października uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Kluczach wzięli udział 

w porządkowaniu cmentarza wojennego położnego  
w lesie, w Kluczach–Osadzie. Akcję zorganizował radny 
Gminy Klucze Sebastian Sierka. Cmentarz pochodzi 
z 1914 r. i o jego stan przez wiele lat dbali mieszkańcy 
Osady.  Dzięki wspólnym działaniom Nadleśnictwa 
Olkusz oraz Towarzystwa Jurajskiego i Komisji Ochrony 
Cmentarza i Fortyfikacji PTTK Zawiercie, wykonano 
renowację obiektu. 

Mimo to, wciąż mało osób wie o  istnieniu cmentarza 

i  tym samym niedoceniana jest jego wartość historyczna 

i symboliczna. Dlatego tak ważna była akcja zainicjowana 

przez Sebastiana Sierkę, a przeprowadzona przy wsparciu 

Joanny Bokalskiej–Rajby, opiekuna grupy wolontariuszy z SP 

w Kluczach, która zachęciła dzieci i młodzież do prac na cmen-

tarzu. Uczniowie z Klucz: Milena Żołnierczyk, Julia Litwińczuk, 

Krzysztof Latos, Wiktor Bakowski, Fabian Chrupek, Bartek 

Rolka, Aleksander Moroń, przy zachowaniu reżimu sanitarne-

go grabili liście, wycinali krzewy i sprzątali mogiły. Młodzież 

spisała się wzorowo. Porozmawialiśmy o historii cmentarza, a na 

koniec zapaliliśmy znicze dla uczczenia pamięci poległych żołnie-

rzy – mówi organizator akcji.

Młodzi wolontariusze poświęcili swój wolny czas i z powagą 

podeszli do zadania. W trakcie prac wychodzili z własnymi po-

mysłami dotyczącymi uporządkowania cmentarza, co świadczy 

o tym, że los takich miejsc nie jest im obojętny. Organizatorzy 

i uczestnicy akcji dążą do tego, by sprzątanie leśnego cmentarza 

wojennego na stałe wpisało się w działania szkolnego wolonta-

riatu. Dzięki temu, co roku młodzi ludzie będą mogli brać udział 

w wyjątkowej lekcji historii.

Cmentarz wojenny w Kluczach – Osadzie powstał w 1914 r. 
i miał charakter przyszpitalny (lazaret polowy mieścił się w budynku 
pobliskiego tartaku). Grzebano tutaj żołnierzy zmarłych z ran odnie-
sionych w boju na nieodległej linii frontu. Spoczywały tam szczątki 
99 poległych – 79 Austriaków i 20 Rosjan. W mogiłach pojedynczych 
złożono 37 Austriaków i 2 Rosjan, a pozostałych w dwóch osobnych 
grobach masowych. Określenie przynależności państwowej nale-
ży traktować umownie, ponieważ obie armie były wielonarodowe. 
Według Austriackich źródeł cmentarz nosił numer 17, a jego wystrój 
był prosty i skromny, z drewnianymi dębowymi krzyżami. 

 

 Magdalena Moroń

Młodzież pamięta 
o cmentarzach 

wojennych
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Kolbark

Termomodernizacja  
budynku 
wielofunkcyjnego
Prace termomodernizacyjne prowadzone są również w budynku 

wielofunkcyjnym w Kolbarku. Podobnie jak w obiektach wymie-

nionych wcześniej (Ryczówek, Cieślin) w Kolbarku także ocie-

plane są ściany z zewnątrz, wymieniana jest stolarka okienna 

i drzwiowa, montowana też będzie instalacja fotowoltaiczna 

(36 paneli). W zakres prac wchodzi ponadto przebudowa insta-

lacji elektrycznej, a na zewnątrz - odtworzenie nawierzchni 

chodników.

Więcej zdjęć z bieżących inwestycji  

 na www.gmina-klucze.pl

Cieślin, Ryczówek

Modernizacja  
energetyczna  
budynków publicznych 

Trwają prace termomodernizacyjne w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Ryczówku i Domu Ludowym w Cieślinie. 

Na te zadania Gmina Klucze pozyskała dofinansowanie  

z  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Projekt „Modernizacja energetyczna obiektów publicznych 

w miejscowościach Ryczówek i Cieślin  w Gminie Klucze” otrzy-

mał dofinansowanie w wysokości: 1 639 900,57 zł (tj. 60% kosz-

tów kwalifikowanych inwestycji). 

Prace w obiektach obejmują: docieplenie budynków wraz 

z wymianą poszycia dachowego, wymianę wszystkich starych 

okien i drzwi zewnętrznych na nowe (o odpowiednim współ-

czynniku przenikania ciepła), modernizację oświetlenia, wymia-

nę tradycyjnych źródeł światła na energooszczędne oświetlenie, 

modernizację systemu grzewczego (na gazowe) oraz montaż in-

stalacji fotowoltaicznych. 

Fot. Rafał Jaworski

Fot. Rafał Jaworski


