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Wstęp

5.

część „Kluczewskiego Kalendarium” obejmująca lata 2011-2020. Niby to tylko 10 lat, a tak dużo się wydarzyło.
W tej dekadzie wójtem Gminy Klucze był Kazimierz Ściążko, a następnie Norbert Bień. Pani Agnieszka Ścigaj
została wybrana posłem w Sejmie RP. Wybraliśmy też nowych radnych, Radę Gminy, sołtysów i Rady Sołeckie.
Gmina uczestniczyła w wielu projektach zdobywając środki na inwestycje. Wiele zrobiono w dziedzinie turystyki,
budowy punktów widokowych, Róży Wiatrów i udostępnienie Pustyni Błędowskiej. To ta nasza mała „pustynna
wioska”- Róża Wiatrów, stała się hitem tej dekady. To tam organizowano JUROMANIĘ, biegi i rajdy piesze NW. Byłe
też i rajdy motorowe- Cross Country. Wielu mieszkańców i turystów uczestniczyło w kolejnych piknikach historycznych- JURA 1914, w piknikach rodzinnych, szkolnych i wiejskich. Rozegrano wiele meczów i zawodów na odnowionym stadionie „Przemszy Klucze”. Cieszyliśmy się z sukcesów naszych sportowców, z osiągnięcia szczytów górskich
przez pana Roberta z Bogucina, jak i z zejścia do „Dna ziemi” przez pana Sebastiana z Kwaśniowa. Odczuwaliśmy
dumę z uczestnictwa w „Rejsie Niepodległości” dookoła świata na „Darze Młodzieży” pani Ewy z Klucz.
Wiele zrobiono w infrastrukturze wielu wsi, zagospodarowano centrum Klucz. Poddano rewitalizacji zabudowę
dworską i park. Remontowi poddany został też nasz kościół parafialny, gdzie podczas prac został odnaleziony skarb„Akt Erekcyjny” budowy kościoła z 18.09.1938 r. Wielu z nas uczestniczyło w Orszaku Trzech Króli, Drodze Krzyżowej, czy procesji Bożego Ciała przechodzących ulicami Klucz.
Niezwykle aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym gminy GOK Klucze i DK „Papiernik”, który obchodził
swoje 50-lecie, podobnie jak pan Zdzisław Dusza, który obchodził 50 lecie swej działalności artystycznej – instruktor muzyczny GOK, założyciel wielu zespołów i laureat wielu nagród, a jednocześnie najdłuższy stażem organista
w kluczewskim kościele.
Były też i chwile trwogi. Wiele zniszczeń- materialnych- wyrządziła trąba powietrzna z 2012 roku, czy pożar
odpadów na wysypisku śmieci na Osadzie w 2017 roku, a w naszej psychice – pandemia wirusa Covid-19 w 2020 r.
Początkowa panika, później izolacja, obawy i niepewność samych szczepień. W tych trudnych chwilach była z nami
kluczewska służba zdrowia, Wójt i Rada Gminy, strażacy z OSP Klucze, a także Velvet Care i firma „Ewa Klucze-Eevi”.
Tu przydatna okazała się też nasza pustynia, bo dzięki jej rozległym terenom, wielu mieszkańców z pobliskich miast,
jak i my sami, mogliśmy odetchnąć, zachowując bezpieczny dystans.
To już 10 lat minęło, jak w grudniowy wieczór 2011 roku ukazał się pierwszy numer gazetki- „Klucz do Wspomnień”. Przez te lata staraliśmy się zapisać w niej trochę naszej lokalnej historii i wspomnieć ludzi co ją tworzyli,
a to „Kluczewskie kalendarium” niech będzie tylko takim przypomnieniem, do którego zawsze można będzie zajrzeć.
J.Dz.
Wydawca: Koło Literackie „Strofy” działające przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kluczach,
ul. Rudnicka 2a, tel.32/6429-283,
www. Biblioteka-klucze. Pl, e-mail: biblioteka@gmina-klucze.pl
ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Elżbieta Szatan, Janusz Dziatłowicz, Andrzej Krawczyk.
Redakcja oświadcza, że za treść nadesłanych do druku artykułów odpowiedzialność ponosi autor.
Skład i łamanie: Klucze Poligrafii • www. Kluczepoligrafii.pl
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9.01.2011

4.03.2011

XIX Finał WOŚP. Zebrano ponad 24 530 zł.
W DK „Papiernik” w Kluczach występowały: Przedszkolaki z JASEŁKAMI, wokalnie OGNIKI i MEDIUM, tanecznie KOLIBRY. Koncert zakończył recital Piotra Wójcika
i występ zespołu REMAKE. (EK 1/11)

W Klubie KLUCZNIK w DK „Papiernik” poetka
Kazimiera Janczy miała swój wie czór autorski
pt; „Wsłuchana w serca szept”. (EK 3/11)

30.01.2011
25 LAT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KLUCZACH. Uroczysty koncert w DK „Papiernik”.
(EK 2/11; KGW)

02.2011
Jesienią 2010 r. zakończono gruntowny remont wraz
z dobudową nowego skrzydła Wojewódzkiego Szpitala
Chorób Płuc w Jaroszowcu, kosztem 3 mln 750 tys. zł.
(EK 2/11)

04.02.2011
„Lata dwudzieste. lata trzydzieste” – impreza artystyczna w DK „Hutnik” w Jaroszowcu zorganizowana
przez GOK i GBP w Kluczach. (EK 3/11)

03.2011
Wybrano sołtysów. W Kluczach Roman Sperka
od 1990 r. (3 kadencja).Wspólnie z Radą Gminy będą planować wydatki Gminy na poziomie 40 mln zł, oraz podzielą
Fundusz Sołecki w wysokości 250 tys zł na 15 sołectw.
W Kluczach zaplanowano budowę sceny na stadionie.
(EK 3/11)

1.03.2011
3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. „W hołdzie Żołnierzom Wyklętym – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy (…) z bronią
w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu” – głosiło uzasadnienie ustawy. Patrz art. „ARES
od HARDEGO” (EK 10/09, 10/10) (ILKUS – 3)

6.03.2011
Dzień Kobiet pod hasłem: „Z melancholią lat 60-tych”.
Zaproszono Panie, Panny i Dziewczyny do DK „Papiernik”. Koncert wyreżyserował – Zdzisław Dusza i Justyna
Gomułka-Błaszczyk. (EK 3/11; KGW)

14.05.2011 – 15.05.2011.
DNI ZIEMI KLUCZEWSKIEJ i DZIEDZICTWA KULTUROWEGO z Panem Twardowskim. I Bieg „Dla Jana Pawła II” –
sztafetowy ulicami gminy Pomysłodawcą byli Adam Małysa
i Marcin Czyżak. Biegł też wikary ks. Krzysztof Pasek jeden
z animatorów imprezy. XIV maraton „Przepływamy Kanał
La Manche 13. Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego
z Panem Tawrdowskim, objęły też swym zasięgiem Pustynię
Błędowską, jako obiekt do zwiedzania. (ZO 95/11) (EK 3, 4, 5/11)

1.05.2011
Beatyfikacja Papieża Jana Pawła II – Karola Wojtyły. Proces beatyfikacyjny rozpoczął się niemal zaraz po pogrzebie
8 kwietnia 2005 r. i trwał 6 lat.12 stycznia 2011 komisja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych zaaprobowała cud za wstawiennictwem Jana Pawła II mający polegać na uzdrowieniu
francuskiej zakonnicy.14 stycznia 2011 Papież Benedykt XVI
podpisał dekret o cudzie, wyznaczył na dzień 1 maja 2011
beatyfikację papieża Jana Pawła II, której dokonał osobiście
w Watykanie na placu św. Piotra. (J.Dz.)

10.05.2011
„Rajd Czterech Żywiołów” po raz pierwszy w Kluczach.
Organizowany przez „Stowarzyszenie na Rzecz Nieustraszonego Rozwoju VAJRA”, oraz „WATAHA – sporty
ekstremalne i eksploracja”. Uczestnicy walczą o punkty
penetrując jaskinie, przebiegają po poligonach linowych,
biegną na orientacje i czeka ich przeprawa wodna. Baza
k/ORLIKA na stadionie w Kluczach. (EK 5/11)
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7.06.2011

21.07.2011

Spotkanie z panią Agnieszką Miką-Rajagapal i jej
mężem Ganapathym (Ganą). Egzotyczne opowieści
o Indiach i Singapurze w SP Klucze. (KGW)

Zmarł Andrzej Zalewski (ur. 14.04.1924) polski dziennikarz radiowy, z wykształcenia magister inżynier rolnik. Od lat 50. XX wieku w radiu i telewizji tworzył
programy o tematyce wiejskiej, rolniczej, ekologicznej
i meteorologicznej. Inicjator Święta Niezapominajki –
święto przyrody obchodzone corocznie 15 maja, mające
na celu stałe przypominanie o ochronie środowiska
i zachowaniu różnorodności biologicznej Polski. Wielokrotnie był w Kluczach, gdzie nasza młodzież uczestniczyła czynnie w obchodach Święta Polskiej Niezapominajki. od 2003 r. (EK 8/11)

8.06.2011
Jubileusz 30 LAT KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
w Kluczach. Uroczysta gala miała miejsce w „Kluczniku”
30 lipca. (EK 9/11) (KGW)

13.06.2011
SOBÓTKA „Czubatce” – Święto „Jałowca” – impreza plenerowa. (KGW, EK 7, 8/11)

14.06.2011
Pierwsze spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół
ten jest elementem gminnego systemu przeciwdziałania przemocy funkcjonującego od marca 2010 r.
(EK 7/11)

24.06.2011 – 26.06.11.
XXX Międzynarodowe Zawody w Biegu na Orientację o Puchar Wawelu. To już trzecie zawody na terenie
naszej gminy w historii tych biegów. Pierwsze w 1988 r. ,
a drugie w 2002 r. (EK 7/11)

27.06.2011
W W W .GMI NA - K LU C Z E.P L n a j le p s z ą s tron a
internetową w Małopolsce w kat. GMINA. Obecna
strona UG Klucze działa od lipca 2010 r. Opracowana w referacie Spraw Społecznych i Promocji.
Jest opracowana również dla osób niedowidzących.
(EK 8/10; 7/11; 5/12)

07.2011
Juniorzy „Przemszy” Klucze awansowali do I ligi Juniorów Małopolski. Wygrali wszystkie mecze i zdobyli
ponad 100 goli. Drużynę trenował Krzysztof Musiał.
W dawnym budynku GS otwarto BAJKOLANDIĘ
– świetne miejsce organizacji urodzin i bezpieczny lokal
zabaw dzieci. (EK 7/11)

30.07.2011
Pustynne Miraże po raz ósmy organizuje „Stowarzyszenie Polska Sahara”. (EK 7/11)

08.2011
Jubileusz 20 lat ECHA KLUCZ. (EK 2, 10, 11/11) Stowarzyszenie BABINIEC od sierpnia realizuje projekt
– „Wspólne dzierganie i filcowanie” finansowany z programu „Działaj Lokalnie VII Polsko-Amerykańskiej”.
(EK 8/11)

4.09.2011
Dożynki Gminno-Parafialne w Kwaśniowie z europejskim akcentem. Powiatowe Dożynki w Gołaczewach. Piotr Szreniawa – Sołtysem Roku 2019.
Najpiękniejszy wieniec KGW Kwaśniów Dolny.
(KGW, EK 8, 9/11)

17.09.2011
II Rajd NW po Pustyni Błędowskiej organizowany
przez Koło PTTK w Kluczach. Ponad 100 uczestników na 12 km trasie: Klucze-Orlik-Pustynia stacja 5 – Klucze-Osada. (EK.8, 9/11)

20.09.2011

1.07.2011

Spółdzielnia Socjalna OPOKA otrzymała wyróżnienie w konkursie – „Małopolski Lider Przedsiębiorczości”. Na uroczystej gali w Kopalni Soli w Wieliczce nagrodę odebrała Pani Prezes Spółdzielni
– Agnieszka Swędzioł i Wiceprezes – Agnieszka Ścigaj.
(EK 10/11)

Rozpoczęcie prac saperskich na Pustyni Błędowskiej
w ramach projektu „LIFE+ Pustynia Błędowska”. Obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu na teren pustyni do czasu
zakończenia prac. Przewidywane na grudzień 2013 r.
(EK 5/12)

Zakończenie XXV Rajd Pieszy Szlakami Walk Oddziału
HARDRGO w Jaroszowcu. Uczestniczyło ok. 350 osób.
(EK 10/11)
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27.09.2011

13.11.2011

OPS w Kluczach zajął III m-ce w konkursie LODOŁAMACZ 2011, jako Pracodawca Wrażliwy Społecznie, promujący aktywność osób niepełnosprawnych w różnych
dziedzinach życia. Gala finałowa odbyła się w Warszawie na Zamku Królewskim, odebrał ją kier. OPS w Kluczach – Ryszard Kamionka i z-ca – Jolanta Krawczyk.
(EK 10/11)

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Bydlinie. – 97 rocznica. Otwarcie Ścieżki Dydaktycznej – „Poznaj historię swojej miejscowości i okolic”.
(EK 10, 11/11)

1. 10.2011
„Od folkloru po folk” to tytuł koncertu, który odbył
się w Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach, w ramach
XVIII Przeglądu Dorobku Artystycznego Grup Śpiewaczych – KLUCZEWSKA JESIEŃ 2011. W przeglądzie wzięło udział 14 zespołów śpiewaczych, działających przy Kołach Gospodyń Wiejskich w sołectwach
gminy Klucze, chór „Ziemia Kluczewska” oraz Kapela
„Jasie”. Występ kapeli był jednocześnie koncertem
pożegnalnym tego zespołu. „Jasie” kończą działalność
sceniczną, a za ich długoletni dorobek muzyczny serdeczne podziękowania złożyli Wójt Gminy i Dyrektor GOK w Kluczach. (EK.10/2011) (KdW – 21, 22)
W DK „Papiernik” miała też miejsce wystawa prac
ANNY Bałazy – „Obrazy batikowe”. Pani Anna w październiku zakończyła pracę w GOK w Kluczach
po 21 latach. (EK 9, 10/11) (GOK)

09.10.2011
Wybory parlamentarne. Zakończyły się zwycięstwem Platformy Obywatelskiej. Na stanowisku prezesa
rady ministrów pozostał Donald Tusk. W Gminie Klucze frekwencja wynosiła 50,24%. Z pośród kandydatów
do Sejmu najwięcej głosów otrzymali: Jacek Osuch (PIS)
– 1035, Lidia Gądek (PO) – 955, Gowin Jarosław (PO) – 491
głosów. Liczba głosów oddana na komitety wyborcze: PO
– 2417 (40,36%); PIS – 1647 (27,51%); Ruch Palikota – 748
(12,49%); (EK 9, 10/11)

22.10.2011
Gminny Dzień Zdrowia w Kluczach pod patronatem Wójta i Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego. Gry i zabawy, rajdy piesze i rowerowe.
(EK 11/11)

8. 11.2011
65 Lat Zespołu Szkół w Kluczach-Osadzie. Były
wspomnienia i gratulacje. Już czwarty rok jest
w szkole klasa mundurowa i technikum elektroniczne.
(EK 11/11; ZO 104/11)

17.11.2011
Konferencja na temat: „Ochrona Kompleksu Priorytetowych Siedlisk Napiaskowych w Obszarze
NATURA 2000 na Pustyni Błędowskiej”. Udział
wzięło 70. delegatów różnych instytucji i organizacji. (EK 11/11)

21.11.2011
W KGW w Kluczach wybrano nowy Zarząd.
Po 30 latach pełnienia funkcji przewodniczącej zrezygnowała Krystyna Trepka. Nową przewodniczącą została
wybrana Halina Makarewicz, z-cą – Teresa Tomsia,
Halina Kijas – sekretarz, Krystyna Jochymek – skarbnik. Komisję rewizyjną tworzą: Matysek Barbara – przewodnicząca, Danuta Lachor i Danuta Lekston – członkami. (KGW)

29.11.2011
W DK „Papiernik” miało miejsce uroczyste ślubowanie piątego już rocznika klasy mundurowej z Zespołu
Szkół w Kluczach-Papierni. Odbywa się to w Dzień
Podchorążego – na pamiątkę wybuchu Powstania
Listopadowego 1830, Przysięgę odebrał dyr. Janusz
Walnik i prowadzący klasę – mjr Krzysztof Hasiak.
Apel poległych odczytał ks. wikary – Krzysztof
Pasek. (EK 12/11)

12.2011
Od początku grudnia działa nowa stacja paliw
– ARLIN. Dział tu też myjnia bezdotykowa, bar i sklep.
Zatrudnienie znalazło 11 osób. Właścicielem są Państwo Gamrat z firmy LINOSZCZEL Wstęgę przecięli:
z-ca Wójta Ilona Szczęch i Wicestarosta Henryk Kieca.
Poświęcenia dokonał ks. prob. Andrzej Ciszewski.
(EK 12/11)

12.2011
W grudniu Spółdzielni Socjalne OPOKA przyznano
główna nagrodę „Kryształy Soli” w VII edycji w konkursie „Aktywizacja gospodarcza i obywatelska”. W OPOCE
pracuje obecnie 16 osób, a od nowego roku zatrudnimy
kolejne 20 osób – mówią Panie Prezeski: Agata Swędzioł
i Agnieszka Ścigaj. (EK 12/11)
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12.2011
Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach ma nowe logo
– Pegaza na biegunach – co nawiązuje do drewnianych,
rękodzielniczych zabawek, koni na biegunach. Jego
skrzydła zostały utworzone ze zbioru punktów w 15 kolorach, nawiązujących do 15 sołectw w Gminie Klucze. Logo
opracowały instruktorki GOK-u Maria Dyduch i Anna
Płachecka-Śniadach. (EK 12/11)

12.2011
Koncert w hołdzie Władysławowi Szpilamanowi –
zagrali: Agnieszka Matysek, Karolina Kolacha, Sylwia
Pilarczyk, Justyna Gomułka – Błaszczyk – scenariusz,
Zdzisław Dusza – muzyka oraz solista Sebastian Błaszczyk. Scenografia Anna Płachecka. Organizator – GOK
Klucze. (EK 12/11)

12.2011
Ukazuje się pierwszy numer gazetki „Klucz do Wspomnień” wydawanej przez GBP w Kluczach. Ma ona
charakter historyczno-wspomnieniowy. Prezentuje
zarys dziejów Klucz i okolic, wspomnienia ludzi, wiersze i poezję. Jest to kwartalnik redagowany wspólnie przez Koło Literackie „STROFY” i Redakcję KdW
w składzie: Janusz Dziatłowicz, Andrzej Krawczyk,
Elżbieta Szatan, Bożena Wicherek, Dostępna w GBP
w Kluczach. (J.Dz.)

Wójt – Kazimierz Ściążko

19.12.2011
„Pokaż na co Cię stać”. Pod takim tytułem Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważenia Rozwoju Społeczno
– Gospodarczego „Klucz” działające na potrzeby osób
niepełnosprawnych zorganizowało wystawę prac
swych podopiecznych w DK „Papiernik” w Kluczach.
(EK 12/11, 1/12)

12.2011

4.01.2012

Zakończono prace remontowo budowlane – przebudowa budynku hotelu w Jaroszowcu przy basenie.
Zwiększyła się liczba miejsc hotelowych do 15, i dwa
aneksy kuchenne. Koszt inwestycji to 2 mln zł. Na basenie trwa jeszcze remont stacji uzdatniania wody co będzie
kosztowało ponad 300 tys. zł. (EK 12/11; 6/12)

Zmarła Zofia Rzadkowska, mając 89 lat. Emerytowana
nauczycielka matematyki w szkole średniej w Katowicach. W grudniu 1980 r. sprowadziła się do Klucz
w 1977 r. Bez reszty pochłonięta pracą społeczną. Kronikarka KGW, redaktorka Echa Klucz., szradziarka,
poetka, lubiła twórczość Wojciecha Młynarskiego.
(J.Dz.; KGW)

12.2011
Na Święta Bożego Narodzenia kluczewski rondo oświetliła „fontanna ledowa” biało-niebieska. Był to pomysł
Pana Wójta, by wprowadzić przedświąteczny nastrój
w Kluczach. I udało się. „Fontanna” bardzo spodobała się
mieszkańcom. (EK 12/11)

8.01.2012
XX Finał WOŚP (w Kluczach XIX finał). Kwestowano
na zakup ratowania życia wcześniaków i zakup pomp
insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. Uzbierano ponad 22 tys zł. (EK 12/11; 1/12)

16.12.2011

10.01.2012

Wigilia dla Samotnych w SP Klucze z udziałem
ks. bp. Grzegorza Kaszaka i posłanki PO Lidii Gądek
i wójta Kazimierza Ścieżko. W końcu listopada, jak
co roku, zaproszono jubilatów na Dzień Seniora w auli
SP w Kluczach (KGW, EK 1/12)

W Rodakach powstał zespół RODACZANIE. Powstał
z inicjatywy Haliny Ładoń – radna i poparciu Jarosława Pasia. Ich debiut miał miejsce na Koncercie Kolęd
w DK „Papiernik” w ‘ Kluczach 29. stycznia. Zespół liczy
25 osób. (EK 2/12; 1/15)
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Wójt – Norbert Bień.

Agnieszka Ścigaj posłem RP.

Józef Pachuł
(Bogucin Duży)

Marian Mędrek
(Bydlin)

Maria Sierka
(Chechło)

Dariusz Rydzyk
(Cieślin)

Maciej Jakubski
(Golczowice)

Ewa Kruszak
(Hucisko)

Adam Chmura
(Jaroszowiec)

Aneta Oleksy
(Klucze)

Jan Domagała
(Kolbark)

Alina Kuśmierska
(Krzywopłoty)

Krzysztof Nowak
(Kwaśniów Dolny)

Grzegorz Smętek
(Kwaśniów Górny)

Barbara Wojnar
(Rodaki)

Gabriela Ekiert
(Ryczówek)

Agnieszka Ścigaj
(Zalesie Golczowskie)

Sołtysi Gminy Klucze – 2015 r.
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29.01.2012

28.04.2012

Koncert kolęd w DK „Papiernik”. Otworzył go występ
Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Kluczewska pod kier.
solistki zespoły Śląsk Moniki Korpusik. Wystąpił też
nowy zespół Zdzisława Duszy – „PROGRES” w składzie: Justyna Gomułka -Błaszczyk, Agnieszka Matysek, Karolina Kolacha i Sylwia Pilarczyk. Były też
„OGNIKI” i dziecięcy zespół „RAZ-DWA-TRZY”. Zespół
„GOK-MEDIUM” z Sebastianem Błaszczykiem. Wystąpił
też nowo powstały zespół z Rodak – „RODACZANIE”.
(EK 2/12; KGW)

Gminny Dzień Strażaka w Kwaśniowie Dolnym. Mszę
św. odprawił kapela strażaków – ks. Marek Plebanek.
Poświęcił też nowy samochód strażacki dla OSP Kwaśniów. Odznaczono 20 strażaków. (EK 5/12)

4.05.2012
Uroczyste odsłonięcie i poświecenie pomnika Św.
Antoniego Padewskiego w Rodakach z obrazu Wojciecha
Kossaka – Rodaki olkuskie 1914. Otwarcie ścieżki historycznej. (EK 12/12) (KdW.12, EK.2/05)

25.02.2012

11.05.2012

Z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika
w ramach małopolskich obchodów tego święta Pani Prezes Koła PTTK Klucze Małgorzata Kocjan odebrała
z rąk Marszałka woj. Małopolskiego – Marka Sowy
dyplom za wkład w rozwój i promocję turystyki
w naszym województwie. Szczególnie wysoko oceniono
„Rajd NW po Pustyni Błędowskiej”. (EK 3/12)

XV Maraton Pływacki „Przepływamy La Manche”
na basenie w Kluczach. Organizator – Uczniowski Klub
Sportowy i Gimnazjum w Kluczach. (EK 4/12)

15.03.2012
Pustynne warsztaty z projektu „LIFE+” dla nauczycieli
i nie tylko. Cel to uatrakcyjnienie terenów pustyni i okolic. Realizacja prac saperskich na pustyni prowadzonych
od 1 lipca 2011 r. (EK 4, 5, 7/12)

21.03.2012
Grand Prix Orzeł Agrobiznesu dla Piekarni „Patrycja
I Paweł” z Kwaśniowa Górnego. Uroczystość wręczenia
nagrody odbyła się w Auli Domu Literatury w Warszawie. (EK 4/12)

04.2012
Certyfikat ISO dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Kluczach. Potwierdza on o spełnieniu wysokich standardów zarządzania i opieki. (EK 5/12)

14.04.2012
Rozpoczęcie sezonu Nordic Walking z PTTK Klucze. Trasa 11 km z „Orlika”, k/ Czubatki przez Pustynie
do Domku Rybaka na Osadzie. Uczestniczyło 73 osoby.
(EK 5/12)

20.04.2012
I GMINNE FORUM KOBIET – pod hasłem: „Zdrowie na obcasach”. Uczestniczyło ponad 300 pań. (KGW)
Występ zespołu „Aire Andaluz” z Krakowa i „Grupa „Sebores de Cuba”. Kobiecy wieczór w bibliotece. (EK 3, 5/12)
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12.05.2012
Kluczewskie Rodzinne Marsze na Orientację z VAIRĄ.
Start i meta na ‘Orliku’. Dwie trasy: 1,5 i 3,5 km . Organizator – Stowarzyszenie Vaira daje mapę i kartę startową, na której wpisujesz godzinę startu i zaczynasz szukać punktów na mapie. Wracasz i odnotowujesz godzinę
zakończenia biegu. Do walki przystąpiło 45 zawodników
(12 mieszkańców gminy i 33 spoza gminy) (EK 4, 5/12)

15.05.2012
XI Finał Polskiej Niezapominajki w SP im. Jana Pawła
II w Kluczach. Dyktando „O pióro Wójta” Jak pisać: „Do Klucz”
czy „do Kluczy” wyjaśnia dr Maciej Malinowski. (EK 5, 6/12)

19.05.2012
DNI ZIEMI KLUCZEWSKIEJ. (18-20.05) Kluczewska
Strefa Kibica EURO 2012. I Turniej im. Zdzisława Guzika.
Dla gimnazjów i szkół podstawowych. Postać Zdzisława
Guzika – działacza trenera znana jest w Kluczach wszystkim. To On w 1986 r. doprowadził ‘ drużynę juniorów
„Przemszy Klucze” do finału turnieju „Piłkarska Kadra
Czeka”. Turniej otwarła wdowa po Panu Zdzisławie – Maria
Guzik. (KGW) Mecz Sołtysi – Reszta Świata. (EK 3, 4, 5/12)

20.05.2012
DNI ZIEMI KLUCZESKIEJ – w ramach ogólnopolskiej
imprezy – „Cała Polska biega”, oraz Gminnego Pikniku
Rekreacyjnego, zorganizowano też bieg – SZTAFETA
dla JANA PAWŁA II – Pomysłodawcą był ks. wikary
Krzysztof Pasek. Uczestnicy przebiegli trasę: Klucze-Jaroszowiec-Kolbark-Bydlin-Cieślin-Kwaśniów-Rodaki-Chechło,-Klucze. (EK 4, 5/12 KGW)

KLUCZEWSKIE KALENDARIUM 2011 – 2020

28.05.2012

7.08.2012

Dzień Samorządu Terytorialnego uPrezydenta RP. Zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego dostał wójt – Kazimierz Ścieżko.
Ponadto odznaczeni zostali pracownicy Urzędu Gminy: Barbara Kocjan i Marta Szewczuk – złotymi medalami za długoletnia służbę, oraz Tadeusz Rak – Brązowy Krzyż Zasługi za działalność społeczną. (EK 7/12; KGW) Na wzgórzu „Czubatka”
ŚWIĘTO JAŁOWCA – Jak zwykle dzień po Zielonych Świętkach palono SOBÓTKĘ. Imprezę plenerowa odwiedziła pani
poseł Lidia Gądek i wspólnie z wójtem – Kazimierzem Ścieżko.
(EK 6 – 12; KGW)

Około 1.00 nawiedziła Klucze trąba powietrzna.
Przyszła od strony pustyni. Zabrała kilkanaście
dachów, garaży i połamała kilkanaście ha lasu
za Szkołą Podstawową w stronę Golczowic.90 gospodarstw zniszczonych, 600 ha lasu uszkodzonego,
W usuwaniu skutków pracował 330 strażaków
z całej małopolski. Lecz kapliczka przy ul. Zawierciańskiej została, mimo, że drzewo się złamało.
(EK 8, 11/12; 2/13; KdW – 4)

3.06.2012

I Plener Malarski im. ks. Marcina Dubiela – „Cieślin 2012”. Patronat honorowy nad tą imprezę objęli:
Biskup Diecezji Sosnowieckiej ks. Grzegorz Kaszak,
Wójt Gminy Klucze – Kazimierz Ściążko.W plenerze wzięło udział 13 artystów, a wśród nich Mariusz
Połeć pochodzący z Cięślina. Komisarzem pleneru
i koordynatorem całego przedsięwzięcia był Jarosław
Banyś, mieszkaniec Kolbarku i jednocześnie reprezentant Galerii „Miriam”. Inicjatorem takiej formy upamiętnienia osoby byłego proboszcza Cieślina, a zarazem malarza, był ówczesny ks. prob. Leszek Kapela.
(w w w.Cieślin.pl)

Na Małopolskim Festiwalu Smaku w Oświęcimiu
I m-ce za „chleb wiejski” zajęła firma „Piekarnia Patrycja i Paweł” z Kwaśniowa i tydzień później w Krakowie na „Święcie chleba”. „Sernik jurajski” zwyciężył jako
„Małopolski smak. (EK 7/12)

9.06.2012
W III Ogólnopolskim Festiwalu Piosenek Janusza Gniatkowskiego „Tercet z Duszą” (Agnieszka Matysek, Justyna Gomu
łka-Błaszczyk i Zdzisław Dusza) zajęli III miejsce. (EK 6/12)

15.06.2012
Konferencja poświęcenie sytuacji osób niepełnosprawnych
na rynku pracy pod patronatem Ministerstwa Pracy. Nastąpiło też uroczyste otwarcie Zakładu Aktywności Społecznej
OPOKA w Chechle przy ul. Hutniczej 22. „Sposób na sukces”
– I nagroda w XII Ogólnopolskim Konkursie w kategorii „Inicjatywy na Rzecz Społeczności Lokalnej”. (EK 7/12)

16.06.2012 – 17.06.12.
Rajd Czerech Żywiołów z VAJRĄ. (EK 5, 7/12)

16.06.2012
Pierwszy Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Kluczach. Dla dzieci przygotowano blok
sportowo-rekreacyjny w dwunastu dyscyplinach. (EK 7/12)

28.07.2012
75 lat GLKS „PRZEMSZA KLUCZE”. Były wspomnienia i odznaczenia, mecz Wisła Kraków – Przemsza
Klucze.50 lat Klubu UNIA JAROSZWOIEC.25.08.1961 –
Powstanie Klubu Sportowego HUTNIK, Rejestracja klubu
i zmiana nazwy od 11.09.1962 na „UNIA w Jaroszowiec”.
Ustalono barwy biało-niebieskie. Prezesem został Bronisław Szymczyk, wice – Adam Ferenc, a sekretarzem
Marian Maryszewski. (EK 9 – 10/12; 100 lat Jaroszowca)

02.09.2012

2.09.2012
Dożynki Powiatowo-Gminne w Jaroszowcu. Uczestniczyło 51 KGW z powiatu olkuskiego. (EK 7, 9 – 10/12)

8.09.2012
III Rajd Nordic Walking po Pustyni Błędowskiej zorganizowany przez Koło PTTK Klucze. Uczestniczyło
74 osoby chętne do aktywnego wypoczynku. Trasa nieco
skrócona z uwagi na zniszczenia spowodowane miesiąc
temu przez trąbę powietrzną dostarczyła wielu wrażeń.
(EK 9 – 10/12; KGW)

8.09.2012
I Piknik Historyczny – JURA 1914. z udziałem
4 grup rekonstrukcyjnych.1 Pułku Piechoty 1 Brygady Legionów J.Piłsudskiego (Kraków), 71 Bielewski
Pułk Piechoty (Zagłębie), 13 Galicyjski Pułk Piechoty
„Krakowskie Dzieci’, Grupa Rekonstrukcyjno-Historyczna „Artyleria”, (Kraków), GRH – „Gorlice 1915”
(EK 9 – 10/12)

29.09.2012
I Zjazd Rodziny Szromników który zgromadził 130 osób.
(EK12/12; KGW)
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29.09.2012

20.12.2012

XXVI Rajd Szlakami Walk Oddziału HARDEGO. Meta
na Bojcu k/ Chechła, gdzie 16.06.1944 Niemcy zastrzelili 5 żołnierzy oddziału „Hardego” i 11 mieszkańców wsi. (EK 11/12)

Stowarzyszenie „Szansa Białej Przemszy” przystępuje
do realizacji projektu ‚Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Ziemi Olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż
ZGH „Bolesław” ’. Prócz Stowarzyszenia do projektu
przystępują gminy: Bolesław Bukowno, Klucze, Olkusz,
PWiK SP z o.o. w Olkuszu. (EK 3/17)

5. 10.2012
W IV edycji ogólnopolskiego konkursu „Samorząd
Równych Szans”, którego organizatorem jest Fundacja
Instytut Rozwoju Regionalnego, Gmina Klucze została
nagrodzona za prowadzenie polityki jednostek samorządowych w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym.
(EK 9 – 10/12; ROPS Kraków)

20.10.2012
Równo 5 lat temu odbyła się pierwsza akcja zbiórki
krwi – „Kropla Miłości” dziś to już dwunasta akcja w ciągu
tych 5 lat. Również – po raz drugi można było się zarejestrować do „Banku dawców szpiku kostnego”. (EK 11/12)

6. 11.2012
Uroczyste otwarcie Pustynnego Centrum Informacji
w budynku UG w Kluczach. Składa się z multimediów,
sali konferencyjnej i wystawowej. Zakupiono też samochód terenowy ISUZU D-MAX z napędem 4x4, by poruszać się w ciężkim terenie w celu zachowania czystości
na pustyni. (EK 1/13)

18.11.2012
98. rocznica bitwy „Pod Krzywopłotami – 16-18.11.1918”
Chwała 46 poległych legionistów.130 rannych. Uroczystości na cmentarzu w Bydlinie. Koncert Pieśni Legionowej
i Żołnierskiej w SP Bydlin. im Marszałka J.Piłsudskiego.
Bieg Niepodległości Szlakiem Walk Legionów. Podpisanie
umowy 21 11.2012 r w Gorlicach, na utworzenie małopolskiego odcinka Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny
Światowej. (EK 11/12)

1.12.2012 – 10.12/12.
Certyfikat ISO dla Szpitala Chorób Płuc w Jaroszowcu
co oznacza wysoki standard leczenia. Uroczystość wręczenia certyfikatu odbyła się podczas obchodów Światowego Dnia Walki z Gruźlicą. Odebrał. Odebrał go dyr.
szpitala Krzysztof Grzesiak. (EK 4/12)

31.12.2012
Gmina Klucze w statystyce demograficznej na koniec
2012 r. Ludności – 15054 – kobiet 7759, mężczyzn – 7295.
Bogucin Duży – 336; Bydlin – 994; Chechło – 1665; Cieślin
– 308; Golczowice – 288; Hucisko – 178; Jaroszowiec – 1325;
Klucze – 5047; Kolbark – 506; Krzywopłoty – 530; Kwaśniów Dolny – 641; Kwaśniów Górny – 799; Rodaki – 940;
Ryczówek – 1192; Zalesie Golczowskie – 305. Urodzin 160,
zmarło – 162; Zawarło związek małżeński – 142. (EK 1/13)

01.2013
Rozpoczęto odnawianie Pustyni Błędowskiej w ramach
rozpoczętego w styczniu 2011 r. projektu „LIFE+” Całkowita wartość projektu to ponad 9 mln zł.). Warsztaty
terenowe – Jakie zwierzęta żyją na pustyni Błędowskiej.
(EK 1, 2, 3/13; 1/14)

01.2013
Na Liście Produktów Tradycyjnych prowadzonej przez
Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi znalazły się: „Jagnięcina
jurajska z owcy olkuskiej”, „Czar Pustyni”, „Smalec Jurajski” i „Kręciołki”. Są to produkty lokalne z nad Białej
Przemszy. Lokalna Grupa Działania. – LGD. (EK 2/13)

01.2013
Ukazała się „Panorama Gospodarcza Gminy Klucze”
– to już 13. numer tego biuletynu (a pierwszy w 2013)
wydawanego przez Agencje Rozwoju Regionu Kluczewskiego SA o nakładzie 1500 szt. Biuletyn promuje konkurs
– przyznawanie „Kluczewskiego Lauru Przedsiębiorczości” dla najlepszych w biznesie. Był to dodatek do ECHA
KLUCZ wydawany od 2012 r. (EK 1/13)

13.01.2013

10.12.2012

XXI Finał WOŚP. (XX edycja w Kluczach) Zbierano
na zapewnienie godnej opieki seniorom. Zebrano blisko
20 tys. zł. (EK 1/13)

I Jarmark Świąteczny na kluczewskim ryneczku.
Zabłysnęła tam też 5 m. choinka, stanęły stragany z ozdobami świątecznymi, były śpiewy i tańce sekcji artystycznej GOK (EK 12/12)

II Gminny Przegląd Teatrów Ludowych i Kabaretów
w DK „Papiernik” w Kluczach. (EK 3/13)
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03.2013

6.05.2013

Papiernia w Kluczach wróciła w ręce polskiego kapitału. W marcu dotychczasowy zarząd, przejął firmę
wspólnie z polskim funduszem inwestycyjnym Avallon z Łodzi. Fabryka zmieniła nazwę na Velvet Care,
(labradora zastąpiły misie), zakład dalej wytwarza artykuły higieniczne. Firma zatrudnia 300 osób. Fundusz
AVALLON MBO FUND został wyróżniony jako Najlepszy Fundusz Roku 2012 w kategorii Średni i Mały Fundusz. (str. firmy; EK – 4/13)

W wieku 82 lat umiera Ks. Stanisław Pułka.
Ur. 13.10.1930 r w Wielkanocy parafia Gołcza. Pochowany w Gołczy w rodzinnym grobowcu. (EK 5/13; J.Dz.)

2.03.2013

10.05.2013
Kongres Kobiet pod hasłem – „Zdrowie w życiu
i na talerzu”. Prócz wystąpień wójta – Kazimierza
Ściążko i zaproszonych gości, muzycznie imprezę ubarwiło Trio – Martyna i Ryszard Smaruj, oraz Piotr Wilczyński. (EK 5/13)

11.05.2013

Na Gali Olkuskiej Nagrody Artystycznej nagrodzony
został Mariusza Połeć z Cieślina, założyciel w Kluczach
Grupy Artystycznej 9 – Sił. w2002r.(EK 3/13; Kw.PO – 1/2013)

Gminny Dzień Strażaka w Bydlinie. Odznaczono
36 strażaków. (EK 5/13)

8.03.2013 – 9.03.13

15.05.2013

Rozebrano wieżę obserwacyjną na wzgórzu „Czubatka”
(kratownicę) z powodu skrzywienia jej podczas wichury
z dnia 8.08.2012 r. Nową wieżę (latarnia morska) Nadleśnictwo Olkusz postawiło w IX-XI.2013 r., drugą w Czarnym Lesie za Jaroszowcem. (J.Dz.)

To już XIII edycja Dnia Polskiej Niezapominajki. Obchodzona w Kluczach była poświęcona promocji Pustyni
Błędowskiej i ochrony jej naturalnych walorów przyrodniczych. (EK 6/13)

04.2013

SOBÓTKA na wzgórzu Czubatka. Były zabawy, konkursy, śpiew i taniec. Ognisko zapłonęło jak zwykle
o 20.00. Sobótkowe świętowanie zorganizował wójt –
K.Ściążko i sołtys Roman Sperka, wraz z Radą Sołecką.
(EK 6/13)

Uroczysta sesja z okazji 10 lat działalności Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” w Kolbarku. (EK 5/13) (EK 3/03)

6.04.2013
W Klubie ROLKA w Kluczach zagrał zespół „Sztywny
Pal Azji”. Po koncercie było spotkanie. (EK 4/13) Happening klubu. (EK 5/13). Podsumowanie projektu. (EK 7/13)

18.04.2013
W DK „Papiernik” odbyły się eliminacje powiatu olkuskiego do XXVI Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych – Talent Małopolski 2013. (EK 5/13)

20.04.2013
Pierwsze edycja rajdu po pustyni pod nazwą – Cross Country Chechło zorganizowana przez Stowarzyszenie Pustynna
Grupa Terenowa. Pojawiło się 70 załóg z całej Polski na zaproszenie prezesa – Przemysława Michalskiego (EK 5/13; 4/15)

27.04.2013
150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
i Bitwy – Pod Golczowicami, oddziału Anastazego Mossakowskiego. Rajd NW PTTK Klucze szlakiem powstańców. (EK 5, 6/13) (KdW 6 – 12) (Kw.PO – 2/13)

20.05.2013

29.05.2013
Wernisaż prac Grupy Artystycznej 9 – Sił w DK „Papiernik”. Prace artystów były ilustracją wybranych wierszy.
(EK 4/13)

8.06.2013
Rajd Czterech Żywiołów zorganizowany przez Stowarzyszenie VAJRA. (EK 4/13) Koncert na trawie przed
DK „Papiernik” – Piosenka Sercu Bliska. (EK 5, 7/13)

22.06.2013
II Piknik Rodzinny przy Szkole Podstawowej w Kluczach. Z piknikiem Rodzinnym połączona była Ogólnopolska Noc Profilaktyki. Nasza gmina jako jedyna
w powiecie przystąpiła do tej akcji. (EK 5.7/13)

28.06.2013
W tym dniu przez Kwaśniów i Klucze przejeżdżał
24 Międzynarodowy „Wyścig Kolarski Solidarności
i Olimpijczyków” na trasie Lublin-Łódź. (EK 5/13)
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1.07.2013

31.08.2013

Decyzja Sejmu RP wprowadza się segregację odpadów.
Za ich odbiór i utylizację odpowiada Gmina. Każdy właściciel
posesji czy mieszkania w bloku wypełnia deklarację. (EK 7/13)

„CZAR PUSTYNI” – plenerowy piknik na wzgórzu Czubatka w Kluczach. W programie Jarmark
produktów, występy grupy teatralnej, Jacka Zielińskiego z zespołu „SKALDOWIE”. Skoki spadochronowe, rajd NW p o pustyni, gry i zabawy.
(EK 8, 9/13)

20.07.2013
Rajd Przylaszczkowym Szlakiem Rowerowym.
po renowacji. Trasa liczy 38 km .Uczestniczyło 75 rowerzystów, zakończenie przy basenie w Jaroszowcu. Renowację szlaku przeprowadził Uczniowski Klub Sportowy
z SP Klucze pod nadzorem Grzegorza Kalisia. (EK 8/13)

27.07.2013
Pustynne Miraże 2013. Wystawa fotografii i pokaz
filmów Łukasza Pieńkowskiego z podróży do Etiopii.
Najbardziej emocjonujący był II Bieg Herosa i ekstremalny bieg pustynny przy temperaturze +34°C. W biegu
na dystansie 10 km. udział wzięło 140 śmiałków. (EK 8/13)

29.07.2013
Umiera Feliks Pstrowski s. Wincentego – pierwszego górnika PRL-u. Mieszkał w Kluczach od 1988
roku gdy przeszedł na emeryturę. Kupił działkę z ogrodem. Mieszkał na osiedlu XXX-lecie PRL 10/66. Pogrzeb
1.08.2013 r. w Olkuszu. (J.Dz.)

03.08.2013
XIV Małopolskie Igrzyska LZS w grach zespołowych
(siatkówka halowa, plażowa, koszykówka i piłce nożnej)
zorganizowano w Bydlinie. (EK 8/13)

08.2013
W sierpniu ruszyły prace na ul. Olkuskiej przy budowie tamtejszego odcinka kanalizacji. Jest to I etap projektu – Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni
Białej Przemszy. Prace prowadzi PWiK Olkusz. Jest dużo
problemów i utrudnień. (EK 8/13; 1, 8/14)

10.08.2013
III Małopolski Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na Pustyni Błędowskiej, Staw Zielony, Czubatka,
Stadion. Gościliśmy ponad 1000 strażaków. (EK 7, 8/13)

24.08.2013
Mszą św. w kościele w Cieślinie, został otwarty II Plener
Malarski im. Ks. Marcina Dubiela. Wzięło w nim udział
13 artystów. W Bogucinie Dużym festyn sportowo-rekreacyjny – Dzień Ziemniaka – org. Stowarzyszenie Wszyscy Razem, Radę Sołecką. (EK 9/13; Kw.PO – 3/13)
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1.09.2013
Sześciolatki mają wybór, albo iść już do szkoły
podstawowej lub poczekać jeszcze rok. Rodzice maja
wątpliwości i obawy. Dyrektorzy szkół są przygotowani do przyjęcia pierwszaków – rocznik 2007.
(EK 4/13)

8.09.2013
XV Dożynki Województwa Małopolskiego
w Rodakach. Gwiazda wieczoru – występ zespołu
Trebunie-Tutki. Nagrody dla laureatów konkursów.
(EK 8, 9/13)

14.09.2013
II Piknik Historyczny – JURA 1914. B itwę „Po d
K r z y w o p ł o t a m i ” o d t w a r z a l i c z ł o n ko w i e g r u p
rekonstrukcyjnych: 71 B ielewski pułk Pie choty,
G R H G o r l i c e , „ K ra ko w s k i e D z i e c i ”, „ A r t yl e r i a
K ra ko w s k a”, G R H z P r z e my ś l a i G R H I P u ł k u
Pie choty I Brygady Legionów Polskich. W real i z a c j i j e s t t e ż p ro j e k t – M a ł o p o l s k i O d c i n e k
Szlaku Frontu Ws cho dniego I Wojny Światowej.
(EK 8, 9, 10/13) (KdW – 13)

27.09.2013
XXVII Rajd Pieszy S zlakami Walk O ddziały
HARDEG O, zakończył się w Jaroszowcu, gdzie
odbyło się spotkanie z kombatantami. Organizatorem był oddz.im. Aleksandra Janowskiego w Olkuszu, wspólnie z PTTK Klucze, UG i G OK Klucze.
(EK 10/13)

29.09.2013
Natalia Paś z Kolbarku mistrzynią świata w ju-jitsu
rozegranych w Atenach, a 19 października na Mistrzostwach Europy w Alba Julia w Rumunii, troje podopiecznych sensei (trenera) Zbigniewa Białego Natalia Paś
i Agata Biały z UKS – SAMURAJ Bukowno, oraz Damian
Miłowicki UKS – KMITE Klucze, zdobyło 5 medali. Zasłużeni – młodzi sportowcy otrzymali nagrody od Wójta.
(EK 10/13; 3, 5/14)

KLUCZEWSKIE KALENDARIUM 2011 – 2020

10.2013

12.01.2014

Dobiegają końca prace inwestycyjne pt. „Odnowa centrum
wsi Klucze” Dzięki realizacji projektu powstało 55 miejsc parkingowych w centrum handlowym Klucz, k/ Urzędu Gminy, 2 parkingi przy Przedszkolu w Kluczach i wiele nowych nawierzchni
chodników. Zainstalowano wiele ławek. Trwa budowa kanalizacji, remont drogi „Pod Marglokiem” (EK 10, 11/13)

XXII Finał WOŚP. Wystąpił zespół OGNIKI, Grupa
Taneczna i Tesamee z GOK, ROODACZANIE. Kwestowano też podczas rajdu Pustynnej Grupy Terenowej podczas pokazów nurkowania i nauki pływania na basenie
w Kluczach. Zebrano ponad 26 tys. zł. (EK 1/14) Zespoły
RODACZANIE i „Tesamee” zajęły III m-ce na XX Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika
w Będzinie. (EK 2/14)

12.10.2013
XIX Przegląd Dorobku Artystycznego Grup Śpiewaczych – KLUCZEWSKA JESIEŃ 2013 w DK „Papiernik”
w Kluczach. Występom towarzyszyła wystawa rzemiosła i rękodzieła, oraz prezentacja produktów lokalnych,
certyfikowanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania – „Nad Białą Przemszą”. (EK 10/13)

17.11.2013
Bydlin. Uroczyste obchody 99 rocznicy bitwy pod
Krzywopłotami. Święto Niepodległości na sportowo zorganizowano 11 listopada – XIX Międzynarodowy Bieg
Uliczny „Szlakami walk legionów”. Poprawiono też estetykę miejsca obelisku Paderewskiego w Bydlinie, jako elementu ścieżki edukacyjno-historycznej. W SP w Bydlinie
miał miejsce XI Konkurs Pieśni Legionowej. (EK 11/13)

22.11.2013
Gmina Klucze gościła na swym terenie dziennikarzy mediów
lokalnych na zorganizowanej konferencji na temat Pustyni
Błędowskiej. Przy organizacji pomogło Stowarzyszenie Prasy
Lokalnej i Stowarzyszenie Polska Sahara. (PGGK – 11/13). W auli
SP Klucze na zaproszenie wójta K.Ściążko i sołtysa-Romana
Sperki wraz z Radą Sołecką, odbył się Dzień Seniora gromadząc 400 seniorów. (EK 11, 12/13). Zaś w Ryczówku, w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym obchodzono jubileusz 90 lat istnienia
szkoły i 50 lat nauki w nowym budynku. (EK 12/13)

16.12.2013
Promocja tomiku Heleny Feliksy Zimniak z Rodak pt.
W moim sercu zawsze wiosna”. Spotkanie zorganizował
GBP w Kluczach. (EK 1/14)

17.01.2014
Spotkanie seniorów w Jaroszowcu ubarwił występ
zespołu teatralnego z DK HUTNIK przedstawieniem –
„Wieczór włoski”, a zespół KGW – JAGODZIANKI zaśpiewał i obsługiwał imprezę. Podobnie uroczyście było
w Domu Ludowym w Chechle. (EK 2/14)

18.01.2014
Rajd Czterech Żywiołów zorganizowało Stowarzyszenie VAJRA – tym razem w zimowej scenerii.
(KW.PO – 1/14) (EK 2/14)

02.2014
Ukazał się 250 – ty numer ECHA KLUCZ, gazety samorządowej Gminy Klucz, kolportowanej w ilości 1500 szt.
Red. Nacz. – Rafał Jaworski. Echo Klucz jest z drukowane w Kluczach w firmie – „Klucze Poligrafii”. Gazeta
jest zrzeszona w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej
od 2001 r. (EK 2/14; JDz)

15.02.2014
W DK „Papiernik” w Kluczach odbył się III Gminny
Przegląd Teatrów i Kabaretów. Występowały: Kwaśniowskie Dworzanki – w programie „Wyskubek”, Jagodzianki z Jaroszowca – „Warzenie podpiwka u Wegeliusów”, Kabaret TRZY PO TRZY z Rodak – „Co tam chłopy
w polityce”, KGW z Chechła – „Rozmowy z alkowy”, KGW
z Klucz – „Babskie ostatki”, Teatr KGW” z Ryczówka – „
Klechy przy robocie w polu”, KGW Rodaki i RODACZANIE – „Obrzęd dożynkowy”. (KW.PO – 1/14) (EK 2/14)

31.12.2013

18.02.2014

Statystyka demograficzna Gminy Klucze na koniec
2013 r. Ludność ogółem – 15059, w tym: Kobiet – 7757, mężczyzn – 7302. Bogucin Duży – 341, Bydlin – 997, Chechło – 1670,
Cieślin – 312, Hucisko – 184, Jaroszowiec – 1318, Klucze – 5048,
Kolbark – 511, Krzywopłoty – 522, Kwaśniów Dolny – 639,
Kwaśniów Górny – 807, Rodaki – 934, Ryczówek – 1188, Zalesie Golczowskie – 307. Urodzeń – 126, zgonów – 158. (EK 2/14)

Na Stawie ZIELONYM w Kluczach odbyły się ćwiczenia ratownicze WOPR i Straży Pożarnej przy
współudziale Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W I kw.2014 r. było 33 wyjazdy OSP do pożarów i 12 do zagrożeń miejscowych np. połamanych
drzew – raportował Gminny Komendant OSP Jan Mól.
(EK 2, 3/14)
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8.03.2014

4.05.2014

Dzień Kobiet w Gminie Klucze. W Kluczach gościli też trenerzy Akademii Piłki Nożnej – Coerver
Coaching, holenderskiej szkoły piłkarskiej opartej
na wiedzy Wiela Coervera. Były wykłady i treningi
na ORKILU w Kluczach, gromadząc młodzież i ich
rodziców. (KW.PO – 1/14) (EK 3/14) W marcu otwarto
nowy obiekt hotelarsko-gastronomiczny „Dworek nad
Rozlewiskiem” w Kluczach-Osadzie nad Białą Przemszą. (EK 4/14)

Powrót figurki św. Antoniego do Rodak – Dworu,
na Małopolskim Szlaku I Wojny Światowej, w związku
z 100 rocznicą wybuchu wojny. Następnie wszyscy
udali się pod drewniany kościółek sw. Mark, gdzie Msze
św. odpustową odprawił ks.dr Włodzimierz Skorczy.
(Kw.PO – 2/14) (EK 5/14)

31.03.2014
Firma PATRYCJA I PAWEŁ z Kwaśniowa Górnego została nagrodzona Orłem Agrobiznesu Super
Grand Prix, a Zofia Rydzyk – współwłaścicielka piekarni otrzymała Koryfeusza Orłów Agrobiznesu.
(KW.PO – 1/14) (EK 4/14)

04.2014
P O L S KO -A M E R Y K A Ń S K I E ć w i c z e n i a w o j s k
desantowych z Polski, USA i Kanady na Pustyni Błędowskiej. (EK 4/14) Protesty mieszkańców w sprawie nisko latających śmigłowców w czasie ćwiczeń.
(EK 7/14)

4.04.2014
W DK „Papiernik” w Kluczach odbyły się przesłuchania do XXIV Powiatowego Festiwalu Kultury, wraz
z eliminacjami do XXVII Małopolskiego Festiwalu Form
Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2014”.
Zjawiło się 71 wykonawców. Z GOK Klucz wyróżnienia dostali: OGNIKI i Marysia Polak, których opiekunem artystycznym jest Zdzisław Dusza – instruktor
muzyczny. (EK 4/14)

27.04.2014
WATYKAN – Papież Jan Paweł II (Karol Wojtyła) kanonizowany. (EK 5/14)

05.2014
Zagospodarowano turystycznie wzgórze „Czubatka”
w Kluczach jak również wzgórza zamkowego w Bydlinie.
Plenerowa siłownia na osiedlu w Kluczach i Jaroszowcu.
(EK 4, 6/14)

05.2014
70. rocznica Bitwy pod Monte Casssino, gdzie walczyli
mieszkańcy Gminy Klucze. Nie wszyscy wrócili do Polski. (EK 5/15) (100 lat) (ILKUS – 10)
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9.05.2014
W GBP W Kluczach odbyło się spotkanie poetyckie –
„Na jurajskim szlaku”. Spotkali się członkowie Koła Literackiego STROFY, pasjonaci poezji i historii, słuchacze
UTW, jak również czytelnicy. Swe wiersze recytowała
Stanisława Janicka z Klucz. (EK 5/14)

12.05.2014
II Dyktando o Pióro Wójta Gminy Klucze w ramach
XIII edycji Święta Polskiej Niezapominajki. Zaś 15 maja
dalsza część obchodów święta – konkursy i warsztaty pt:
„Człowiek i przyroda” i ogłoszenie wyników i wręczenie
nagród w SP Klucze. (EK 4, 5/14)

17.05.2014
Gminny Dzień Strażaka w Krzywopłotach. Sztandar dla
OSP Krzywopłoty odebrał prezes – Kazimierz Kuśmierski i odznaczenia dla zasłużonych strażaków wręczał szef
gminny OSP – Jan Mól. W ramach programu – „Małopolskie remizy” będzie remontowana remiza OSP w Kwaśniowie Dolnym. (EK 5/14)

18.05.2014
UŚMIECH NA OBCASACH – to hasło Akademii
Kobiet, kobiet zaproszonych przez Wójta Gminy Klucze – Kazimierza Ściążko, jego zastępcę – Iloną Szczęch
i Społeczną Akademię Nauk w Olkuszu, do DK Papiernik w Kluczach, dla zaprezentowania niezmiernie
aktywnych Pań w naszym środowisku, pokazania ich
osiągnięć i docenienia ich codziennych, życiowych trudów. (EK 6/14)

25.05.2014
W Bydlinie powstało Stowarzyszenie OTWARCI.,
które to co roku jest organizatorem festynu sportowo-rekreacyjnego w Bydlinie i listopadowego
Międzynarodowego Biegu Szlakiem Walk Legionów.
(EK 5/16). Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego. Obywatele głosujący w Polsce dokonali
wyboru 51 spośród łącznej liczby 751 eurodeputowanych. (Wik.)

KLUCZEWSKIE KALENDARIUM 2011 – 2020

31.05.2014

12.07.2014

I Rajd Rowerowy im. JP II po parafiach Gminy Klucze.
Taka inicjatywa pojawiła się wśród dotychczasowych
uczestników Biegu – Sztafety Papieskiej, po parafiach
Gminy Klucze, jakie odbywał się od 2011 r. Udział w rajdzie rowerowym wzięło 20 kolarzy. (EK 6/14)

Dzień Jagody w Jaroszowcu. Występy w DK HUTNIK,
a przed – stoiska KGW. Wielkie podziękowania dla organizatorów tego święta – KGW z Jaroszowca i sołtysa –
Adama Chmury. (EK 8/14)

1.06.2014

Jubileusz Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc
w Jaroszowcu. To właśnie tego dnia 85 lat temu przyjechał do ówczesnego Rabsztyna Prezydent Ignacy
Mościcki, by wmurować kamień węgielny pod
budowę Zakładu Leczniczego. Już wtedy nadano
mu imię ówczesnego wojewody kieleckiego – Ignacego Manteuffa, który to podjął decyzje o budowie
takiego prewentorium. Sanatorium otwarto w 1937 r.
(EK 8/14) (ILKUS – 3)

Rodzice przedszkolaków i nauczyciele Przedszkola im.
JASIA i MAŁGOSI w Kluczach wystąpili w przedstawieniu pt. „Alladyn”, w reżyserii Anny Dudek. A to wszystko
z okazji Dnia Dziecka. Pełna obsada w : (EK 6/14)

6.06.2014
„Rajd Czterech Żywiołów” zorganizowany przez Stowarzyszenie VAJRA. W niedzielę (8.06) – III Piknik Rodzinny
zorganizowany przez SP im. Jana Pawła II w Kluczach,
a w poniedziałek (9.06) SPBÓTKA na wzgórzu CZUBATKA.
Również 9 czerwca na basenie w SP w Kluczach spotkali
się pływacy w XVII edycji „Przepływamy Kanał La Manche” By pokonać dystans 42 km. Zaczęli o 8.00.13 wspaniałych płynęło w sztafecie 9 godzin. (EK 7, 8/14)

7.06.2014
„Piosenka sercu bliska” – impreza plenerowa, tym razem
przed DK PAPIERNIK w Kluczach. Imprezę rozpoczęła
jednak inscenizacja historyczna z okazji 640 lecia lokacji Klucz. Gości i uczestników powitali: Wójt – Kazimerz
Ściążko, Poseł na Sejm – Lidia Gądek i dyr. GOK – Barbara
Wąs. (EK 7/14)

14.06.2014
W Mistrzostwach Polski Oldbojów rozegranych na stadionie „Zagłębia” Sosnowiec drużyna piłkarska „Przemszy| Klucze” zdobyła wicemistrzostwo kraju. Królem
strzelców turnieju został Jarosław Rak z Klucz zdobywając 11 bramek. Nasza drużyna wystąpiła w składzie:
Hubert Poczesny, Jarosław Rak, Łukasz Klich, Krzysztof
Kłudczyński, Sebastian Mosur Mariusz Ilnicki, Janusz
Kowalski, Robert Ślusarek i Dariusz Adamik. I m-ce zdobyła drużyna „Zagłębia „ Sosnowiec. (EK 7/14)

24.07.2014

26.07.2014
„Pustynne Miraże 2014” na Pustyni Błędowskiej-Chechło, wzgórze Dąbrówka. Występ zespołu – Claret Gospel
z Wybrzeża Kości Słoniowej. Prezentacja tańców i afrykańskich pieśni. Ponadto – Rajd Konny, Bieg HEROSA.
Organizator – Stowarzyszenie Polska Sahara. (EK 6/14)
Zaś w części południowej Pustyni Błędowskiej trwa
oczyszczanie terenu pustyni w ramach projektu LIFE+
nie tylko z niewybuchów, ale też z różnych substancji
chemicznych zakopanych w pisaku. (EK 7/14)

4.08.2014
III Międzynarodowy Plener Malarski im. ks. Marcina
Dubiela „Cieślin 2014”. Uczestnicy pleneru gościli tym
razem w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu. Kuratorem pleneru był Mariusz Połeć. (www.Cieslin.
pl; Cieślin w BWA. (Kw.PO – 3, 4/14) (EK 8/14)

23.08.2014
„Czar Pustyni” – plenerowa impreza na zakończenie wakacji na wzgórzu Czubatka w Kluczach. Wystąpił Mateusz Ziółko z zespołem i grupa Hatbreakers.
(Kw.PO – 3/14) (EK 8/14)

1.07.2014

25.08.2014

Z dniem 1 lipca decyzją Księdza Biskupa nowym administratorem parafii w Kluczach został ks. Marek Łabuda. Ks.
Marek Łabuda urodził się w 1962 roku, święcenia kapłańskie
przyjął w roku 1987. Dotychczas proboszcz parafii Nawiedzenia NMP w Ryczowie. Obecny proboszcz – ks. Andrzej
Ciszewski został administratorem parafii Sarnów. (EK 7/14)

W wieku 72 lat zmarł Henryk Swędzioł – wieloletni, zasłużony trener, działacz i sędzia tenisa stołowego z Jaroszowca. Prezes Śląskiego Związku
Tenisa Stołowego w latach 1978-91. Pogrzeb odbył się
30.08.14. na cmentarzu parafialnym w Jaroszowcu.
(EK 8/14) (Kw.PO – 3/14)
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31.08.2014

27.09.2014

Dożynki Gminno–Parafialne w Golczowicach. Gości
dożynkowych powitał sołtys Golczowic – Maciej Jakubski. W konkursie – „Najczystsze sołectwo” wygrały Krzywopłoty. Na stoiskach królowały swojskie produkty.
(EK 9/14)

XXVIII Rajd Pieszy Szlakami Walk oddz. HARDEGO.
Udział po raz pierwszy wziął Klub Historyczny ŚZŻAK
oddz. Olkusz. (EK 10/14) W Kolbarku (29.11.2014) posadzono 100 lip i stworzono „Aleję Wolności”. Każde
drzewo ma swojego patrona. Drzewo nr 1 – Piotra
Przemyskiego – ARESA. Zostało posadzone przez
Wojciecha Marchewkę, syna wdowy po kapitanie
Piotrze Przemyskim, dowódcy AK z oddz. HARDEGO.
(EK 12/14)

6.09.2014
Jarmark średniowieczny w Jaroszowcu – finał projektu realizowanego przez GBP w Kluczach – file
w Jaroszowcu, zatytułowanego – „Biblioteczne spotkania z historia i tradycją”. Parada historyczna ulicami Jaroszowca, stoiska, występy i atrakcje – obóz
rycerski, pokaz fechtunku, nauka robienia świec itp.
(Kw.PO – 3/14) (EK 7, 9/14)

30.09.2014

14.09.2014

Mię dzynaro dowa konferencja p o dsumowująca projekt – „Czynna ochronna kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych w obszarze
NATURA 2000, na Pustyni Błędowskiej w Kluczach.
(Kw.PO – 3/14) (EK 10/14)

III Piknik Historyczny – JURA 1914, w ramach
obchodów 100 rocznicy „Bitwy pod Krzywopłotami.”. „Przystanek Niepodległość” – to projekt realizowany przez GOK Klucze. Piknik zgromadził
tłumy widzów oglądających grupy rekonstrukcyjne
na polu bitwy pod Krzywopłotami z 1914 r. Pani
sołtys Krzywopłot – Alina Kuśmierska dziękowała
wszystkim za pomoc w organizacji tego pikniku.
(EK 10/14)

Spółdzielnia Socjalna OPOKA otrzymała tytuł – Najlepszego Przedsiębiorstwa Społecznego roku 2014. Gala
finałowa konkursu odbyła się w Pałacu Prezydenckim
w Warszawie, gdzie była obecna pani prezydentowa
– Anna Komorowska. Nagrodę odebrała Agata Swędzioł – prezes OPOKI i Agnieszka Ścigaj – wiceprezes.
(KW.PO – 4/14) (EK – 11/14)

10.2014

14.09.2014

15.10.2014

Plener artystyczny – „Z historią legionową w tle”,
w którym uczestniczyła Grupa Artystyczna „9 – sił”
z Klucz., i młodzież z Bydlina. Na zamku w Rabsztynie
był „Jarmark Rycerski” zorganizowany przez Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” i Bractwo Rycerskie KRUK.
(Kw.PO – 3/14)

Przed DK „Papiernik” w Kluczach otwarto „Galerię pod
srebrnym świerkiem”. To przedsięwzięcie Grupy Artystycznej „9 – sił” z Klucz. Powstał w ten sposób „ogród
sztuki”. (Kw.PO – 4/14) (EK 11/14)

18.09.2014
Zmarł w Kluczach Tadeusz Latos – lotnik Królewskich SiŁ Powietrznych Wielkiej Brytanii, a później w Dywizjonie 300. Był mechanikiem samolotowym w stopniu plutonowego. Do Klucz wrócił
w 1947 r. W 2001 mianowany do stopnia podporucznika, a w 2005 – porucznika WP. Miał 99 lat.
(EK 3/17)

21.09.2014
Przy kaplicy Na BORACH p oświe c ono tablic e upamiętniając e ofiary Powstania Styczniowego, oraz p owstań i wojen 1794-1945.
(EK 10/14)
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17.10.2014
W GBP w Kluczach odbyło się spotkanie z poetką,
pisarka i malarką – Barbara Litarską, a w Jaroszowcu,
w dyskusyjnym Klubie Książki spotkanie z Barbarą Kosmowską – autorka książek dla dzieci i młodzieży. Benefisem Grupy Teatralnej z Jaroszowca obchodzono 5 lat
działalności scenicznej. (EK 11/14)

28.10.2014
Dwudniowy Konwent Klubów Integracji Społecznej zorganizowany przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z Klucz i Instytut Rozwoju Służb Społecznych, realizowany w ramach
projektu MPiPS – „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” na lata 2011-15.
(Kw.PO – 4/14)

KLUCZEWSKIE KALENDARIUM 2011 – 2020

9. 11.2014

9. 12.2014

Uroczystości 100 rocznicy Wielkiej Wojny w Bydlinie. Parada pocztów sztandarowych, Msza św. na cmentarzu w Bydlinie, przy mogile poległych w Wielkiej Wojnie. Wystąpienia gości, składanie kwiatów.
Spektakl poetycko-muzyczny w SP im. J.Piłsudskiego
w Bydlinie i Festiwal Pieśni Legionowej.11 listopada
miał miejsce XX Międzynarodowy Bieg Uliczny „Szlakami Walk Legionów” – Krzywopłoty-Bydlin-Załęże.
(EK 9, 10, 11, 12/14)

Norbert Bień z Kolbarku – Wójtem Gminy Klucze. Dyrektor szkoły podst. w Kwaśniowie Górnym
30.XI.2014 r. wygrywa II turę wyborów, 9 XII zaprzysiężony,
bez zastępcy – rządzi z sekretarzem z poprzedniej kadencji
– Daniel Hickiewicz. W tych wyborach samorządowych
VII kadencji wybrano do Rady Gminy Klucze 15 radnych.
Do rady Powiatu wybrano: Małgorzatę Węgrzyn, Kazimierza Ściążko i Marka Świerczka. (EK 10, 11, 12/14)

12.11.2014

Jubileusz 10 lat działalności Forum Oświatowego KLUCZE. Powstało w styczniu 2005 r. w wyniku połączenia
dwóch struktur: Oddz. Lokalnego Małopolskiego Forum
Edukacji Europejskiej i grupy nieformalnej Forum Oświatowe KLUCZ. Inicjatorem powstania była pani Jolanta
Gliwińska, która zainicjowała powstanie rok później Placówki Wsparcia Dziennego. (EK 5/15)

Ostatnia Sesja Rady Gminy Klucze VI kadencji. Wójt
Gminy Kazimierz Ściążko podziękował za współpracę
i wysiłek we współrządzeniu gminą. Również słowa
podziękowania za minioną kadencje skierował do radnych i obecnych sołtysów Przew. Rady Gminy Klucze –
Józef Kaczmarczyk. (EK 11/14)16.11.2014 – Wybory samorządowe Lista kandydatów. (EK 10/14) – W pierwszej
turze wybranych zostało 15 radnych. W I turze nie udało
się wybrać wójta, z pośród 6 kandydatów. II tura – 30.XI.
(EK 11/14)

17.11.2014
W 100 rocznicę wybuchy Wielkiej Wojny, ukazała się publikacja – „Olkusz i Ziemia Olkuska
podczas I wojny światowej w pamiętnikach Jana
Jarno”. „…Na Ziemi Olkuskiej w czasie tej wojny
walczyło grubo, ponad milion żołnierzy, 160 tys.
poległo., a Polacy byli zmuszeni walczyć przeciwko
sobie, służąc we wrogich sobie armiach zaborców”.
III Plenerowy Piknik Historyczny 1914 – inscenizacja bitwy „Pod Krzywopłotami”. W DK „Papiernik” w Kluczach od 23 października miała miejsce wystawa – „Zagłębiacy i Ślązacy w legionach
polskich” zorganizowaną przez GOk. W Rodakach
w maju odsłonięto obelisk – Św. Antoni z obrazu
Wojcie cha Kossaka z czas ów Wielkiej Wojny.
(Kw.PO – 3, 4/14). (KdW 12 – 14),(EK 5, 8, 9, 10, 11/14).

01.2015

11.01.2015
XXIII Finał WOŚP. Kwestowano jak zwykle od rana,
a część koncertowa od godz.16.00 w DK „Papiernik”
w Kluczach. Były licytacje, w których brała udział
Pustynna Grupa Terenowa – „Cross Country Chechło”.,
a nawet Rafał Sonik. Zebrano 27 tys zł. (EK 1/15)

24.01.2015
100 LAT urodzin Anieli Sierka z Chechła. Kwiaty
od wójta, sołtysa rodziny i z ZUS-u. Owdowiała mając
zaledwie 29 lat, gdy Niemcy zabili jej męża – Jana.
Jego nazwisko widnieje na tablicy poświęconej ofiarom
II wojny światowej na cmentarzu w Chechle. (EK 1/15)

27.01.2015
Powstała Gminna Rada Sportu na wniosek Wójta Norberta Bienia. W 7. osobowym składzie znaleźli się przedstawiciele klubów i stowarzyszeń o profilu sportowym.
Kadencja trwać będzie 4 lat, a członkowie rady pracować
będą w niej społecznie. (EK 1/15)

4. 12.2014

30.01.2015

Ukazały się też dwie publikacje historyczne: „100
lat Krzywopłot we wspomnieniach” autorem są trzy
panie: Dominika Dąbrowska, Jolanta Chaberka
i Alina Kuśmierska. i „Wstępuje na służbę Ojczyzny, wszystko co mam jej poświęcając…” – o Powstaniu Styczniowym i bitwie pod Golczowicami, w 150
ro cznic ę autorstwa Barbary Pietrzak-Struzik.
(EK 12/14)

Zmarła Janina Walnik – solistka kapeli JASIE
(ur. 1921 r.). (J.Dz.)

31.01.2015
Wieczór Kolędowy w DK PAPIERNIK w Kluczach.
Występowali młodzi i starsi. Wieczór w świątecznym
klimacie zakończyło widowisko chóru ZIEMIA KLUCZEWSKA pod dyr. Moniki Korpusik. (EK 2/15)
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6.02.2015
Występ teatru PROWINCJA z Mikołowa, który
wystawił na deskach DK „Papiernik” w Kluczach
sztukę pt. „Katyń… w tył głowy”. Dwa spektakle obejrzeli rano gimnazjaliści, a po południu starsi widzowie.
(EK 2/15)

1.03.2015

Grupa artystyczna „9-sił”.

W Polsce wchodzi nowy wzór Dowodów Osobistych, w formacie karty płatniczej. Wchodzi nowy
system komputerowy w Urzędzie Stanu Cywilnego. Zmiany również w Poczcie Polskiej. Dotychczasowy Urząd Pocztowy w Kluczach po zmianie organizacyjnej firmy stał się filią UP w Olkuszu.
(EK 3/15)

11.03.2015
Aneta Oleksy wybrana została sołtysem w Kluczach. W Dniu Sołtysa z nowymi i tymi „starymi” sołtysami spotkał się wójt – Norbert Bień.
(EK 3/15)

18.04.2015
Cross Country Chechło zorganizowany przez
Pustynną Grupę Terenową. Na starcie stanęło prawie
40 załóg. Była to druga edycja tej imprezy, pierwsza była
w 2013 r. (EK 4/15)
Plener im. M. Dubiela.

Anna Płachecka-Śniadach.
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Bractwo Wiecznego Natchnienia.
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04.2015

16.05.2015

Zagosp o darowano Pustynię, wycięto krzewy
i drzewa na obszarze 300 ha. wytyczono ścieżki
i trasy, postawiono tarasy widokowe, zrobiono dojazd
od strony drogi Klucze-Bolesław, postawiono tablice
informacyjne w ramach unijnego projektu „LIFE+”.
Oddz. PTTK Klucze rozpoczął sezon NW., a w SP Klucze zorganizowano stała wystawę – Historia Papierni
w fotografii. (EK 4/15) Na Sesji Rady Gminy powołano do istnienia Radę Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Klucze. W skład rady weszło
5 przedstawicieli organizacji pozarządowych i wójt.
(EK 5/15)

Drużyna Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Klucz, jako
jedyna z pow. Olkuskiego, rywalizowała na VII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowej UTW – „Trzeci wiek
na start” zorganizowanych w Łazach. (EK 6/15)

25.04.2015

Godło TERAZ POLSKA dla piekarni PATRYCJA
i PAWEŁ z Kwaśniowa Górnego, za swe wspaniałe
wypieki: Chleb Jurajski i Chleb Świąteczny. (EK 6/15)

W Rodakach odsłonięto tablicę OFIAR II WOJNY
ŚWIATOWEJ, poświęcony Janowi Chwistowi rozstrzelanemu przez NKWD w obozie w Twerze. Posadzili też
„Dąb Katyński” – jeden z 21 857 „Dębów Pamięci” i włączono się w ten sposób do programu – „Katyń…ocalić
od zapomnienia.” (EK 5/15)

1.05.2015
Na ORLIKU, na stadionie „Przemszy” Klucze, rozegrano IV Turniej Piłkarski im Zdzisława Guzika. Zwyciężyli młodzicy GLKS „Przemsza Klucze”.3 maja Akademia Piłkarska rozegrała Turniej Żaków. Akademicy
„Przemszy” też byli najlepsi. (EK 5/15). Sukcesy młodych sportowców w różnych innych dyscyplinach
docenił Pan Wójt przyznając 18 sportowcom nagrody.
(EK 1/16).

28.05.2015
W DK „Papiernik” miał miejsce wernisaż prac Anny
Bałazy o tematyce – Kwiaty i pejzaże. Pokazane obrazy
to malarstwo olejne i akwarelą. Pani Anna również autorem wielu batików, czyli prac wykonanych na tkaninie,
za pomocą farb i gorącego wosku. (EK 6/15)

8.06.2015

12.06.2015
HONOROWY OBYWATEL GMINY KLUCZE –
Małgorzata Węgrzyn. Akt nadania tytułu nastąpił na uroczystej sesji Rady Gminy Klucze, zwołanej
12 czerwca 2015 roku, podczas gminnych obchodów
25-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce. Małgorzata Węgrzyn była Wójtem Gminy Klucze od pierwszej do piątej kadencji. W 2010 roku została uhonorowana „Oskarem Samorządowym”, czyli Nagrodą
im. Grzegorza Pałki, przyznawaną za zasługi dla
rozwoju samorządności. Obecnie piastuje funkcję przewodniczącej Rady Powiatu Olkuskiego.
(EK 6/15)

8.05.2015

12.06.2015

Po raz pierwszy ogłoszono: 8 MAJ Narodowy Dzień
Zwycięstwa. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę, która znosi równocześnie Święto Zwycięstwa i Wolności obchodzone dotąd 9 maja. W Polsce
Ludowej święto – Dzień Zwycięstwa (9 maja) obchodzone było uroczyście w latach 1946–1989, a w okresie 1945–1950 był to nawet dzień wolny od pracy.
(Wik.)

Jubileusz 5 lat założenia Spółdzielni „OPOKA” założonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważenia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Klucz i Chrześcijańskie
Stowarzyszenie Dobroczynne. Była to pierwsza w Polsce
spółdzielnia założona przez osoby prawne. (EK 6/15)

13.06.2015

10.05.2015

Stowarzyszenie VAJRA organizuje VII Rajd Czterech Żywiołów. Najdłuższa trasa miała 120 km. Start
na ORLIKU przy stadionie w Kluczach. (EK 5, 7/15)

Wybory prezydenckie zakończyły się zwycięstwem
Andrzeja Dudy (51,55%), który pokonał w drugiej
turze ubiegającego się o reelekcję prezydenta Bronisława Komorowskiego (48,45%). Mieszkańcy Gminy
Klucze w większości głosowali na Andrzeja Dudę.
(EK 5/15)

IV Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej im Jana
Pawła II w Kluczach. Podobne pikniki odbyły się
tez w Rodakach, Ryczówku, Kolbarku i Jaroszowcu
(EK 5, 7/15)

14.06.2015

19

Klucz do wspomnień 30/2021

27.06.2015

29.08.2015

W Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach doszło
do spotkania dyrektorów, nauczycieli, uczniów
i absolwentów ZSZ na Papierni, by zamknąć dzieje
szkoły wraz z ostatnim dzwonkiem tego roku szkolnego i z żalem rozstać się z tą szkołą, gdyż została
zamknięta głównie ze wzglę du na niski nab ór
na następny rok szkolny. Nie bez znaczenia były
aspekty ekonomiczne. Istniała 70 lat (wliczając
rok zerowy 1945) – zwana OXFORDEM. Ostatnim
dyrektorem był Janusz Walnik. Sztandar przekazał do Starostwa Olkusz, Przez wakacje szkoła
była archiwizowana. Co dalej? (Patrz: 21.09.2015)
(KdW – 16, 17, 21) (EK 7/15) (EK 9/15) (50 lat ZSZ)

XI Małopolski Festiwal Smaku w Krakowie, na którym
swojskie produkty prezentowała Zofia Rydzyk – Piekarnia PATRYCJA I PAWEŁ i Robert Tracz z Huciska-Orzechówka zalana „Czarem Pustyni” – alkoholem własnej
receptury. W zeszłym roku pan Tracz zdobył uznanie jury i I miejsce w kategorii „Ekologiczny przysmak”
za „Galicyjską wisienkę”. (EK 9/15)

07.2015
Urząd Gminy Klucze ma nową stronę internetową, dostosowana do osób niepełnosprawnych. Teren
stawu w centrum Klucz upiększony z Garnierem.
(EK 7/15)

31.08.2015
Zmarł Jerzy Mrówka (ur. 1937 r.) instruktor muzyczny
DK Papiernik w Kluczach, założyciel kapeli JASIE, zespołu
MANDOLINISTÓW innych grup muzycznych, kier.
zespołu KGW – Kluczowianki. Związany z muzyczna
działalnością na terenie Klucz od 1955 r. (KdW – 2, 19 – 22)

5.09.2015
Pustynny Rajd PTTK Klucze. Uczestniczyło w rajdzie
ponad 100 osób, a wśród nich turyści z Chrzanowa, Sławkowa, Olkusza, Bolesławia i Zawiercia. (EK 9/15)

3.08.2015

21.09.2015

IV Mię dzynaro dowy Plener Malarski im. ks.
Marcina Dubiela „Cieślin 2015”. Po dobnie jak
w poprzednim roku uczestnicy pleneru gościli najpierw w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu
Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
w Smoleniu.05.08.2015 roku artyści gościli w Cieślinie i najbliższej okolicy malując pejzaże i miejs c owe widoki, a następnie o d 10.08.2015 roku
przenieśli się do Ośrodka Rekreacyjnego w Jaroszowcu. W plenerze uczestniczyło 15 artystów.
(www.Cieslin.pl) (EK 8, 12/15)

W Urzędzie Gminy w Kluczach Wójt Gminy podpisał z reprezentantami Polskiego Stowarzyszenia
na Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło
w Wolbromiu umowę użyczenia budynku po dawnym
Zespole Szkół Zawodowych na Papierni. (EK 9/15)

23.08.2015
Dożynki Diecezjalno-Powiatowo-Gminne w Bydlinie. Mszę św. odprawił ks.bp Grzegorz Kaszak.
Bydlin o dwie dzili parlamentarzyści – Jarosław Gowin, Lidia Gądek i Jacek Osuch. Sołtysem roku została Barbara Wojnar z Rodak.
(EK 8/15)

28.08.2015
„Czar Pustyni” – impreza plenerowa na wzgór z u C z ub at k a , p u n k t w i d o ko w y n a P u s t y nie Błę dowską. Organizatorem była Lokalna
G r u p a D z i a ł a n i a „ N a d B i a ł ą P r z e m s z ą ”,
a gwiazdą wieczoru był zespół DWIE KORONY.
(EK 9/15)
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3. 10.2015
OSP Klucze – powołana została na walnym zgromadzeniu założycielskim. jakie odbyło się w DK „Papiernik”
w Kluczach. Inicjatorami powołania OSP w Kluczach byli:
Wiktor Moroński, Jakub Grabowski, Monika i Jarosław
Płonka, Małgorzata Hagno i Radosław Murias (EK 10/15)

17.10.2015
Do 25 października trwał „Kluczewski tydzień zdrowia”.
W programie były bezpłatne badania, prelekcje i spotkania. Pierwsza pomoc, ćwiczenia ruchowe, punk Dawców Krwi. Był też nastrojowy występ Karoliny Dudek
i Arka Kłusowskiego. W galerii DK „Papiernik” miała
miejsce wystawa prac malarskich Patryka Tylca, pochodzącego z Chechła, a obecnie mieszkającego w Warszawie. (EK 9, 10/15)

18.10.2015
Ukazał się pierwszy numer gazetki – „Z Kluczewskiego
Wzgórza” – wydawana przez Krąg Biblijny działający przy
Parafii NMP Nieustającej Pomocy w Kluczach. (PK; JDz)

KLUCZEWSKIE KALENDARIUM 2011 – 2020

25.10.2015

8.03.2016

Wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu, zakończyły
się zwycięstwem Prawa i Sprawiedliwości. Agnieszka Ścigaj z Kolbarku wybrana posłem na Sejm RP. (EK 10/15)

Muzyczny prezent dla Pań – z okazji Dnia Kobiet,
uroczysty koncert w DK ”Papiernik” w Kluczach,
przy wypełnionej widowni, w scenografii i strojach z lat 30-tych. Gośćmi specjalnymi koncertu był
zespół Bractwo Wiecznego Natchnienia z Klucz.
(EK 3/16)

11.2015
Jesienią rozpoczęto nasadzanie drzew i krzewów
na terenie Gminy Klucze. By upiększyć teren gminy posadzono ich ponad 200. Ale najważniejsze drzewko – choinkę, bo to czas przedświąteczny, posadzono na ryneczku
w Kluczach. Jest to jodła kalifornijska, która została
podarowana jako prezent świąteczny dla mieszkańców
Gminy Klucze, od firmy „Drewsmol” z okolic Mszczonowa, wykonującej nasadzenia. (EK 12/15)

25.03.2016
Droga Krzyżowa w Wielki Piątek przeszła po raz pierwszy ulicami Klucz. Zgromadzeni wierni (ok. 300 osób) rozpoczęli procesję z osiedla, by ją zakończyć na wzgórzu
Czubatka, która stała się w ten dzień naszą kluczewską
Golgotą. (PK)

11.11.2015

04.2016

XXI Międzynarodowy Bieg Uliczny „Szlakiem Walk Legionistów” w Bydlinie, w 101 rocznice bitwy „Pod Krzywopłotami”.
Był też „Festiwal Pieśni Legionowej”. Podczas uroczystej. akademii odznaczone zostały przez prezydenta RP Krzyżem Zasługi
4 mieszkanki Gminy Klucze: Halina Ładoń z Rodak, Agnieszka
Ścigaj, Alina Kuśmierska i Małgorzata Guzik. Również 11.XI.
w Olkuszu został rozegrany Memoriał im. Henryka Swędzioła
– IX Otwarty Turniej Tenisa Stołowego. (EK 10; 11, 12/15)

Samotna wyprawa kajakiem po Wiśle Sebastiana
Kołodzieja – podróżnika, alpinisty, grotołaza, prezesa
stowarzyszenia VAJRA i organizatora rajdów ekstremalnych – „Czterech Żywiołów”. Swój spływ rozpoczął
w Oświęcimiu, by w ciągu 16 dni pokonać 1000 km.
(EK 4/16)

30.11.2015
Rozpoczęcie projektu: „Ochrona cennego przyrodniczo obszaru Pustyni Błędowskiej i jego promocja.”
Całość projektu opiewa na blisko 2 mln zł , w tym Gminy
Klucze prawie 300 tys. Projektem został objęty obszar
335 ha NATURA 2000 PUSTYNIA BŁĘDOWSKA. Czas
realizacji – 2 lata. (EK 7/11)

12.12.2015
Mała Akademia Sztuki – wystawa prac dzieci i młodzieży w GOK Klucze, sekcji plastycznej prowadzonej
przez Wiesława Nadymusa, artystę malarza, grafika
i rzeźbiarza. Na wystawie zgromadzono ponad 120 prac
młodych artystów. (EK 12/15)

10.01.2016
XXIV Finał WOŚP miał miejsce w DK „Papiernik”
w Kluczach. Zebrano 27 tys. zł na zakup urządzeń
medycznych dla oddziałów pediatrycznych i godną
opiekę seniorów. (EK 1/16)

18.02.2016
Na Stawie Zielonym odbył się VI Otwarty Pokaz Ratownictwa Lodowego z udziałem Strażaków i WOPR. (EK 2/16)

1.04.2016
Rodzina 500 plus – Państwowy program z zakresu
polityki społecznej, realizowany w Polsce od 1 kwietnia 2016 r., mający pomóc rodzinom w wychowaniu
dzieci poprzez comiesięczne świadczenia wychowawcze
na każde dziecko w rodzinie w wysokości 500 złotych.
(EK 3/16)

9.04.2016
„Narodziny Polski” – widowisko i koncert w 1050 rocznicę
Chrztu Polski w DK „Papiernik” w Kluczach. Obchodom rocznicowym patronowali nasi posłowie: Agnieszka Ścigaj, Lidia
Gądek i Jacek Osuch. Nagrodzono laureatów konkursu plastycznego. Tydzień później był DZIEŃ TEATRU – zorganizowany też przez GOK Klucze. Do końca roku z tej okazji, posadzono wGminie Klucze 1050 drzew. Toostatnie przed SPKlucze.
(EK 4, 10/16)

22.04.2016
153 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego.
Uroczystości odbyły się w Golczowicach, pod krzyżem
powstańczym postawionym w 1988 r. Młodzież przyszła
na nogach z Klucz i Jaroszowca, po drodze odwiedzając
mogiły powstańcze na Godawicy, w ramach Rajdu PTTK
Klucze. Msza św. i występy okolicznościowe przy świetlicy w Golczowicach. (EK 4, 5/16)
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23.04.2016

3.06.2016

Otwarcie LAWENDOWEG O DWORKU w Klu
czach-Łęszcze, którego właścicielami są Łukasz i Anna
Płonka. Lokal dysponuje salą bankietową, bawialnia
dla dzieci i pokojami gościnnymi. Otwarciu towarzyszył pokaz taneczny zawodowych tancerzy. (EK 4/16)

XIX Maraton pływacki – „Przepływamy Kanał
La Manche”. Na basenie SP Klucze. Ci co nie pływali
mogli wziąć udział w rajdzie rowerowym Szlakiem Przylaszczkowym, lub w turnieju piłki plażowej. SP Klucze
zorganizowała V Piknik Rodzinny, gdzie atrakcją były
pokazy Bractwa Rycerskiego Chorągwi Ziemi Olkuskiej.
(EK 5, 6/16).

7.05.2016
Gminny Dzień Strażaka w Kolbarku rozpoczęła Msza
św. odprawiana przez kapelana strażaków – ks. Marka
Plebanka z Kwaśniowa i odznaczenia dla zasłużonych
strażaków. (EK 5/16)

16.05.2016
SOBÓTKA na wzgórzu „Czubatka” – impreza plenerowa w Kluczach z widokiem na Pustynię Błędowską.
Wszystkich gości powitała pani sołtys – Aneta Oleksy,
wójt – Norbert Bień i prezes OSP Klucze – Małgorzata
Węgrzyn. Były występy artystyczne i wiele zabawy dla
dzieci, a o 20.00 zapłonęło ognisko. (EK 5/16)

21.05.2016
V Turniej Piłki Nożnej im. Zdzisława Guzika w kategorii młodzików na kluczewskim ORLIKU. Zwyciężyli piłkarze „CENTURIA” Chechło, II m-ce „PRZEMSZA” Klucze,
III m-ce „BŁYSK” Zederman. (EK 6/16)

28.05.2016
Rajd Rowerowy ku czci św. Jana Pawła II po parafiach
Gminy Klucze. Na trasę wyruszyło 27 rowerzystów z błogosławieństwem ks. Marka Łabudy – proboszcza parafii
Klucze. (EK 6/16)

28.05.2016
W Galerii Zamku w Beltinci (Słowenia) odbył się wernisaż wystawy prac malarskich Anny Płacheckiej-Śniadach. Pani Anna jest absolwentką Wydziału Ceramiki
ASP we Wrocławiu, a w GOK Klucze prowadzi sekcje
ceramiki. (EK 6/16)

06.2016
Velvet C are rozp o czyna inwestycje w Kluczach. Na terenie powstałej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, wcho dząc ej w skład Krakowskiego
Parku Technologicznego ma powstać nowa hala,
a w niej ma stanąć nowa Maszyna Papiernicza i magazyn wyrobów gotowych. Obecnie pracuje 417 osób, w tym 370 w zakładzie w Kluczach.
(EK 11/16) (EK 6, 7/17)
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11.06.2016
ŚWIETO RODZINY w Ryczówku to plenerowa
impreza integracyjna, sportowo-rekreacyjna, a gospodarze festynu zadbali o smakowite dania: pieczone ziemniaki i kiełbaski, oraz słodkie wypieki.
(EK 6/16)

18.06.2016
Średniowieczne świętowania w Rodakach –
obchody 630 lecia wsi Rodaki. W programie korowód – pokaz strojów, zbroi i jeźdźców konnych
a później pokaz tańców dawnych i walk rycerskich.
(EK 5, 7/16)

18.06.2016
KINGA w finale „Zaczarowanej Piosenki”. Kinga
Kasprzyk z Jaroszowca została finalistką „Festiwalu
Zaczarowanej Piosenki” organizowanej przez fundację Anny Dymnej – „Mimo wszystko”. Była jedną
z 244 uczestników, do półfinału przeszło 33. Finałowy
występ odbył się na krakowskim Rynku Głównym.
(EK 5, 7/16)

14.07.2016
TOUR DE POLOGNE o 13.00 przejechało przez Klucze
w etapie z Zawiercia do Nowego Sącza, liczącego 240 km.
(EK 7/16)

21.07.2016
ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY w Polsce. I etap
to Dni Diecezji Sosnowieckiej 20-25 lipca. 21 lipca
zjechały do Gminy Klucze-Chechła, punkt widokowy Dąbrówka, pielgrzymki z różnych krajów. Na scenie występowali m.in.: zespół „Grajmy
z pokusą”, Chrześcijański zespół rockowy – „La Pallotina”, zespół – „Raz, Dwa, Trzy”, a o 22.30 – Apel
Jasnogórski.25 lipca goście pojechali do Krakowa
na sp otkanie z Papieżem. Organizacyjnie nad
wszystkim czuwał ks. Jarosław Kwiecień z Rodak.
(EK 5, 6, 7/16)

KLUCZEWSKIE KALENDARIUM 2011 – 2020

03.08.2016
Dotarli do „dna ziemi”. W dniach 26.07 do 16.08 odbyła
się wyprawa organizowana przez Wielkopolski Klub
Taternictwa Jaskiniowego w Poznaniu do jaskini Krubera-Woronia w masyw Arabiki w Abchazji – obecnie
najgłębszej znanej jaskini świata. W wyprawie tej brały
udział zespoły z Ukrainy, Rosji, Polski, Węgier, Iranu,
Libanu, Hiszpani i USA. Jednym z członków polskiej
grupy był Sebastian Kołodziej z Kwaśniowa Dolnego
ze stowarzyszenia Vajra. (EK 8/16)

13.08.2016
V Międzynarodowy Plener Malarski im ks. Marcina
Dubiela „Cieślin 2016” poświęcony pamięci zmarłego
30 lat temu artysty malarza, proboszcza parafii Cieślin, ks.
Marcina Dubiela.13 uczestników pleneru gościł Ośrodek
Edukacyjno-Naukowy Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Śląskiego w Smoleniu. Komisarzem i współorganizatorem pleneru już po raz czwarty był Mariusz
Połeć, mieszkający w Cieślinie artysta malarz. W uroczystym zakończeniem pleneru, w niedzielę 21 sierpnia,
w Domu Ludowym w Cieślinie udział wzięli: posłanka
na Sejm pani Lidia Gądek, Przewodnicząca Rady Powiatu
w Olkuszu pani Małgorzata Węgrzyn, Wójt Gminy Klucze
pan Norbert Bień, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz”
pan Wiesław Pietras, a także proboszcz parafii Cieślin ks.
Mariusz Wróbel. (www.Cielin.pl) (EK 8/16)

4.09.2016
Dożynki Gminne w Kolbarku. (EK.8, 9/2016)

Orszak Trzech Króli.

Droga Krzyżowa.

5.09.2016
Z tym dniem PWiK Olkusz rozpoczął zmianę zasilania
w wodę gminy Klucze. Nowy system zasilania w wodę
z ujęcia w Kolbarku objął miejscowości: Golczowice,
Chechło, Kwaśniów, Hucisko. Rodaki, Ryczówek, Kolbark, Zalesie Golczowskie, Cieślin i Jaroszowiec. Z ujęcia
wody w Bydlinie korzysta Bydlin i Krzywopłoty. Klucze
i Bogucin Duży Bolesław, Bukowno i Olkusz zostały przyłączone w II etapie czyli od 5.10.2016. (EK 8, 9/16)

12.09.2016
Amerykański desant na Pustyni Błędowskiej dokonał
zrzutu sprzętu wojskowego z samolotów Globemaster
C-17 i spadochroniarzy z powietrzno-desantowej grupy
piechoty USA – „Ski Soldiers” (podniebni żołnierze) i oraz
żołnierzy z 6 Brygady Powietrzno-desantowej z Krakowa.
(EK 9/16)

Boże Ciało.
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13.11.2016
Święto Niepodległości w Bydlinie i 102 rocznica Bitwy
pod Krzywopłotami. Mszę św. odprawił ks.bp Grzegorz Kaszak. Obecni byli posłowie RP ziemi olkuskiej
i władze Gminy Klucze. W SP Bydlin odbył się koncert
pieśni legionowych, a w terenie – XXII bieg Szlakiem
Walk Legionistów. (EK 11/16) Bydliński Krzyż Legionowy ma już 100 lat. 19.11.1916 r. w druga rocznicę
bitwy pod Krzywopłotami, poświecił go biskup polowy
Władysław Bandurski i wygłosił porywającą mowę.
(EK.10/08; KdW – 12, 13, 14.)

30.11.2016

Światowe Dni Młodzieży.

30.09.2016
XXX Rajd Pieszy Szlakami Walk Oddz. HARDEGO.
Rajd dwudniowy, lub jednodniowy, start w Chechle.
Celem jest dotarcie do Leśniczówki „Psiarskie” miejsca
zgrupowania oddziału w czasie okupacji. Udział wzięło
240 osób. Organizator – PTTK Olkusz.(EK 8, 9/16)

15.10.2016
RUNMAGEDON – Czołganie, brodzenie w błocie, zanurzanie w lodowatej wodzie, wspinaczka i dźwiganie
to dyscypliny w których startowało 2,5 tys osób na terenie Pustyni Błędowskiej i okolicznych lasów. Startowało
800 kobiet i 100 drużyn. Rynmagedon to największy
cykl ekstremalnych biegów przez przeszkody w Polsce.
(EK 10/16)

21.10.2016
Słuchacze Uniwersytety Trzeciego Wieku i zaproszeni
goście obchodzili wspólnie jubileusz 10. lat istnienia uniwersytetu w Kluczach. O początkach współpracy z seniorami opowiedziała przewodnicząca samorządu studenckiego UTW – pani Elżbieta Kulawik. (EK 10/16)

22.10.2016
W kluczewskim parku nastąpiło odsłonięcie pomnika
Ludwika Mauve – właściciela majątku Klucze, budowniczego Fabryki Papieru w Kluczach i Cementowni „KLUCZE” w Jaroszowcu. Wizyta Heide Marie Dietel i jej
udział w tej uroczystości. (EK 10/16; J.Dz.)
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Teatr Muzyczny UTW z Klucz i Teatr Ludowy
z Ryczówka wystąpiły w DK w Jaroszowcu na wieczorze
Katarzynkowo-Andrzejkowym. W DK w Kluczach odbył
się Wieczór Mikołajkowy i w solowym występie wystąpiła Emilia Jedlińska-Jung pod kierownictwem artystycznym Justyny Gomułki-Błaszczyk i Anny Dudek.
(EK 12/16) (6, 7/17)

3.12.2016
III Zlot CROSS COUNTRY CHECHŁO zorganizowany
przez Pustynna Grupę Terenową zgromadził w Kluczach 12 motocykli, 18 quadów i tyleż samo samochodów terenowych. Wszystkich uczestników imprezy
powitał prezes Stowarzyszenia PGT – Przemysław
Michalski, a następnie wszyscy pojechali wzmagać się
z terenem południowej części pustyni pokrytej śniegiem.
(EK 12/16)

12.12.2016
Gmina Klucze na 13 miejscu w rankingu 181 gmin
małopolskich, które wyróżniają się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego i na 4 miejscu wśród gmin
wiejskich. Uroczystość odbyła się na Forum Wójtów,
Burmistrzów i Prezydentów Małopolskich w Krakowie.
(EK 12)

6.01.2017
TRZEJ KRÓLOWIE w Kluczach. Korowód, choć
skromny w ilości uczestników, to jednak barwny
w oprawie przeszedł ulicami Klucz do Kapliczki
w Jaroszowcu. Była to spontaniczna inicjatywa
kilku mieszkańc ów, która zaistniała dosłow nie kilka dni wcześniej. Pierwszy krok został zrobiony i jest szansa, by w przyszłym roku taki
orszak przesze dł ulicami w c entrum Klucz.
(EK 1/17)

KLUCZEWSKIE KALENDARIUM 2011 – 2020

9.01.2017

03.2017

Rozpoczęto demontaż starego ołtarza głównego
w kościele w Kluczach. Ołtarz zostanie przebudowany
i pomalowane prezbiterium, To początek prac związanych z kompleksowym remontem kościoła. Zlecono też
namalowania obrazu patronki parafii pracowni artystycznej Państwa Stanisława i Zofii Wywioł z Witeradowa. Państwo Wywiołowie są absolwentami Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Oni to ostatnio nadali
piękno wnętrzu kościoła Św. Maksymiliana w Olkuszu.
(PK; JDz)

Budowa platformy widokowej na wzgórzu „Dąbrówka”,
czyli od strony Chechła. Natomiast na stronie południowej rozpoczęto prace usunięcia (karczowania) odrostów
roślin, które w latach 60-tych sprowadzono do zalesienia
pustyni. Była to Wierzba Kaspijska. (EK 3/17)

15.01.2017
XXV Finał WOŚP. Wśród wielu którzy kwestowali były też panie z KGW Klucze, GOK Klucze, Stowarzyszenia BABINIEC, Zebrano ponad 24 tyś zł.
(EK 1/17)

19.01.2017
W Kluczach na Stawie Zielonym odbyła się VII edycja ćwiczeń i pokazów ratownictwa lodowego. Wycięto
3 przeręble skąd „wyciągano tonących”. Po ćwiczeniach
do wody weszła liczna grupa JURAJSKICH MORSÓW.
(EK 2/17)

6.02.2017
Zmarła Krystyna Trepka (ur. 3.05.1930 r.) Sołtys Klucz
od 5.05.1978-2003 r, Przewodnicząca KGW, Radna
II, III i IV kadencji Rady Gminy Klucze. Seniorka Roku
2007 w II plebiscycie „Poza stereotypem” (KdW 25)

11.02/2017
Jubileusz 60 lat KGW w Rodakach. KGW powstało
w 1957 r. a pierwszą przewodniczącą była Stanisława
Zielińska. Kolejnymi przewodniczącymi były panie:
Bronisław Gdula, Zenona Szymonek, Maria Konieczniak, Jadwiga Ziaja, Eugenia Bretner, a od 2010 r. –
Alicja Jeziorna. Koło liczy 35. pań. W zespole RODACZANKI, który powstał w 1979 r. należy 15 pań.
(EK 2/17)

19.02.2017
Decyzją księdza proboszcza Marka Łabudy została
powołana Rada Parafialna przy kościele p.w. Najświętszej
Marii Panny Nieustającej Pomocy w Kluczach, w składzie
12 osobowym. Rada Parafialna pomoże w przeprowadzeniu remontu kościoła. Powołano też „Kronikarza”, którym
został Janusz Dziatłowicz, dla spisania historii parafii.
(PK; JDz)

03.2017
MARKABA – to młody scenicznie i osobowo zespół
powstały w ubiegłym roku. Tworzą go: Michał Bryś –
gitara, Jarosław Kucab – trąbka, Katarzyna Kuśmierczyk
– saksofon, Piotr Sadurski – bas, Łukasz Tracz, gitara,
Marcin Tomsia – perkusja i Olga Sierka – wokal. Nazwa
zespołu to zlepek trzech słów staroegipskich: Mea – ciało,
Ka – umysł, Ba – oznacza ducha, mówili artyści,
po występie w DK „Papiernik” na zakończenie projektów
realizowanych przez Stowarzyszenie Forum Oświatowe
Klucze. W lutym, w „Papierniku” odbył się też koncert
kameralny muzyków z Filharmonii Śląskiej im. Henryka,
Mikołaja Góreckiego w Katowicach. (EK 3/17)

12.03.2017
Grecki koncert na DZIEŃ KOBIET w DK „Papiernik”
w Kluczach. Muzycznym prezentem dla Pań był występ
zespołu MYTHOS. Życzenia złożyli: Wójt – Norbert
Bień, Przewod. Rady Gminy – Bogusław Paś i Dyrektor
GOK – Mirosław Macek. Również w Bydlinie uroczyście
obchodzono DZIEŃ KOBIET, zorganizowany przez Stow.
OTWARCI. (EK 3/17)

17.03.2017
W kościele parafialnym w Kluczach odbył się pogrzeb
Haliny Miłowickiej (z d. Dobrek – 16.05.1938-11.03.2017)
znanego i cenionego nauczyciela matematyki. Pracę
nauczycielki rozpoczęła w 1956 r. w SP w Chechle,
a od 1957 w Kluczach. W 1992 r. przeszła na emeryturę. Ceniona w środowisku, radna trzech kadencji
(1990-2002). (SP; JDz)

18.03.2017
Cracow Fashion Week 2017 – to tydzień integracji
fanów mody, oraz osób zajmujących się profesjonalnie modą, promocja młodych projektantów i fotografów mody, promocja ekologii oraz zrównoważonego
rozwoju. Tam to swoją kolekcję mody, która wygrała
Eco Chic Desing w Hongkongu zaprezentowała Patrycja (Pat) Guzik, mieszkanka Klucz. Na studia wyjechała na do Krakowa i tu rozpoczęła przygodę z modą.
(EK 4/17)
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21.03.2017

28.04.2017

Zakończenie projektu – „Zaopatrzenie w wo dę
m i e s z k a ń c ó w z i e m i o l k u s k i e j , p o z a ko ń c z e n i u e k s p l o a t a c j i z ł ó ż p r z e z Z G H - B o l e s ł a w ”.
Projekt ob ejmował swym zasięgiem Mias t o i G m i n ę O l k u s z a , M i a s t o B u ko w n o , o r a z
G m i ny K l u c z e i B o l e s ł aw. Ko n f e re n c j a o d b y ł a
się w Olkuszu. Przebudowano 17 km ruroc i ą g u , w y b u d o w a n o d w a n o w e uj ę c i a w o d y,
a dwa stare wyremontowano. Oficjalne
uruchomienie projektu nastąpiło 25 styczn i a 2 0 1 7 r. O d t e g o d n i a w o d a j e s t d o s t a r c z a n a z uj ę ć w B y d l i n i e C i e ś l i n i e i Ko l b a r k u
(EK 3/17)

Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej Annę Mogensen, córkę Knuda Mogensena, inżyniera w cementowni KLUCZE w Jaroszowcu, gdy dyrektorem był Karol Wegeliuss,
a właścicielem Ludwik Mauve. LONE, bo tak ją nazywano
w domu, urodziła się w Jaroszowcu 26.10.1921 r. W czasie
wojny była działaczką duńskiego ruchu oporu. Trzy dni
po ślubie z Lucjanem Masłochą zginęli, zastrzeleni przez
Niemców 3.01.1945 r,. Na uroczystości odsłonięcia tablicy
obecna byłą bratanica LONE – Inger Józefa Chełmicka
i autorka jej biografii pt. „Róże dla Lone” – Maria Małaśnica-Miedziogórska. W DK HUTNIK w Jaroszowcu, tamtejsza Grupa Teatralna wystawiła spektakl o Lonne Mogensen
pt: „W domeczku i domu”. (EK 3; 5; 6, 7/17), (IPN – 2/12 s.24)

25.03.2017

6.05.2017

Rozpoczęcie peregrynacji Figurki Matki Boskiej
Fatimskiej w parafii Klucze. Figura MB Fatimskiej zabrana z kościoła, kolejno będzie odwiedzać nasze domy przez jeden dzień, by w tym czasie każdy mógł się pomodlić we własnych intencjach.
(PK)

Sztandar dla OSP Klucze, najmłodszej jednostki OSP
w Gminie Klucze. a 27 maja – Gminny Dzień Strażaka
i uroczyste obchody jubileuszu – 100 lat OSP Chechło
(EK 5/2017). Nowy samochód strażacki dla Gminy Klucze. (EK 6, 7/17)

14.04.2017

Siódmy z kolei rajd im. JP II , a czwarty rowerowy
po parafiach Gminy Klucze. Uczestniczyło 38 kolarzy
w wieku od 8-78 lat w tym ks. prob. Marek Łabuda,
na dystansie 34 km. Klucze-Chechło-Rodaki-Kwaśniów-Cieślin-Bydlin-Jaroszowiec–Klucze. Organizatorami
byli: Adam Małysa, Tomasz Kowalkowski i Jarosław Rak
(EK 6, 7/17; PK; J.Dz.)

II Droga Krzyżowa w Wielki Piątek ulicami
Klucz zgromadziła rzesze wiernych., a kolejne
grupy parafian zmieniały się na kolejnych stacjach Drogi Krzyżowej. Brzozowy krzyż był niesiony trasą: od SP Klucze, na Czubatkę i do kościoła.
(EK 4/17; PK)

3.06.2017

22.04.2017

5.06.2017

Dokładnie 154 lata temu p owstańcy z oddz.
Anastazego Mossakowskiego, starli się w Golczowicach z Moskalami. (22.04.1863) Mieszkańcy,
organizacje i władze Gminy Klucze złożyły wiązanki kwiatów pod Krzyżem w centrum Golczowic i zapalono znicze na mogiłach na Godawicy.
(EK 4/17)

Teatr Małego Widza KLUCZOGRÓD zagrał w Domu
Kultury „Papiernik” w Kluczach dwa przedstawienia pt.:
„Śpiąca Królewna” – dla dzieci z Przedszkola i uczniów
Szkoły Podstawowej. Po obejrzeniu spektaklu można
było zrobić sobie wspólne zdjęcie z wszystkimi aktorami,
którymi byli rodzice i młodzież. Reżyserem była Anna
Dudek instruktor z GOK Klucze. Wspaniałego pomysłu
i świetnej gry aktorskiej pogratulował Wójt – Norbert
Bień. Publiczność była zachwycona. (EK 6, 7/17)

23.04.2017
W D K „ Pa p i e r n i k ”, p r z y p e ł n e j w i d o w n i ,
o dbył się jubileuszowy konc ert zesp ołu TESAMEE. Zesp ół tworzy sześć pań: Zofia Jo chym e k , A g n i e s z k a M at y s e k , M a ł g o r z at a M g ł o s i e k , Te r e s a S t a w i a r s k a , U r s z u l a M a m o ń
i Małgorzata Zacłona. Opiekunem artystycznym
jest Anna Dudek. Zespół powstał w kwietniu 2012 r
(EK 4/17)
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6.06.2017
Apel Rady Gminy Klucze o cofnięcie decyzji Starosty Olkuskiego na gromadzenie odpadów na terenie Klucz-Osady.
Uchwałę nr XXXIX przyjęto na sesji RG Klucze w obecności 11 radnych. Jest zdecydowany sprzeciw wobec rosnącej
hałdy śmieci zwożonych przez trzy firmy i gromadzonych
na terenach po fabrycznych. (EK 5/17) (EK 6, 7, 8/17)
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9.06.2017
Przepływamy Kanał La Manche – to już 20 edycja
pływackiej imprezy na basenie SP Klucze organizowany przez Uczniowski Klub Sportowy. Odbył się też
Rajd Czterech Żywiołów, organizowany przez Stowarzyszenie VAJRA, który zgromadził ponad 150 uczestników na trasach rajdu, a najdłuższy liczył 120 km.
(EK 6, 7/17)

17.06.2017
Koncert – „Charytatywnie dla Atrurka” celem zebrania
funduszy na leczenia zdiagnozowanej u niego białaczki.
Arturek wraz z mamą dostali specjalną przepustkę ze Szpitala w Prokocimiu, by być obecnym na koncercie, w którym wśród wielu wykonawców „Koncertowej burzy”,
jaka rozpętała się w DK „Papiernik” w Kluczach, był też
muzyk – Paweł Kukiz, oraz zespoły: MARKABA i EDER.
(EK 6, 7/17)

20.06.2017
Grupa Przedszkolaków z Klucz prowadzona przez przewodnika „zdobyła” Wzgórze CZUBATKA”. To cykliczna
impreza Koła PTTK Klucze. Koło PTTK sezon 2017 rozpoczęło rajdem 8 kwietnia, 3.06 rajd młodzieżowy do Bogucina na Jubileusz 790 lat. (EK 8/17) (PTTK)

30.06.2017
W czerwcu zakończył się sezon rozgrywek piłkarskich
młodzików 2016/17. Zespół Młodzików ULKS Centuria Chechło zwyciężył w rozgrywkach II Ligi Małopolski Młodzików. Rozgrywki trwały od września ub roku
do czerwca 2017 r. W tym czasie zespół CENTURII rozegrał 17 spotkań z czego 14 wygrał strzelając 78 bramek.
(EK 6, 7; 8/17)

1.07.2017
Jubileusz 790 lat wsi Bogucin – inscenizacja plenerowa. Również uroczystości z okazji 70 lat powstania
Koła Gospodyń Wiejskich i 30 lat OSP Bogucin Duży.
(EK 6, 7/17)

pozostawiono, choć nieoficjalnie w adresie pomijano „PRL”.
Później o zmianę nazwy ulicy upomniał się IPN w piśmie
podpisanym przez pana Prezesa IPN – Janusza Kurtykę.
I wreszcie dzień ten nastąpił. Stara nazwa funkcjonowała
45 lat, od momentu wybudowania bl. nr 5 w 1972 r. , a później bloków 6, 7 w 1975 r.; 8, 9 w 1977 r. Tablice z numerami
wymieniono w marcu 2018 r. pozostawiając stare pod spodem – może się jeszcze przydadzą – żartowano, bo stare
klejone, nie dały się oderwać, a nie chciano niszczyć elewacji. (EK 8/17; JDz)

16.08.2017
VI Międzynarodowy Plener Malarski im ks. Marcina
Dubiela „Cieślin 2017”.21 uczestników pleneru gościł
Ośrodek Edukacyjno-Naukowy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu, zaś jego
komisarzem i współorganizatorem już po raz piąty był
Mariusz Połeć. Patronat nad VI Integracyjnym Międzynarodowym Plenerem Malarskim im. ks. Dubiela objęli:
poseł na Sejm Jacek Osuch, posłanka na Sejm Lidia Gądek
oraz posłanka na Sejm Agnieszka Ścigaj. (www.Cieslin.pl)

1.09.2017
Reforma oświaty, likwidacja gimnazjów, systematyczne przechodzenie na system 8-klasowy. Ostatni rocznik gimnazjalistów „wyjdzie” w czerwcu 2019 r. Dyrektorem SP w Kluczach zostaje Marta Dziura. (EK 2/17) (J.Dz.)

3.09.2017
Gminne Dożynki w Kwaśniowie Dolnym. organizowały trzy sołectwa: Kwaśniów Dolny, Górny i Hucisko.
Honory starostów dożynek pełnili: Ewa Kruszak – sołtys Huciska i Piotr Szreniawa – Radny Gminy Klucze.
Główne uroczystości odbyły się przy Szkole Podstawowej im Unii Europejskiej. (EK 9, 10/17)

8.09.2017

28.07.2017

Przekazanie sztandaru dla 6 Batalionu Logistycznego
im. gen dyw. Ignacego Prądzyńskiego z Krakowa. Nasz
herb widnieje na sztandarze batalionu jako wdzięczność za współpracę i możliwość wykonywania ćwiczeń
na Pustyni Błędowskiej. (EK 9 – 10/17)

Uchwałą RG Klucze z 6.07.2017 r. dotychczasowa nazwa
osiedla przy ul. XXX-lecia PRL została zmieniona na
ul Sosnową. Ze zmiana nazwy ulicy, wiążą się też zmiany
w dokumentach, urzędach, bankach, czy zakładach pracy.
A wszystko to na mocy ustawy dekomunizacyjnej. Warto
przypomnieć, że już w 1998 roku odbyło się na osiedlu referendum w sprawie zmiany nazwy ulicy. Wtedy nazwę

Piknik Historyczny w Krzywopłotach w 103 rocznicę bitwy. Pustynny Rajd PTTK Klucze. spod SP Klucze
do Chechła na wzgórze „Dąbrówka”, gdzie z nowego trasu
widokowego podziwiano widoki i słuchano opowieści
i pustyni. (EK 8, 9, 10/17)

9.09.2017
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29.09.2017

8.10.2017

Spod SP w Ryczówku wyruszyli uczestnicy 31 rajdu
Szlakami Walk Oddziału HARDEGO. Przy tej okazji,
na płycie Rynku w Wolbromiu, odbyła się rekonstrukcja wydarzenia: 25/26 lipca 1944 r., Opanowanie Wolbromia przez HARDEGO”. W Olkuszu była sesja naukowa
pt: „Podziemie niepodległościowe na ziemi olkuskiej
1939-45”. (EK 9 – 10/17)

Pożar odpadów na wysypisku śmieci usytuowanym na terenach pofabrycznych w Kluczach
– Osadzie, w deszczowy, pochmurny dzień przed
południem i trwał tydzień. W akcji gaszenia uczestniczyło 70 zastępów strażaków. Ekologiczna bomba
(EK 9, 10/17)

30.09.2017

Powstała KRONIKA Parafii Klucze pw NMP NP w formie albumu. Na 120 stronach udało się zebrać 350 zdjęć.
KRONIKA ta może być uzupełniana,.” by szeregu następnych pokoleń przypominały ojców wiarę i Ojczyzny
dzieje stare” – jak napisano w ostatnim zdaniu, na odnalezionym ostatnio „Akcie erekcyjnym”. (J.Dz.)

Piknik Senioralny SAMO ZDROWIE w DK „Papiernik”
w Kluczach. Organizowany przez „Grupę 60+”, działającą
przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku. (EK 8/17)

4.10.2017
Podczas wykonywania prac remontowych w prezbiterium kościoła w Kluczach, podczas zbijania starego tynku
z podmurówki, odkryto wnękę, a w niej kamienny sarkofag. Ku zaskoczeniu księdza proboszcza Marka Łabudy
i kościelnego – Ryszarda Tomsi, oraz wykonujących te prace
– Cezarego Śliwki i Adama Smętka, w środku znajdowały
się gazety z dnia jego wmurowania – czyli z 19.09.1938 r.,
To dzień po uroczystości poświęcenia murów i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę kościoła. Były
to : „Ilustrowany Kurier Codzienny” nr 259 z poniedziałku
19 września 1938 r. i dodatek niedzielny do tego numeru –
„Kurier Literacko-Naukowy” z tą samą datą. Był też „Przewodnik po ziemi olkuskiej” z 1938 r. wydany nakładem
Zarządu Obwodu Związku Harcerstwa Polskiego w Olkuszu. Ale najcenniejszym znaleziskiem okazał się „Akt
erekcyjny” spisany ręcznie z pieczęcią biskupa kieleckiego
Czesława Kaczmarka i podpisami biskupa, księży – Józefa
Pawłowskiego, Zygmunta Pilcha, prałata Piotra Mączki –
dziekana olkuskiego, proboszcza Stefana Misterka i wielu
innych, niektóre trudnych do zidentyfikowania (nieczytelne). Cała druga strona tego aktu jest pokryta podpisami
parafian (ok. 100). Akt ten spisany na grubym papierze
wytrzymał próbę czasu i mimo, że zawilgocony, pismo
wyraźne i czytelne. Gazeta i przewodnik wydrukowane
na zwykłym papierze, nasączone wilgocią rozsypały się
po wyjęciu, jednak i one zaświadczyły swą datą o czasie
tego znaleziska. Jest to bardzo cenny dla naszego Kościoła
dokument, jak i pamiątka o tych co ten kościół budowali.
Zostały zrobione zdjęcia i kopia tego aktu. Podjęto decyzję
o zamurowaniu tej właśnie kopii z tym oto tekstem opisu
znaleziska. Zamurowano 10 października 2017 r. Podpisali: Ks. Proboszcz Marek Łabuda, Rada Parafialna – Kazimierz Ścieżko, Ryszard Tomsia, Kronikarz – Janusz Dziatłowicz. Klucze.10.10.2017 r. (PK; JDz)
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27.10.2017

29.10.2017
Wizytacja kanonicza Ks. Bp. Grzegorza Kaszaka
miała miejsce w ostatnią niedzielę października. Szkoda
tylko, że pogoda nie dopisała. Było zimno, wietrznie
i deszczowo. W programie wizyty prócz udzielenia
sakramentu bierzmowania i poświęcenia nowego ołtarza, znalazła się też wizyta na cmentarzu parafialnym
i u państwa Stanisławy i Tadeusza Adamuszków. Wizytę
zakończyło spotkanie z księżmi z pobliskich parafii.
(PK; J.Dz)

12.11.2017
Narodowe Święto Niepodległości – Krzywopłoty-Bydlin-Załęże. Uroczysta Msza św. apel poległych, okolicznościowe wystąpienia gości i występy artystyczne –
Koncert Pieśni Legionowych w SP Bydlin. Tam też został
odznaczony Orderem Odrodzenia Polski nadanym przez
Prezydenta RP ks. Roman Wojtal – proboszcz parafii Bydlin. Zaś w terenie odbył się XXIII Międzynarodowy Bieg
Uliczny „Szlakami Walk Legionistów” i IV Rajd NW, organizowane przez Stowarzyszenie OTWARCI z Bydlina.
(EK 9 – 10, 11, 12/17)

31.12.2017
Gmina Klucze w liczbach na koniec 2017 r.: Liczba
ludności ogółem: 14 914. W poszczególnych miejscowościach: Bogucin Duży 342, Bydlin 995, Chechło
1668, Cieślin 303, Golczowice 276, Hucisko 183, Jaroszowiec 1251, Klucze 4956, Kolbark 525, Krzywopłoty 518, Kwaśniów Dolny 646, Kwaśniów Górny
818 Rodaki 912, Ryczówek 1213, Zalesie Golczowskie
308. W 2017 r. urodziło się 134 dzieci, zmarło 145 osób.
(EK 3/18)

KLUCZEWSKIE KALENDARIUM 2011 – 2020

06.01.2018
O R S Z A K T R Z E C H K RÓ L I p o d h a s ł e m „ B ó g
jest dla wszystkich” przesze dł ulicami Klucz.
Wspierany przez Fundację Orszak Trzech Króli,
Urzę du Gminy, Parafię NMP NP. w Kluczach,
SP Klucze i liczne grono uczestników. Przesze dł
też ulicami p onad 650 miejs c owości w kraju
i poza granicami Polski. W Kluczach były tłumy,
bo i pogoda dopisała. Było ciepło i nie było śniegu.
N a s i Tr z e j K r ó l o w i e z a p re z e n t o w a l i s i ę o k a zale i dostojnie. Również i nasi aktorzy s c enek
biblijnych zagrali swe życiowe role, a malutki
Jezus przyjmował dary na s c enie SP Klucze.|
(EK 1/18; PK)

80. lat Parafii Klucze.

14.01.2018
XXVI Finał WOŚP. W Gminie Klucze zebrano
p onad 40 tyś zł. Pró cz licznych organizacji i młodzieży, którzy kwestowali tego dnia była tez
Pustynna Grupa Terenowa z Che chła. – grupa
f a n ó w c ro s s - m o t o - s p o r t u . Uro c z y s t y ko n c e r t
i p o dsumowanie akcji WOŚP w DK „Papiernik”.
(EK.1/18)

19.01.2018

Stary i nowy ołtarz.

J ub i l e u s z K G W JA G O DZ I A N K I w J a r o szowcu. W DK HUTNIK jubileusz 10 lat powstania KGW. Były życzenia i występy artystyczne.
Wszystko to też oglądali zacni miejscowi seniorzy, których zaproszono na ich Dzień Seniora.
(EK 2/18)

20.01.2018
Na mo cy uchwały Zarządu Głównego PT TK
nr 35/XIX/2018 z dnia 20.01.2018 został utworzony O ddział PTTK im. Zbigniewa Cz apnika
w Kluczach. Myśl p owołania Koła PTTK w Kluczach zro dziła się w 2009r. wśró d studentów
kluczewskiego Uniwersytetu Trze ciego Wieku.
J e d n a k p i e r w s z e s p o t k a n i a , w yc i e c z k i , ra j d y
miały miejs c e już w 2008r. z chwilą p ojawienia się na uniwersyte cie pana Zbigniewa Czapnika z Jaroszowca, zapalonego turysty, działając ego o d dawna w PTTK Olkusz. Pan Zbigniew
Czapnik dał przysłowiowy „impuls”. W tym też
roku zorganizowano sześć wycie czek i jako studenci UTW p ostanowiliśmy p owołać Koło PTTK
w Kluczach. – wsp ominają pierwsi członkowie.
(PTTK; KdW 5)

Akt erekcyjny.
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9.02.2018

Remont dachu.

W DK HUTNIK w Jaroszowcu na uro czystości
z okazj i Dnia Samorządowca okolicznościowe
„wpinki” z tarczą herb ową Gminy Klucze, złotą
lub srebrna, zostali wyróżnieni sołtysi i nie tylko.
Owe „wpinki” po raz pierwszy wręczył Wójt Norb ert B ień, z okazji 25 lat samorządu terytorialnego w Pols c e, tj.w 2015 r. Samorządy terytorialne rozp o częły działalność na mo cy ustawy
z 8.03.1990 r. (EK 2/18)

11.02.2018

Ks.prob. Marek Łabuda.

Zakończono Kolendę. Ks. Prob oszcz o dczytał
w kościele sprawozdanie za rok 2017 r. … „Sakrament Chrztu przyjęło 52 dzie ci. Zawarto 16 ślub ów – sakramentów małżeństwa. Do wie czności
odeszło 35 os ób. Do Pierwszej Komunii św. przystąpiło 81 dzie ci, zaś Sakrament B ierzmowania
z rąk ks. bp. Grzegorza Kasaka przyjęło 73 os oby.
(.). Cieszy to co nam się udaje, ale są i pewne trudności, nasze słab ości w sferze duchowej. Widać
brak dzie ci na nie dzielnej Mszy św., a c o za tym
idzie i ich ro dzic ów, b o do kościoła cho dzi tylko
23 % parafian. Wiele os ób żyje w związkach nie
formalnych. Po dczas kolę dy 2017/18 przyjęło
mnie 1130 ro dzin tj.80 % parafian. (65 % osie dle,
90 % domy prywatne). Przyję cia były życzliwe
i miłe. Latem planujemy zmienić dach na plebanii,
o cieplenie budynku, a p óźniej, w kościele dalszy
remont naw bocznych, ambony, chrzcielnicy itd.
(PK; J.Dz.)

2.03.2018
W Velvet CARE została uruchomiona nowa
maszyna Papiernicza o szerokości 5,6 m przez szwedzką
firmę Valmet i należy do najnowocześniejszych
maszyn tego typu w Europie środkowo-wschodniej.
(EK.3/18)

10.03.2018

Zdzisław Dusza – organista.
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5 0 l a t d z i a ł a l n o ś c i a r t y s t yc z n e j Zd z i s ł awa
Duszy – Koncert pod hasłem – „Zdzisław i Przyj a c i e l e ”, b a r d z o o s o b i s t y, g d y ż w w y s t ę p i e
udział wzięli przyjaciele i rodzina. koncert również z życzeniami z okazji Dnia Kobiet ubarwił
występ „Prasłowianek” z Krakowa. Sala widowiskowa DK Papiernik wypełniona po brzegi. Były
życzenia wsp omnienia i wiele gromkich braw.
(EK.3/18)
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03.2018

7.05.2018

Na Pustyni Błędowskiej powstała „Róża Wiatrów” –
pustynna wioska, stając się od razu atrakcja turystyczną.
Jest to mała architektura służąca ruchowi turystycznemu W trakcie jest budowa drogi dojazdowej i parkingów. Jest to zakończenie projektu: Ochrona cennego
przyrodniczo obszaru Pustyni Błędowskiej. Czas realizacji 2 lata (od 30.11.2015), koszt blisko 2 mln zł, projektem zostało objętych 335 ha południowej części obszaru
NATURA 2000. (EK.4/18)

Protest mieszkańców Osady – blokada drogi 791.
‚My, Mieszkańc y Klucz-Os ady, protest uj emy prz eciwko „dzikiemu” w ysypisku śmie ci, które powstało
100 m od nasz ych domów, w w y niku działalności
f irm p rowad ząc ych sor t ow nię odp adów seg regowanych. Wspomniane firmy w 2017 r. zostały
zamk nięte, ale w ysypisko nadal t r uje mieszkańców. Żyj emy wśród roju much, karaluchów,
s z c z u r ó w i n i e w yo b ra ż a l n e g o f e t o r u ! ’ – n a p i sano m.in. w ulotc e. To nie jest protest wymierzony w konkretne os oby, le cz p o to, by zwrócić uwagę na to, że o dpady nadal są i zagrażają
zdrowiu mieszkańc ów – mówili protestujący.
(EK 5/18)

03.2018
Gmina Klucze zdobyła dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020, na prace budowlane i konserwatorskie w zabytkowym Dworku Dietla. Projekt pn.: „Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych”.
Dofinansowanie uzyskał też projekt powstania Centrum
Wsparcia i Terapii osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin,
który będzie zlokalizowany w budynku dawnego Zespołu
Szkół w Kluczach-Osadzie. Projekt ten został złożony
przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu. (EK.4/18)

30.03.2018
Droga Krzyżowa z Osiedla na Czubatkę w Wielki Piątek zgromadziła jeszcze więcej wiernych niż poprzednim razem. Odbyła się już po raz trzeci, rozpoczęła
się o 20.00 pod bl. 5 na osiedlu. Brzozowy krzyż niosły
na zmianę kilkuosobowe grupy parafian. (EK 4/18)

15.04.2018
W wieku 85 lat zmarł Stefan Rychliński. Wieloletni
nauczyciel i dyrektor Szkoły Podstawowej w Kluczach.
Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej rozpoczął
naukę w SP w Kluczach od 1.09.1957 r. od 1961 kierownik
SP, w 1975 r. odznaczony ym Krzyżem Zasługi. (SP; J.Dz.)

6.05.2018
W przeddzień rocznicy 80. lat erygowania Parafii
Klucze odbyła się uroczysta Msza św. wraz z prezentacją historii parafii, przygotowana przez Magdę Nowak
– katechetkę i Janusza Dziatłowicza – kronikarza parafialnego. Wszyscy w ciszy słuchali scenek inscenizacji w wykonaniu uczniów kluczewskiego gimnazjum.
W tym dniu też przypadła 5 rocznica śmierci naszego
trzeciego proboszcza ks. Stanisława Pułki – co podkreślił
ks. Marek Łabuda – obecny proboszcz, sprawując eucharystię. (PK; J.Dz.)

18.05.2018
29 stycznia 2018 r. podczas XLV sesji Sejmiku
Województwa Małopolskiego zmieniono uchwałą
nazwę szpitala z Wojewódzkiego Szpitala Chorób
Płuc i Rehabilitacji na Małopolski Szpital Chorób
Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły. Uroczystość nadania imienia odbyła się właśnie 18 maja.
Edmund Wojtyła, to starszy brat Karola – papieża
Wojtyła Jana Pawła II. Edmund Wojtyła urodził
się w 1906 roku w Krakowie jako najstarszy syn
Emilii i Karola Wojtyłów. Był doskonale rokującym lekarzem, cenionym i uznawanym przez
wszystkich. Rok ‘ później, w wieku 26 lat zaraził się
od swojej pacjentki płonicą (ostra choroba zakaźna)
i wkrótce potem zmarł. (EK.4/2018).89 lat wcześnie
24.07.1929 r. gdy wmurowano kamień węgielny pod
budowę Sanatorium, nadano mu imię Ignacego Manteuffla – barona, ówczesnego wojewody kieleckiego.
(Ilkusiana 3). (EK 4/18)

20.05.2018
Rozpoczął się „REJS NIEPODLEGŁOŚCI” na „DARZE
MŁODZIEŻY”, dla uczczenia i pokazaniu światu,
jak ważne było dla nas odzyskania niepodległości. Wyruszyli z Gdyni. Wśród 1000 uczestników
rejsu z całego kraju, była też Ewa Ryl z Klucz. Płynęła na odcinku: Szczecin, Bremenhaven-Niemcy,
Bordeaux-Francja, Teneryfa u wybrzeży Afryki.
Płynęła w specjalnie zamówionej odzieży, z herbem
i logo gminy Klucze. Załoga wymienia się na kolejnych etapach. Zawinie do 22 portów w 18 krajach, by w marcu przyszłego roku dotrzeć do Polski.
(EK 7 – 8/18; 2/19)
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26.05.2018

16.06.2018

Gminny Dzień Strażaka w Bydlinie. Jubileusze 90 lat
OSP w Bydlinie, Kolbarku i Ryczówku. Mszę św. odprawiał kapelan strażaków – ks. Marek Plebanek. Były
życzenia, odznaczenia i poświęcenie wozu strażackiego
dla OSP Bydlin. (EK 6/18)

Na stadionie w Kluczach miał miejsce koncert –
II PUSTYNNA BURZA. Na scenie wystąpili: MAGAA,
ENCHANTRESS i gwiazda wieczoru – EXIGO, grający utwory U2. Wieczorem pokazy pirotechniczne.
(EK 7 – 8/18)

30.05.2018

17.06.2018

W parku obok „Dworu Dietla” nastąpiło podpisanie
umowy dotacyjnej na rewitalizację tego zabytkowego
budynku. Dokument podpisali: Marszałek Województwa
Małopolskiego Jacek Krupa i Wójt Gminy Klucze Norbert Bień w obecności posłanki Lidii Gądek i licznie zgromadzonych mieszkańców Klucz (PTTK, SP Klucze, Radni,
dziennikarze) W czerwcu, części górnej kluczewskiego
parku, poniżej „dworskich stodół”, gdzie jeszcze w latach
80-tych był plac zabaw przy przedszkolu, przy wybudowanych alejkach ustawiono nowe ławki i stoliki do gier.
Jest też okazała altana, plac zabaw i siłownia plenerowa.
(EK 6/18; 3/19)

Sztafeta Niepodległości na trasie Bydlin-Klucze-Olkusz-Bolesław-Sławków-Sosnowiec-Jaworzno.60 km.
Zorganizowana przez Diecezję Sosnowiec. W Kluczach
pod kościołem obecny był ks. bp Grzegorz Kaszak.
Na naszym odcinku ok. 100 uczestników przebiegło odcinek rodzinny (z dziećmi) spod Urzędu Gminy pod Kościół.
(EK 7 – 8/1; J.Dz)

1.06.2018
DZIEŃ DZIECKA „Przepływamy Kanał La Manche”
na basenie w SP Klucze. Jest to 21 edycja imprezy. W ten
sposób postanowili uczcić 100 lat odzyskania niepodległości, odśpiewaniem przed startem hymnu polskiego.
Organizatorem był UKS SP Klucze. Dla dzieci nie pływających oddz. PTTK Klucze im. Zbigniewa Czapnika, poprowadziło na Rajd Patriotyczny, na cmentarz
z 1914 r. na Osadzie. Udział wzięło 80 dzieci i 30 dorosłych. (EK 6; 9 – 10/18)

2.06.2018
Rajd Rowerowy im. JP II po parafiach Gminy Klucze.
(Ósma edycja imprezy, a piąta rowerowa – (35 km) na trasie: Klucze, Chechło, Rodaki, Kwaśniów, Cieślin, Bydlin,
Jaroszowiec, Klucze-stadion. Uczestniczyło 50 kolarzy.
Gwałtowna ulewa zaskoczyła rowerzystów na odcinku
Kwaśniów-Cieślin, ale już w Bydlinie było słonecznie
i wesoło. Tam to Stowarzyszenie OTWARCI organizowali Dzień Dziecka – festyn rekreacyjny, na którym był
obecny Antoni Piechniczek. Na koniec wszyscy ze smakiem zjedli bigos i lody na deser. (EK 6/18; J.Dz.)

4.06.2018
Remont plebanii rozpoczęty. Zaczęto od gruntownej
wymiany dachu. Krokwie kompletnie spróchniałe, blacha przeciekała, dach nie ocieplony, w środku zimno.
Częste opady opóźniają wszelki prace. (PK; J.Dz.)
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23.06.2018
II Piknik Hitoryczny z udziałem grup rekonstrukcyjnych w Golczowicach w 155 rocznice wybuchu Powstania Styczniowego i bitwy stoczonej w Golczowicach przez
oddział powstańczy Anastazego Mossakowskiego. (EK 5; 7
– 8/18; KdW – 6) Ze stadionu w Kluczach o 10.00 wybiegli uczestnicy XIII Rajdu Czterech Żywiołów, organizowanego przez Stowarzyszenie VAJRA. Zakończenie
o 13.00 dnia następnego. (EK 7 – 8/18)

24.06.2018
Uroczysty ODPUST w kościele pw. NMP NP. w Kluczach z ok. 80 lat istnienia parafii. Z tej okazji wydano
okolicznościową kartkę (format A4) która posłuży jako
cegiełka w zebraniu funduszy na dalszy remont kościoła.
Podobna kartka została wydana w 1959 r. z okazji 20 lat
wybudowania kościoła w Kluczach. Jubileuszową mszę
św. odprawił ks. prałat Mieczysław Miarka z parafii św.
Andrzeja apostoła w Olkusza. (PK; J.Dz.)

2.07.2018
H+H Polska sfinalizowała 4 kwietnia 2018 r. zakup
99,19% udziałów Grupy Silikaty, a od 2 lipca 2018 r. obie
spółki funkcjonują w ramach jednej struktury organizacyjnej. Grupę kapitałową stanowią obecnie H+H Polska,
jako firma „matka” oraz H+H Silikaty, jako firma „córka”.
W ramach Grupy H+H działa obecnie w Polsce 13 zakładów produkcyjnych, w tym 6 zajmujących się produkcją
betonu komórkowego (w Redzie, Lidzbarku, Warszawie,
Puławach, Gorzkowicach i Żelisławicach) oraz 7 specjalizujących się w wyrobach silikatowych (w Krukach
k/Ostrołęki, Piszu, Jedlance, Leżajsku, Ludyni, Kluczach
i Przysieczynie). (J.Dz.)
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23.07.2018
VII Międzynarodowy Plener Malarski im ks. Marcina
Dubiela „Cieślin 2018”. Plener był częścią realizowanego
przez olkuskie Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu oraz Stowarzyszenie
na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz” z Kolbarku projektu „Aktywizacja
przez sztukę – historia pędzlem i nutą pisana”. Projekt
ten zakładał integrację i aktywizację społeczną 98 osób
niepełnosprawnych z terenu powiatów: miechowskiego,
olkuskiego i oświęcimskiego poprzez ich udział w warsztatach artystyczno-malarskich i wokalno-muzycznych. Organizatorem i komisarzem był Mariusz Połeć.
(www.Cieslin.pl)

27.07.2018
Pełne zaćmienie Księżyca widziane w Polsce. Zaćmienie
księżyca rozpoczęło się o 21.30. Kolejna faza – odsłonięcie, widziane z Czubatki w Kluczach od godz. 23.00-1.30.
zostały sfotografowane. Wraz ze mną obserwowało
to zjawisko ok. 50 osób. Kolejne takie pełne zaćmienie
będzie dopiero w 20.12.2029 r. (J.Dz.)

29.07.2018
W niedzielę 29 lipca na wszystkich mszach św. w naszym
kościele została po raz pierwszy zaśpiewana pieśń pt.
„Z kluczewskiego wzgórza”. „Napisałem ją dla uczczenia
80 rocznicy powstania naszej parafii” – powiedział pan
Zdzisław Dusza, autor tekstu i muzyki. (J.Dz.)

2.09.2018
Dożynki Gminne w Rodakach, gdzie po raz pierwszy
zaprezentował się zespół wokalny – chór GOK w Kluczach – ENIGMA (z gr. zagadka) pod kierownictwem
Anny Gertner – wokalistka i dyrygentka Powstał 4 maja
2018 r. Tworzy go trzynaście pań plus dyrygentka.
(EK 9 – 10/18)

11.09.2018
W Bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP
w Sosnowcu, 11 września, miała miejsce uroczysta gala
połączona z wręczeniem nagród osobom, które wzięły
udział w konkursie ogłoszonym przez Ks. Bp Grzegorza
Kaszaka pt.: „Szkice pamięci”. Bo… „Ojczyzna to nie tylko
terytorium, ale przede wszystkim dziedzictwo duchowe,
w tym dziedzictwo pamięci” – powiedział kiedyś
Św. Jan Paweł II. Jury po niezmiernie trudnych wyborach, wzruszeni szczerością i ogromem przeżyć bohaterów, najwyżej oceniło trzy prace z pośród 147 nadesła-

nych i przyznało trzy równorzędne nagrody główne,
a jedną z nich były wspomnienia Pani Jadwigi Wandy
Kity z zsyłki do Kazachstanu w kwietniu 1940 roku, spisane przez córkę Bożenę Wicherek. Nagrodę osobiście
odebrał mąż Pani Jadwigi – Pan Robert Kita. (J.Dz.)

15.09.2018
V Piknik Historyczny JURA 1914 rozpoczął się
od wspólnego przemarszu grup rekonstrukcji historycznej, mażoretek, policyjnej orkiestry dętej, reprezentacji Wojska Polskiego (z 6 Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa), pocztów sztandarowych Ochotniczych
Straży Pożarnych i gospodarzy i gości. Uroczystości
były okazją do odsłonięcia obelisku poświęconego Józefowi Piłsudskiemu, komendantowi legionistów, którzy
walczyli m.in. pod Krzywopłotami. Postać marszałka
na koniu, osadzona na wysokim cokole, to rzeźba autorstwa prof. Czesława Dźwigaja (znanego m.in. jako wykonawca kilkudziesięciu pomników Jana Pawła II, które
stanęły w miastach w różnych miejscach na świecie).
Odsłonięto również obraz autorstwa Mariusza Połecia,
artysty – plastyka z Cieślina, przedstawiający epizod
bitwy sprzed 104 lat. (EK 9 – 10/18)

22.09.2018
JUROMANIA – ŚWIĘTO SZLAKU ORLICH GNIAZD
– impreza plenerowa. Pod ruinami zamku w Bydlinie
odbyły się pokazy bractwa rycerskiego Chorągiew Ziemi
Olkuskiej. Z Bydlina wyruszy rajd pieszy organizowany
przez PTTK Klucze i Stowarzyszenie „Otwarci” Bydlin.
Główna część atrakcji skupi się w popularnym punkcie
turystycznym – „Róża Wiatrów” na Pustyni Błędowskiej
i „Pustynne Miasteczko”, a później m.in. koncerty zespołów Eder (rock) i Siódmy Czakram Ziemi (Etno-folk).
Natomiast gwiazdą wieczoru będzie Sebastian Riedel
(syn Ryszarda Riedla – wokalisty i lidera zespołu „Dżem”)
z zespołem Cree. Koncert będzie muzycznym wspomnieniem Ryszarda Riedla, lidera zespołu Dżem, zmarłego
w 1994 roku. Oprócz muzycznych wydarzeń w programie zaplanowano taneczny pokaz Szkoły Tańca WENA
oraz widowiska świetlne i pirotechniczne. (EK 9 – 10/18)

12.10.2018
Oddział PTTK im Zbigniewa Czapnika w Kluczach zorganizował I Rajd Pamięci Oddz. SUROWIEC. Na trasie Klucze-Jaroszowiec. Dokładnie 74 lata temu – 12.10.1944 r.,
Oddział HERDEGO opuścił wcześniej Góry Bydlińskie,
a potem wymaszerował z Udorza na południe, do lasów
Gościbia k. Harbutowiuc. (EK 11/18)
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21.10.2018

18.11.2018

W y b o r y S a m o r z ą d o w e w Po l s c e . N o r b e r t
B ień był je dynym zarejestrowanym kandydatem w wyb orach na wójta. Wyb orcy w Gminie Klucze oddali 5873 głosy ważne na obecnego
Wójta Gminy Klucze. Do Rady Powiatu mand aty u zysk ali DĄ BROW S KI Krzysz tof Stan i sław (642 głosy, Bydlin), DZIURA Marta Elżbieta
(333 głosy, Klucze). WOŁEK Kamil Edward (608
głosów, Kwaśniów G.), (UG; JDz). Pierwsza sesja
nowej Rady Gminy Klucze odbyła się 21 listopada.
(EK 12/18)

W setną rocznice odzyskania niepodległości, w licznym
pochodzie z biało-czerwonymi flagami przeszli ulicami
Bydlina mieszkańcy, samorządowcy i goście, a także poczty
sztandarowe szkół, związków kombatanckich, służb mundurowych i licznych instytucji. Pochód otwierała orkiestra
i kompania honorowa Wojska Polskiego, a także rekonstruktorzy Szwadronu Kawalerii Ochotniczej w barwach
8 Pułku Ułanów ks. Józefa Poniatowskiego. Rekonstruktorzy wystąpili konno w strojach legionistów, a w bryczce
siedział sam Marszałek Piłsudski, w którego rolę wcielił się
reprezentant Szwadronu Kawalerii. Było to nawiązanie
do wizyty marszałka w Bydlinie po zakończeniu I wojny
światowej. Odsłonięto obelisku pod Szkołą Podstawową.
Obelisk przedstawia podobizny czterech zasłużonych dla
historii odrodzonej Polski osób, których dzisiaj nazywamy
Ojcami Niepodległości: Józefa Piłsudskiego, Romana
Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i Ignacego
Daszyńskiego. Pod szkołą posadzono także Dąb Niepodległości „Józef Piłsudski”, pobłogosławiony przez papieża
Franciszka. Na wprost cmentarza mają być zrekonstruowano okopy, jako fortyfikacje wojenne w ramach projektu
– „Pole bitwy pod Krzywopłotami”. (EK 12/18)

27.10.2018
Zmarła Małgorzata Węgrzyn – Wójt Gminy Klucze. Miała 73 lata. Pogrzeb odbył się 30 października.
Ceremonia pogrzebowa zgromadziła liczne delegacje
firm i urzędów, organizacji i stowarzyszeń oraz licznie
przybyłych mieszkańców. Rozpoczęła pracę w Kluczach jeszcze w ówczesnej Gromadzkiej Radzie Narodowej w 1971 r. Naczelnikiem Gminy Klucze została
w 1982 r. a od 1990 przez 5 kadencji pełniła funkcje Wójta.
(EK 11/18, JDz)

10.11.2018

21.11.2018

Zapalenie symbolicznych zniczy na grobach poległych w Wielkiej Wojnie – Klucze-Osada, Godawica, Bydlin, Krzywopłoty, Kaliś-Ogonów, Jangrot-Cieplic e, Zadroże, i p ozostawienie na tych
grobach biało-czerwonej flagi przez członków
O ddz. PT TK Klucze im. Zbigniewa Czapnika.
(PTTK; JDz)

Pierwsza sesja nowej Rady Gminy Klucze na VIII kadencję.
Tworzy Radę 15 radnych: Bogusław Józef Paś – przewodniczący Rady Gminy Klucze, Iwona Urszula Walnik – wiceprzewodnicząca przewodnicząca Rady Gminy Klucze, Paweł
Waldemar Krawczyk – wiceprzewodniczący przewodnicząca Rady Gminy Klucze Sebastian Remigiusz Sierka, Aneta
Małgorzata Oleksy, Sylwiusz Marian Kajda, Marcin Grojec,
Zofia Zając, Justyna Białaś, Józef Kaczmarczyk, Marian Jan
Knap, Grzegorz Michał Smętek, Krzysztof Robert Nowak,
Halina Ładoń, Henryk Dziechciewicz. (EK 12/18)

11.11.2018
W całej Polsce o godz.12.00 śpiewano Hymn Polski. W Kluczach miało to miejsce akurat na początku
niedzielnej Mszy św. „Jeszcze Polska nie zginęła,
Nigdy nam nie zginie, kiedy Polak sercem śpiewa,
w dostojnej go dzinie. Tą go dziną dla Polaków,
są święta państwowe – obchody, uroczystości –
gody narodowe!.”. Tuż przed 12.00 wiersz pt. „Sursum corda” (W górę serca) odczytała pani Dorota
Kuc, a chwilę potem w naszym kościele zabrzmiał
Mazurek Dąbrowskiego. Obecne były poczty sztandarowe SP i oddziału Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Kluczach, oraz OSP Klucze. Strażacy również
asystowali w liturgii Mszy św. Było uroczyście
i patriotycznie. Dało się odczuć podniosłość chwili.
(J.Dz.; PK)
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28.11.2018
Rozpoczęto prace przy stawianiu zadaszonej trybuny
na stadionie naszego klubu: Przemsza Klucze. Kiedyś
była drewniana i została rozebrana, a na jej miejscu znajdują się dziś boisko „Orlika” Po tygodniu stanęła nowa
trybuna – zadaszona o konstrukcji kratownicowej. (J.Dz.)

30.11.2018
Całkowity remont drogi wokół Urzędu Gminy (ul. Partyzantów – kanalizacja burzowa, w stronę ośrodka zdrowia, k/ Szkoły, k. Biedronki. Prace rozpoczęto w październiku i przy sprzyjającej pogodzie (brak śniegu i dodatnie
temperatury) na koniec roku zakończono. (J.Dz.)
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12.2019
Amatorski Teatr z Jaroszowca w grudniu gościł
w Kopenhadze na zaproszenie tamtejszego Towarzystwa Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii im Adama r.
Sokólskiego. Były spotkania z polonią, nauczycielami
historii i dyplomatami. Grupa teatralna zaprezentowała
dwa spektakle – „W domeczku i domu” przedstawiający
historię Lone Mogensen, a drugi to spektakl – „A to Polska właśnie” z okazji 100 lat odzyskania przez Polskę niepodległości. (EK 1; 7 – 8/19)

06.01.2019
II Orszak Trzech Króli w Kluczach, organizowany
wspólnie przez Parafię, UG i GOK Klucze. W całej Polsce
przejdzie ulicami 752 miejscowości pod hasłem: „Odnowi
oblicze ziemi”, na pamiątkę 40 rocznicy pierwszej pielgrzymki do Polski (2–10.06.1979) JP II i wypowiedzenia
tych słów nawołującymi do zbiorowego wysiłku na rzecz
budowania lepszego świata, budowania dobra w Polsce
i do osobistej pracy nad własną przemianą. (EK 1/19)

13.01.2019
27 FINAŁ WOSP. (w Kluczach 26 Finał WOSP)
Cross Country na Pustyni Błędowskie i zakończenie
w DK „Papiernik”. Dzięki hojności mieszkańców i gości
podczas zbiórki pieniężnej i licytacji uzbieraliśmy kwotę
27 981 złotych. W Gdańsku został ugodzony nożem prezydent miasta – Paweł Adamowicz, który zmarł następnego dnia. Jurek Owsiak podał się do dymisji, jednak
po tygodniu na apel internautów z całej Polski ogłosił
swój powrót jako prezes WOŚP. (EK 1/19)

14.01.2019
Zmarł ks. Stefan Walusiński w wieku 82 lat. Posługę
kapłańską pełnił przez 58 lat, z czego przez 34 lata
(do 2012 roku) był proboszczem w Rodakach. W ostatnich latach mieszkał w Domu Księży św. Józefa w Będzinie. Urodził się 1.IX.1937 r. w Piadykach (dziś Ukraina),
święcenia przyjął 27.05.1961 w Kielcach.1961-1965 wikariusz w Pilicy; 1965-1971 wikariusz w Kielcach – katedra; 1971 – 1974 wikariusz w Busku Zdroju; 1974-1978
wikariusz w Olkuszu; 1978 – 2012 proboszcz w Rodakach; 2012 – emeryt, przebywał w Domu św. Józefa.
Pogrzeb – 18 stycznia w Rodakach. (EK 2/19; J.Dz)

25.01.2019
Uroczyste otwarcie Ośrodka Wsparcia Seniorów ZACISZE
w Jaroszowcu. Ośrodek zapewnia opiekę i program zając dla
seniorów 60+ i powstał w ramach projektu realizowanego

przez Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego KLUCZ, a partnerem jest
GOK Klucze. (EK 1/19) Zaś 22 lutego otwarto Dzienny Dom
Seniora PUSTYNNA OAZA w Chechle. (EK 3/19)

25.01.2019
W odnowionym w zeszłym roku prezbiterium kościoła
w Kluczach stanął nowy ołtarz – Ołtarz posoborowy –
bo tak nazywa się ołtarz, przy którym jest odprawiana
obecnie msza św. a ksiądz jest zwrócony przodem do wiernych (Sobór Watykański II 1962-65), został wykonany
z włoskiego marmuru – Carrara. Również z tego marmuru
została wykonana ambonka i chrzcielnica. Wcześniej zrobiona posadzka z włoskiego marmuru Breccia Sarda. (J.Dz.)

28.02.2019
100 lat „Złotego” – polskiej waluty. Po raz pierwszy
nazwa „złoty” pojawiła się oficjalnie w statutach piotrkowskich z 1496 r. Wówczas 1 zł = 30 groszy. Po odzyskaniu niepodległości Józef Piłsudski chciał by walutą Polską
był „Lech”, jednak Sejm uchwałą z 28 lutego 1919 r. ustalił, że to będzie „Złoty” równy 100 „Groszom”. „Banknot
jest wizytówka państwa i władzy” – przez 50 lat projektował banknoty w Polsce grafik – Andrzej Heindrich.
(Angora – 21.03.2010; J.Dz.)

11.03.2019
W „Dniu sołtysa” odbyły się wybory na Sołtysa Klucz
i do Rady Sołeckiej. To będzie 5 letnia kadencja. Było zgłoszonych dwóch kandydatów: Góźdź Stanisław – ratownik,
nauczyciel i Oleksy Aneta – dotychczasowa pani sołtys.
Głosowało 160 osób przybyłych – A.Oleksy – 97 głosów, S.Góźdź – 63. Wybrano też 11 osobową Radę Sołecką. (Katarzyna Cygankiewicz, Ewa Czapla, Małgorzata
Hagno, Andrzej Kargól, Piotr Kasprzyk, Lucyna Latos,
Jan Michalik, Aleksandra Morońska, Robert Nowakowski, Jarosław Rak, Sandra Rapacz). (EK 3/19; J.Dz.)

04.2019
BRACTWO WIECZNEGO NATCHNIENIA wydało
drugą płytę pt; „Miedzy smutkiem, a radością”. Zespół
tworzą: Martyna i Ryszard Smaruj z Klucz. Ona śpiewa,
on pisze teksty i muzykę, a także gra na gitarze. Pozostali
to: Piotr Wilczyński – gitara basowa, Grzegorz Zagórkski –
akordeon, Kamil Skicki – skrzypek. Ten skład pod szyldem
„Bractwa” gra od 2014 r. Zespół w 2015 zdobył Grand Prix
na festiwalu w Kielcach. Był nominowany do „Fryderyków” w 2018 r. Zespół występował na wielu Festiwalach
Piosenki Studenckiej w całej Polsce. (EK 5/19)
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08.04.2019

1.05.2019

Rozpoczął się strajk ZNP w całej Polsce. W/g źródeł
ZNP strajk podjęło ok 80% szkół. również i w Kluczach.
10 kwietnia rozpoczynają się egzaminy gimnazjalne.
W Kluczach się odbyły, przeprowadzone przez komisje
powołane z nauczycieli nie strajkujących, lub emerytów
– na mocy zarządzenia min. oświaty. Nawet Wójt – Norbert Bień zaoferował swą pomoc. (J.Dz.)

Święto Pracy, Dzień Flagi i rocznica uchwalenia Konstytucji – pierwszej w Europie, to powody do wielkiego
świętowania mimo dość chłodnej pogody, lokalnych
opadów, a w górach spadł śnieg, co w Kluczach skutkowało spadkiem temperatury do 2 0C.W maju oddano
do użytku turystom zrekonstruowane „Pole bitwy pod
Krzywopłotami”, zespół okopów, zagospodarowane
wzgórze zamkowe i wiata, oraz ścieżkę edukacyjną z opisami pola bitwy. (EK 5/19) (J.Dz.)

19.04.2019
Misterium Męki Pańskiej – Droga Krzyżowa przeszła
ulicami Klucz. Początek przy SP Klucze, przez Osiedle
na Czubatkę. Procesja zgromadziła jak co roku tłum wiernych. (PK)

24.04.2019
Wójt Gminy Klucze Norbert Bień odebrał z rąk wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki
i Dyrektora MCP Rafała Soleckiego promesę na dofinansowanie projektu Centrum Doświadczania Świata
– utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie
specjalistycznej w Kluczach. Centrum będzie mieścić się w budynku szkoły podstawowej w Kluczach.
(EK 5.19)

26.04.2019
Otwarcie sezonu turystycznego w Oddz. PTTK im. Zbigniewa Czapnika w Kluczach rajdem po Ścieżce Dydaktycznej „Gra Stołowa”. Meta była przy basenie w Jaroszowcu, uczestniczyło 97 osób, większość to oczywiście
dzieci, dla których takie rajdy edukacyjne są organizowane. Nie zabrakło członków kluczewskiego oddz. PTTK.
Nad bezpieczeństwem czuwali strażacy OSP Klucze.
(EK 5/19)

11.05.2019
Gminny Dzień Strażaka w Ryczówku. Otrzymanie
samochodu ratowniczo-gaśniczego.90. lat OSP w Rodakach. Mszę św. odprawił kapelan strażaków – ks. Marek
Plebanek, proboszcz Kwaśniowa i ks. Jarosław Kwiecień
– prob. Rodak. (EK 5/19)

26.05.2019
List Episkopatu Polski odczytany w kościołach jako
odpowiedź na film braci Sekielskich – „Tylko nie mów
nikomu” o pedofilii w polskim Kościele i tuszowaniu
tego przez biskupów. Film wywołał burzę w społeczeństwie i Kościół zmuszony został do zajęcia stanowiska.
Film opublikowany na YouTube w pierwszym tygodniu
obejrzało 15 mln widzów, a przez dwa tygodnie 21 mln.
(J.Dz.; PK)

26.05.2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego. Wyniki w Gminie Klucze: Komitet wyborczy PiS – 2748, Koalicja Europejska – 1704, KUKIZ’15 – 418, WIOSNA BIEDRONIA
– 351, LEWICA RAZEM – 218, KONFEDERACJA – 213,
POLSKA FAIR-PLAY – 47, POLEXIT – 25. (J.Dz.)

05.2019

29.05.2019

Remont Plebanii, zakrystii i placu k/ plebanii. Zimę
prace trwały wewnątrz budynku. Wiosną przystąpiono do dokończenia ocieplenia, wykończenia
budynku i pomalowania. Prace ukończono na święta
wielkanocne. Ostatnim etapem było pomalowanie
podmurówki w maju. Jeszcze dobrze nie wyschły
ściany zakrystii, jak na plac przed plebania wjechała koparka i zjawiła się firma wykładająca kostką
teren przed plebanią. Trwało to od 20 do 25 maja.
Tempo prac wzrosło ponieważ na 29 maja zaplanowano kolejną wielką uroczystość – Bierzmowanie,
a co za tym idzie – wizytę biskupa Grzegorza Kaszaka.
(PK)

Zakończono remont Plebanii (dach, ocieplenie, malowanie, instalacja elektryczna) i zakrystii, oraz uporządkowano terem wokół kościoła, a plac przy plebanii wyłożono kostką. Trwało to prawie rok – (4.06.18)
W tym samym czasie w prezbiterium postawiono nowy
ołtarz posoborowy, amboną i chrzcielnicę. Bierzmowanie
w naszej parafii i wizyta ks. bp Grzegorza Kaszaka, który
poświęcił nowy ołtarz. (J.Dz.; PK)
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31.05.2019
„Przepływamy Kanał La Manche” po raz 22. Coroczna
impreza pływacka na basenie SP w Kluczach, organizowana przez UKS. (EK 6/19)
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06.2019

14.06.2019

Na Pustyni Błędowskiej: na „Róży wiatrów” ustawiono
dwa działa z „demobilu” co jeszcze bardziej podnosi atrakcyjność tego miejsca. Obecnie nie ma tygodnia, weekendu
by nie ciągnęły tu tłumy dla rekreacji. (EK 7 – 8/19; JDz)

III Kluczewski Piknik Senioralny zorganizowany
przez Uniwersytet Trzeciego Wieku i GOK w Kluczach. W finale imprezy na scenie zaprezentowali się
sami seniorzy w spektaklu muzycznym pt. „Nietypowa rodzinka” pod kierunkiem Marzanny Krzeszowskiej i grupy muzycznej z olkuskiego Klubu „Przyjaźń”.
(EK7 – 8/19)

06.2019
Powstał w Kluczach oddział CARITAS Diecezji Sosnowiec z inicjatywy ks. Proboszcza Marka Łabudy. Zostały
podpisane stosowne umowy z siecią BIEDRONKA w Kluczach na dostawę towarów żywnościowych, a UG Klucze wynajęła lokal w „Gorzelni” przy ul. Zawierciańskiej
na odbiór żywności i jej dystrybucji. (J.Dz.)

8.06.2019
Na stadionie w Kluczach odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla
OSP Klucze, zakupionego ze środków z budżetu Gminy
Klucze, w tym z funduszu sołeckiego sołectwa Klucze.
Uroczystość rozpoczęła Msza św. odprawiana przez ks.
Marka Łabudę – proboszcza parafii NMP NP w Kluczach
i kapelana strażaków – ks. Marka Plebanka – proboszcza
parafii Kwaśniów. (EK 6/19)

16.06.2019
To było 20 lat temu.14 czerwca 1999 roku Jan Paweł
II odwiedził młodą, siedmioletnią wówczas diecezję
sosnowiecką. Papieski ołtarz stanął na placu osiedlowym (dziś Papieskim) przy ul. Gwiezdnej w Sosnowcu-Klimontowie. Na spotkanie z Ojcem Świętym
przyszło 320 tys. wiernych. Była to VII pielgrzymka Jana
Pawła II do Polski. Dla uczczenia tego wydarzenia diecezja sosnowiecka zorganizowała zlot rowerowy i motocyklowy. Z Klucz pojechaliśmy na rowerach (25 osób). Przejechaliśmy 55 km w I Diecezjalnym Rajdzie Rowerowym
ku czci św. Jana Pawła II. (PK; J.Dz.)

24.06.2019

10.06.2019

Zakończenie peregrynacji Figurki Matki Boskiej
Fatimskiej po domach parafii Klucze. Codziennie
w innym domu przyjmowana od 25.03.2017 r. Odwiedziła 820 rodzin, co stanowi ok. ¾ wspólnoty naszego
Kościoła, co na tle innych parafii stawia naszą parafię w czołówce przyjmujących rodzin w naszej diecezji – podkreślił ks.prob. M. Łabuda, który obchodzi
jubileusz 5 lat probostwa (1.07.2014) w naszej parafii.
(J.Dz.; PK)

Zmarł por. Jan Jurczyk; ps. Klon, żołnierza Armii Krajowej,
w czasie wojny członka oddziału dowodzonego przez Gerarda
Woźnicę ps. Hardy. Jan Jurczyk zmarł w wieku 95 lat. Był
prawdopodobnie ostatnim z 360 żołnierzy zaprzysiężonych
w szeregi dwóch kompanii „Hardego”. Pogrzeb odbył się
w Kwaśniowie z asystą pododdziału honorowego był wystawionego przez 5. Batalion Dowodzenia z Krakowa. (EK 7 – 8/19)

Od początku czerwca nawiedziły Polskę wielkie upały
przeplatane gwałtownymi burzami. Codziennie jest
ponad 25-30°C, w nocy ok. 20°C. Nie da się spać. Po ulewach wszędzie jest plaga komarów. Dziś było w cieniu
w Kluczach o 16.00 +35 stopni, o 23.45-+25°C. (J.Dz.)

9.06.2019
VI Rajd Rowerowy im. Jana Pawła II po parafiach
Gminy Klucze. Trasa 35 km.; Klucze, Chechło, Rodaki,
Kwaśniów, Cieślin, Bydlin, Jaroszowiec, Klucze. W rajdzie uczestniczyło 35 kolarzy w wieku 6-66 lat. Rajd
wsparła firma Velvet Care i UG Klucze. (EK 6/19; PK)

26.06.2019

13.06.2019

29.06.2019

Zmarł dr Marek Świerczek, lekarz rodzinny, pediatra
z Jaroszowca-Zalesia. Miał 72 lata. Lekarz NZOZ ZDROWIE
w Jaroszowcu. Gdy zachodziła taka potrzeba, przyjmował też w innych przychodniach na terenie Gminy Klucze.
Od 1975 r. pracował nieprzerwanie w Przychodni w Jaroszowcu. O Jego dokonaniach w 2004 r. pisała „Ziemia Olkuska” nr – 12/04. Zasiadał w Radzie Gminy Klucze II kadencji
(1994 – 98) i Radzie Powiatu w latach 2002-10 i 2014-18. (J.Dz.)

„Pustynna Burza” – koncert na stadionie „Przemsza
Klucze”, gdzie wystąpią legendy polskiego rocka lat 80.
i 90. – „Kobranocka” (wykonawcy przeboju „Kocham cię,
jak Irlandię”) i „Sztywny Pal Azji” (ich najpopularniejszym przebojem jest „Wieża radości, wieża samotności”). Organizator – GOK Klucze. Pogoda dopisała, mieszkańcy tłumnie przybyli, a młodzież bawiła się do późna.
(J.Dz.; EK 7 – 8/19)
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07.2019

22.07.2019

Rewitalizacja centrum Klucz. Remont pałacyku Borysa
i Wery Dietlów (GS-u). Prace są mocno zaawansowane.
Wzmacniano ściany, stropy i całe poddasze. Powstała
nowa konstrukcja nośna dachu. Również w samym
parku trwa przebudowa ciągów pieszych. Rozpoczęto też
kapitalny remont dworku Selmy i Ludwika Mauve (UG)
demontaż starych okien, drzwi, itd (EK 12/19)

Rozpoczęto zrywanie asfaltu na ul Pocztowej w Kluczach. Rozpoczął się trzeci etap kanalizacji Klucz w ramach
którego kanalizacja zostanie doprowadzona do 72 domów
w trójkącie: Pocztowa-Olkuska-Bolesławska. Na pierwszym zebraniu w DK „Papiernik „ pan prezes PWiK zapowiedział szybkie tępo prac i położenie ok. 2 km rur. Jednocześnie przy rozkopywaniu ulic kładziona będzie nowa
instalacja wodociągowa, gdyż stara jest z lat 70-tych. Część
ulic dostanie nową nawierzchnię. (J.Dz.)

1.07.2019
Waldemar Glanowski, mieszkaniec Klucz, zagrał
w Mistrzostwach Europy Weteranów w Tenisie Stołowym w Budapeszcie. W swojej kategorii wiekowej
(50-60 lat) musiał zmierzyć się z 800 zawodnikami. Łącznie
w mistrzostwach brało udział 3 600 tenisistów. Nasz tenisista pochodzi z Jaroszowca, a obecnie jest mieszkańcem
Klucz. W tenisa stołowego zaczął grać jako nastolatek, ćwicząc pod okiem państwa Swędziołów, trenerów tej dyscypliny w Jaroszowcu. Pasja wróciła niedawno – 5 lat temu
znów zaczął grać, tym razem jako oldboj. (EK 7 – 8/19)

21.07.2019
Mistrzostwa Europy w Rajdach Przygodowych
AR (adventure racing – rajdy przygodowe), największa
impreza rajdowa w Polsce. Ta dyscyplina od kilku lat gości
na terenie gminy Klucze za pośrednictwem Stowarzyszenia VAJRA, które corocznie, od 2011 roku, organizuje tutaj
Rajd Czterech Żywiołów. Trasa wyścigu miała swój początek w Pieninach. Biegła od Czorsztyna przez Szczawnicę
do Zakopanego, a stamtąd przez Babią Górę, Oświęcim,
Pustynię Błędowską i Dolinki Podkrakowskie aż do Krakowa. Zespoły czteroosobowe w limicie 100 h musiały
pokonać 530 km poruszając się kajakiem, rowerem, na rolkach, pontonach, a nawet wpław. Dodatkowo jeszcze
wykonywały zadania specjalne – zjazdy na linie, eksploracja jaskini i wspinaczka. Walka na trasie trwała dzień i noc,
non stop z kilkunastominutowymi przerwami na posiłek
i sen. Tylko nielicznym udało się w całości ukończyć ten
morderczy wyścig, którego główną nagrodą było wpisowe
na Mistrzostwa Świata w Rajdach Przygodowych. Skuszeni
nagrodą na starcie stanęli czołowi zawodnicy AR z Rosji,
Czech, Estonii, Słowenii, Szwecji, Hiszpanii, Francji, Belgii,
Danii i oczywiście z Polski, łącznie 20 zespołów – informuje Sebastian Kołodziej ze stowarzyszenia Vajra. Dodaje,
że przy tworzeniu trasy rajdu brano pod uwagę najatrakcyjniejsze i najciekawsze miejsca w Polsce, a więc również
Pustynię Błędowską – mówi Sebastian Kołodziej. Kolejne
mistrzostwa tej rangi ponownie zagoszczą w Polsce dopiero
za kilka lat. (UG 25.07.2019.) (EK 7 – 8/19)
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24.07.2019
100 lat Policji w Polsce. Policja Państwowa została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919 r. Policja
przed wojną (tzw. „granatowa”) miała posterunek na ul Pocztowej, na wprost Szkoły Podstawowej przy ul. Bolesławskiej.
Mieściła się w połowie domu prywatnego policjanta Milanowskiego. Było wtedy dwóch policjantów w Kluczach.
Drugim był Ściążko – właściciel piekarni na ul. Pocztowej.
W domu tym z jednej strony była piekarnia a z drugiej
poczta. Po wojnie powstała Milicja Obywatelska i zajęła
budynek dworski Wery i Borysa Dietlów, (od północy).
Przeniosła się tam też Poczta i powstała w 1948 r. Gminna
Spółdzielnia „Samopomoc Chopska”. 4 sierpnia odbyły się
olkuskie obchody Święta Policji. Tegoroczne święto Policji
zorganizowane na Rynku w Olkuszu miało szczególny charakter, ponieważ odbywało się w ramach jubileuszu setnej
rocznicy powołania Policji Państwowej. (J.Dz.)

08.2019
75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego…”
o 17.00 zawyją syreny w całej Polsce. Gdziekolwiek
będziesz – zatrzymaj się. – brzmiała odezwa IPN. Jubileusz
100 lat ustanowienia prze z Sejm barw flagi Polski. (J.Dz.)

08.2019
Na pustyni Błędowskiej od strony Chechła nagrywano
sceny do filmu pt. „Dezerter” prod. niemieckiej. Prawdopodobnie o miłości żołnierza niemieckiego do Polki.
Zabezpieczenie pożarowe stanowiła OSP Laski wynajęta
przez producenta filmu. (J.Dz.)

18.08.2019
W niedzielę przy ołtarzu polowym na Borach Kwaśniowskich odbyła się patriotyczna Msza święta, na którą
co roku zaprasza kluczewski oddział Światowego Związku
Żołnierzy AK. Tutaj, przy kapliczce wzniesionej w 1864
roku w hołdzie uczestnikom Powstania Styczniowego,
w czasie II wojny światowej miał swoje miejsce zbiórki
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Zofia Rzadkowska (1923-2012).

oddział Armii Krajowej, dowodzony przez Gerarda Woźnicę ps. „Hardy”. To tutaj żołnierze AK składali swoją
przysięgę żołnierską. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej,
poświęconej mieszkańcom Gminy Klucze i parafii Kwaśniów, którzy ponieśli śmierć w czasie II wojny światowej.
(EK 9/19)

Henryk Swędzioł (1942-2014).

21.08.2019
Zmarł Mieczysław Trepka, nauczyciel w ZSZ, artysta
malarz, rzeźbiarz. Miał 90 lat, pogrzeb 23.08.2019 w Kluczach.
W 1994 r. napisał książkę „Losy naszych bliskich” – opis wspomnień z dzieciństwa, choć jak sam mówił: nie jest to autobiografia ani dokument, ale wspomnienia oparte na własnych
przeżyciach i z własną interpretacją tamtych wydarzeń
(J.Dz.)

31.08.2019
Gminę Klucze odwiedzili miłośnicy kultowych skuterów Lambretta. Podczas zlotu SKUTARMANIA jego
uczestnicy odwiedzą najciekawsze miejsca turystyczne
w gminie i okolicach. Będzie to 20. zlot organizowany przez
Lambretta Club Polska. Co roku członkowie klubu spotykają się w różnych regionach Polski. Na Jurze Krakowsko
-Częstochowskiej, w tym także w gminie Klucze, gościli
wcześniej latem 2012 roku podczas 12. SKUTERMANII.
(UG 22.08.19) (EK 9/19)

1.09.2019
Na mocy dekretu ks. bp Grzegorza Kaszaka z 26 sierpnia, nowym wikarym w Kluczach został ks. Krzysztof Barcicki – dotąd wikary w Będzinie. ma 51 lat. (J.Dz.) Dożynki
Gminne w Chechle. Jubileusz 60 lat KGW w Chechle.
Msze św. we wszystkich kościołach w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej. (EK 7 – 8, 9/19)

Zbigniew Czapnik (1945- 2014).
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Janina Walnik (1921-2015).

Jerzy Mrówka (1937- 2015).

Halina Miłowicka (1938-2017).

Stefan Rychliński (1933-2018).
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Krystyna Trepka (1930-2017).

Małgorzata Węgrzyn (1945-2018).

dr Marek Świerczek (1947- 2019).

Mieczysław Trepka (1929-2019).
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ks. Stanisław Pułka (1930-2013).

ks. Stefan Walusiński (1937-2019).

ks. Marek Plebanek (1955-2020).

ks. Stanisław Fert (1929-2020).
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2.09.2019

20.09.2019–22.09.19

Rozpoczęcie roku szkolnego po reformie systemu edukacji.
„Przerwany marsz…” – to akcja, która ma polegać na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku przerwanego,
przez wybuch II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży sprzed 80 lat. Nasza Szkoła Podstawowa podjęła to wyzwanie, by zaprosić takich „uczniów”. Zrealizowano
spektakl. Autorzy spektaklu to nauczyciele: Iwona Boruń,
Martyna Smaruj, Agata Janda, Marta Myszewska. Scenografia: Ada Nowakowska. Scenariusz oparto na wspomnieniach naocznych świadków II wojny światowej, mieszkańców
Klucz. Wspomnienia te zebrał Janusz Dziatłowicz, redaktor
pisma społeczno-kulturalnego „Klucz do Wspomnień”, wydawanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kluczach.
Obchodzono też dwa jubileusze: 100 lat utworzenia dwuklasowej Szkoły Powszechnej (państwowej) w Kluczach (2.12.1919,
gdy zlikwidowano prywatne i 90 lat utworzenia 4-klasowej
Szkoły Powszechnej w nowym budynku przy ul. Bolesławskiej 12. w Kluczach. (1929r.) W naszej SP w roku szkolnym
2019/20 będzie uczyło 47 nauczycieli 433 dzieci. Dyrektorem
jest Pani Marta Dziura, z-cą – Mirosława Dziatłowicz. Jest
to pierwszy rok szkolny zreformowanej oświaty, gdy zlikwidowano Gimnazja wprowadzone we wrześniu 1999 r. (J.Dz.; SP)

JUROMANIA 2019. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Propozycja rekreacyjno-sportowa (Róża Wiatrów – Pustynia Błędowska)14:00, w planach: loty balonem
nad Pustynią Błędowską; piłka nożna na piachu; pustynne
miasteczko dla dzieci – zjeżdżalnie, zamek dmuchany,
zabawy animacyjne z bohaterami Gwiezdnych Wojen;
„wizyta” w balonie z platformą widokową wznoszącym
się nad Pustynią Błędowską; pokazy i zabawy militarne
typu: prezentacja militariów, strzały z moździerza piłeczkami tenisowymi, przejazdy samochodami militarnymi
degustacje kulinarne – food trucki. (EK 7 – 8; 10/19)

10.2019
Powstała Grupa MORSY z ZIELONEGO w Kluczach, z inicjatywy Radka Muriasa, Adama Małysy i Tomka Kowałkowskiego. Zapoczątkowany został cykl co niedzielnych morsowań nad Zielonym o godzinie 10.00 pod czujnym okiem
ratownika medycznego Radka Muriasa Początkowo do niewielkiej grupki osób zaczęli dołączać także inni chętni zimnych kąpieli z Klucz, Olkusza, Bukowna, Jaroszowca i innych
okolicznych miejscowości. Nie brakuje wspaniałych morsujących dzieci które zadziwiają wszystkich dorosłych. (EK 2/20)

7.09.2019

13.10.2019

X Rajd NW Błędów – Klucze zorganizowany przez
PTTK o/Klucze im. Zbigniewa Czapnika. udział wzięło
ok. 80 osób w wieku od 6-76 lat. Wszyscy dotarli na metę
pod budynek SP w Kluczach gdzie posilili się „ziemniakami pieczonymi w garnku – „ po chłopsku”. (EK 9/19)

Wybory do Sejmu RP IX kadencji. PiS zdobyło 235 mandatów i będzie rządzić samodzielnie. PO – zdobyło 134 mandaty,
SLD – 49, PSL – 30, Konfederacja – 11, Mniejszość Niemiecka
– 1 Frekwencja rekordowa od 1989 r. – 61,74 %. (w Gminie Klucze – 64.40%) W Gminie Klucze na PiS głosowało 6424 osoby,
na PO Koalicja – 1571, PSL – 1563, SLD – 696, Konfederacja –
490, Bezpartyjni – Samorządowcy 52, Prawica 12. W naszym
okręgu wyborczym – 13 Kraków posłami zostali Ścigaj
Agnieszka (PSL) – głosów 20 877; Osuch Jacek (PiS) – głosów
– 12 150, Gdula Maciej Roman (SLD) – głosów 35 279. Berkowicz Konrad Szczepan (Konfederacja) – 63 428, Kowal Paweł
Robert (PO) – 76 720. Nie zdobyła mandatu poseł Lidia Gądek
z Wolbromia – 14 673 głosów i startująca z PO Pilch – Kocjan
Marzena – 565 głosów – nauczycielka SP Klucze zamieszkała
w Kolbarku. Z Kolbarku pochodzi też wybrana pani poseł
– Agnieszka Ścigaj, przy frekwencji – 70.05%, ale najliczniej
uczestniczyli w wyborach mieszkańcy Cieślina – 76.68%.
Wybory do Senatu. PiS zdobyło 48 mandatów, PO – 43, PSL
– 3, SLD – 2. Do Senatu w powiecie olkuskim „startował” Bargieł Janusz z Olkusza. i został posłem, zdobył 24 761 gł. (Olkusz
– 11369, Wolbrom – 4103, Klucze – 3855, Bukowno – 2647,
Bolesław – 1904, Trzyciąż – 883) Pęk Marek (Olkusz – 13053,
Wolbrom – 6971, Klucze – 3776, Trzyciąż – 2494, Bukowno –
2211, Bolesław – 1685. Razem 30 190. (J.Dz.; PKW)

14.09.2019
VI Piknik Historyczny w Krzywopłotach upamiętniający bitwę Legionów Piłsudskiego stoczoną na bagnach między Bydlinem a Załężem w dniach 17-19 listopada 1914, pomiędzy oddziałami Austro-Węgier i Rosjan.
(KdW 12 – 14) (EK 9/19)

17.09.2019
W Chinach w mieście WUHAN wykryto pierwszego
pacjenta zakażonego wirusem COVID-19. Chiny ukrywały ten fakt do „Chińskiego Nowego Roku”, gdzie wtedy
do Chin przyjeżdża wielu turystów. Wirus został „wywieziony” z Chin właśnie przez turystów, dużo do Włoch.
Chiński Nowy Rok – dosłownie Święto Wiosny – najważniejsze święto w tradycyjnym kalendarzu chińskim,
przypadające między końcem stycznia a początkiem
lutego. Od najdawniejszych czasów jest w Chinach najważniejszym świętem publicznym i prywatnym. (Wik.)
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14.10.2019
Zajęcia taktyczne wojsk 16 Batalionu Powietrznodesantowego w mundurach Wojska Polskiego i ubraniach cywilnych, bąda posiadać uzbrojenie i sprzęt wojskowy, amunicja ślepa, petardy oraz dymne zasłony.
(UG – 15.10.2019)

8. 11.2019
Otwarta Strefa Aktywności znajduje się przy ośrodku
rekreacyjnym „Leśny Zakątek” w Jaroszowcu (basen),
a na jej utworzenie Gmina Klucze otrzymała dofinansowanie ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Ministerstwo Sportu i Turystyki) w ramach „Programu rozwoju
małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019”. Koszt budowy strefy
to kwota 128000 zł, a dofinansowanie z Ministerstwa Sportu
wyniosło 50000 zł. (EK 10/19)

11.11.2019
Narodowe Święto Niepodległości. W tym tak uroczystym
dniu w parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chechle, w pierwsza rocznice wprowadzenia do świątyni relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki odbył się spektakl muzyczny
grupy aktorskiej – Polski Teatr Historii pt. „Popiełuszko
– apostoł odwagi”. Po spektaklu ks. Marek Szelag, dziekan
dekanatu Jaroszowiec i zarazem proboszcz parafii Chechło,
poświęcił głaz z tablicą upamiętniającą postać bł. ks. Jerzego
Popiełuszki. (EK 11/19)

Zbigniewa Czapnika, długoletni przewodniczący zakładowego Koła PTTK przy ówczesnej Hucie Szkła Walcowanego w Jaroszowcu. (zmarł w 2014 r.) – …Zbyszek był
człowiekiem o niepowtarzalnej osobowości. Zapalony
turysta, świetny organizator. To on zaproponował utworzenie koła w Kluczach przy PTTK Olkusz. Nasz pierwszy skład liczył 17 osób – wspominała pani prezes, a pani
sekretarz Zofię Romańczyk zaprezentowała obecną działalność PTTK w Kluczach. (PTTK; EK – 12/19)

16.12.2019
Po raz pierwszy kluczewski park, rozbłysnął nowym
oświetleniem przy alejkach wyłożonych nową kostką,
a pomnik Ludwika Mauve podświetlono. Obok stanęła
duża altana szkląca się nowym ocynkowanym dachem
z wieżyczką. To wszystko w ramach rewitalizacji centrum Klucz – parku i dworków Dietlów i Mauve. Same
budynki choć jeszcze nie ukończone, to widać już efekt.
Prace trwają dzięki dobrej pogodzie – nie ma śniegu, ciepło, w nocy ok. 0 O C w dzień +13 O C. (EK 12/19) (J.Dz.)

24.12.2019
Jesienna pogoda utrzymywała sie przez całe święta
Bożego Narodzenia. Padał deszcz, a temperatura od 0°C
do 5°C. śniegu nie było wcale – tylko w Zakopanem spadł
dopiero w Wigilię. Ukazało się KLUCZESKIE KALENDARIUM w 26 numerze gazetki KdW. To na okoliczność jubileuszu 70 lat utworzenia Gminy Klucze. (J.Dz.)

16.11.2019

1.01.2020

105 rocznica Bitwy pod Krzywopłotami. Po oficjalnej części obchodów ich uczestnicy udali się na wzgórze św. Krzyż,
gdzie w autentycznych okopach, odtworzonych w ubiegłym
roku przez Gminę Klucze w ramach projektu „Pole bitwy
pod Krzywopłotami”, odbyła się inscenizacja zatytułowana
„Pamiętny rok 1914 – Wzgórze św. Krzyża”. Jak podkreślił
prof. Krzysztof Wielgus z Politechniki Krakowskiej, znawca
fortyfikacji i zabytków architektury obronnej, prowadzący
nadzór konserwatorski nad utworzeniem parku kulturowego „Pole bitwy pod Krzywopłotami” w Bydlinie, zrealizowane przez Gminę Klucze prace odtworzeniowe, to realizacja myśli samego Marszałka Józefa Piłsudskiego, który
jeszcze za swojego życia chciał, aby w tym miejscu został
utworzony rezerwat historyczny… (EK 11/19)

Nowy rok powitaliśmy iście jesienna pogodą, nie było
śniegu. Nasze rondo oświetliła „tej jesieni” nowa świąteczna fontanna z gwiazdami. Nowy wójt – nowe oświetlenie. W tym dniu 70 lat temu utworzona została Gmina
Klucze. (01.01.1950 r.) (KdW 17 – 19)

6 .12.2019
Jubileusz 10 lat działalności PTTK w Kluczach. Prezesem Oddziału PTTK w Kluczach jest Małgorzatę Kocjan,
która powitała wszystkich gości. Przypomniała osobę
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2.01.2020
„Witam i wraz z Nowym Rokiem zakładam Kluczewską
Grupę Rowerową (medialnie na fb). Celem grupy (KGR) jest
promowanie jazdy na rowerze i Gminy Klucze. Będziemy
tutaj mogli się umawiać na wspólne wypady rowerowe…
Proszę o podawanie osób chętnych grupy. Pozdrawiam”
Adam Małysa. I już tydzień później – 9 lutego Agnieszka
Matysek i Janusz Dziatłowicz postanowili rozpocząć
sezon rowerowy 2020 nietypowo – bo już w lutym.
W tym samym dniu, popołudniu odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne. Obecnych było 10 osób.
Tam zapadła najważniejsza decyzja – JEŻDZIMY.
(J.Dz.; KGR)

KLUCZEWSKIE KALENDARIUM 2011 – 2020

6.01.2020
Trzeci ORSZAK TRZECH KRÓLI pod hasłem „Cuda, cuda
ogłaszają”. w nawiązaniu do „cudu nad Wisłą” – 100 rocznicy. Orszak w Kluczach przepięknie wyreżyserowany
przez Magdą Nowak i równie pięknie zagrany przez „Grupę
Teatralną” z Jaroszowca nagrodzony był burza oklasków.
Trasa przebiegała od Domu Kultury, gdzie uczestniczyliśmy
we Mszy św. Na schodach scena I. ,w parku – nowej altanie
– scena 2, przed UG scena 3 i w SP scena 4 – pokłon królów.
Organizatorzy – Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach składa
serdeczne podziękowania Chórowi „Enigma” pod dyrekcją
Anny Gertner, aktorom Orszaku Trzech Króli, Grupie Teatralnej działającej przy Domu Kultury „Hutnik” w Jaroszowcu,
Powiatowej Komendzie Policji w Olkuszu, Komisariatowi
Policji w Kluczach, Rycerzom z Bogucina Dużego, Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kluczach, Orkiestrze Dętej w Gieble, PTTK
Stajenka „Biały Kamień”, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła
II w Kluczach i F.P.H.U „MYSZOR” w Chechle. (J.Dz.; EK – 1/20)

7.01.2020
Uruchomiona Nowy Jedwabny Szlak. Do Sławkowa
wjechał pierwszy pociąg z Chin szerokim torem PKP LHS
z 45 kontenerami z Chin. Z Xi’an położonego w środkowej
części kraju transport wyruszył 24 grudnia 2019 r. Ładunki
po przejechaniu blisko 9,5 tys. km dotarły do stacji końcowej Sławków LHS. Przejazd tą trasą kolejową zajął tylko
12 dni.7 stycznia 2020 r. o godz.16.00 w Euroterminalu
Sławków odbyła się uroczystość przywitania pierwszego
pociągu. (J.Dz.)

11.01.2020
I rajd NW w 75 rocznicę Wyzwolenia Ziemi Kluczewskiej
(19.01.1945) zorganizowany przez oddz. PTTK w Kluczach
imZbigniewa Czapnika. trasa – SPKlucze, las zaszkołą wstronę
gajówki GLINY, gdzie bywali partyzanci odd. HARDEGO.
Dalej koło kamieniołomu, koło piaskowni SYLIKATY, przez
ZOJDĘ (łąki przy rozlewiskach Przemszy), Osadę – stawy.
Pogoda typowo jesienna, brak śniegu, temperatura +5°C.
(WO, WR) (PTTK)

12.01.2020
WOŚP po raz 28 zagrała w Kluczach. Ponad 26 tys. złotych
uzbierano w gminie Klucze. Finałowi towarzyszył koncert
solistów i zespołów działające przy GOK. (EK 1/20)

18.01.2020
Zmarł ks. Marek Plebanek Miał 65 lat. Od 7 stycznia
2003 r. był kapelanem strażaków. W Dekanacie NMP
Wspomożycielki Wiernych w Jaroszowcu sprawował

funkcję Ojca Duchownego dekanatu. Posługę kapłańską pełnił przez 40 lat. Mszy św. pogrzebowej, odprawionej 23 stycznia, przewodniczył ks.bp Grzegorz Kaszak.
(EK 1/20)

10.02.2020
Ranking opracowany przez G.U.S. obejmuje łącznie 2477
gminy w naszym kraju. Chodzi o fundusze ze środków
UE na lata 2014-2020, dostępne w ramach krajowych programów operacyjnych. Na czele – Warszawa 19,8 mld zł.
Kolejne miejsca zajęły: Kraków (8,3 mld zł), Łódź (8 mld zł)
oraz Wrocław (6,3 mld zł). Jak na tym tle wypadają okoliczne
miejscowości? Najwięcej środków zainwestowano w Olkuszu. Z kwotą opiewającą na ponad 225,6 mln zł uzyskał 169
lokatę w zestawieniu. Bukowno – z kwotą 181,3 mln zł –
uplasowało się na 212 miejscu. Miasto i Gmina Wolbrom,
gdzie realizowane są inwestycje o wartości 113 mln zł, odnaleźć możemy na 337 miejscu. Na 449 miejscu odnajdziemy
Klucze, gdzie wcielane są w życie projekty wycenione
na 96 mln zł. Wartość przedsięwzięć na terenie gminy Trzyciąż (pozycja nr 1086) opiewa na kwotę prawie 33 mln zł.
Nieco dalej znalazł się Bolesław (1421 miejsce) – 28 mln zł.
(Przegląd Olkuski 8/1256 z 21.02.2020 r.)

20.02.2020
Tytuł – Gmina Przyjazna Inwestorom. Wójt Gminy
Klucze Norbert Bień odebrał dyplom dla Gminy Klucze
z tytułem GMINA PRZYJAZNA INWESTOROM, przyznany przez Krakowski Park Technologiczny – instytucję otoczenia biznesu tworzoną wspólnie z przedsiębiorcami, naukowcami i samorządowcami, zarządzającą
Polską Strefą Inwestycji. Na terenie gminy Klucze jest
realizowana jedna z największych inwestycji Polskiej
Strefy Inwestycyjnej w Małopolsce. (EK 2/20)

4.03.2020
Premier Mateusz Morawiecki ogłosił w Polsce stan
epidemiczny. TVP na kanale INFO informuje tylko
o epidemii, jej zapobieganiu. Pierwszy w Polsce pacjent
z podejrzeniem KORONAWIRUSA przyjechał do kraju
z Nieniec autobusem i sam zadzwonił do swego lekarza rodzinnego. Wirus rozprzestrzenił się w Chinach
początkiem grudnia 2019. W styczniu dotarł do Włoch,
później do Niemiec, Francji. Teraz atakuje Polskę, Słowację i Węgry. Europa się broni. W sklepach odczuwa
się lekką panikę. Znikły z półek środki dezynfekujące
i inne płyny np. w olkuskim ROSSMAN-ie. Ludzie kupują
na zapas produkty o dłuższym terminie przydatności.
(EK 3/20; J.Dz.)
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11.03.2020
No i zaczęło się. Przerwano naukę w szkołach, odwołano wszystkie imprezy, zamknięto kina, teatry. Polska liga gra – ale przy pustych stadionach. W sklepach
wyczuwa się nadmierne wykupowanie towarów, choć
Rząd apeluje o spokój i zapewnia, ze w Polsce żywności mamy nawet ponad stan. Ale ludzie wiedzą swoje.
„Korona-ferie” to nie czas na zabawy i imprezy, to czas
na pozostanie w domach. by nie dać się zainfekować –
upomina minister zdrowia. Nauką mogą kierować właściwi nauczyciele poprzez strony internetowe swych szkół.
Pracodawcy decydują się na pracę poprzez internet – jeśli
jest to tylko możliwe. Pomagajmy osobom starszym, już
schorowanym, bo one są najbardziej narażone na nowe
infekcje, pomóżmy im w zakupach, czy w innych czynnościach. Zwróćmy uwagę na sąsiada może w potrzebie. Pierwsza osoba zmarła w Polsce na koronawirus
w Poznaniu 12 marca. (J.Dz.)
Apel Wójta: „Szanowni mieszkańcy! W związku z rozprzestrzenianiem się na terenie Polski koronowirusa w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich i ochronę zdrowia,
proszę Mieszkańców o maksymalne ograniczenie wizyt
w Urzędzie Gminy Klucze. Prosimy w miarę możliwości
o załatwianie spraw telefonicznie i on-line”.
Krótki apel. ‚To będzie trudny czas, dla nas jako społeczeństwa i trochę także test dla naszego człowieczeństwa.Dziś wiele zależy on nas samych, dlatego pamiętajmy
że panika i plotki to najgorsze z czym możemy mieć dziś
do czynienia! Każde oskarżenie „kichającego”, osoby wracającej z zagranicy, czy osoby objętej kwarantanną, że cyt.
„chyba ma koronawirusa” to nic innego jak jej napiętnowanie. Jaki będzie tego efekt??? Osoby które źle się czują
i mają objawy typowe dla choroby, będą się najzwyczajniej w świecie bały ujawnić. bo strach przed społecznym
napiętnowaniem może być większy niż strach przed chorobą! Dlatego apeluję. Powstrzymajmy języki i wydawanie „wyroków”. To trudny czas dla wszystkich i przetrwamy go tylko razem. i trochę osobno’. Kamil Wołek
na fecebooku. Klucze – 13.03.2020. (EK 3, 4/20)

20.03.2020
W Polsce ogłoszono stan epidemii koronawirusa
COVID-19. W Polsce na ten dzień potwierdzonych jest
439 zakażonych, zmarło 5 osób. W Małopolsce 14 zakażonych, brak śmiertelnych. W Kluczach sytuacja wydaje się
bezpieczna. Sklepy funkcjonują normalnie, choć wpuszcza sie do nich po kilka osób. Trzeba zakładać rękawiczki,
by wybierać towar. Ruch jest naprawdę minimalny.
Sprzyja temu zapewne pogoda, bo dziś w nocy tempe-
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ratura spadła do +1°C i padał deszcz ze śniegiem. Szok,
bo wczoraj było jeszcze + 16°C. Ale może i lepiej, bo ludzie
siedzą w domach, odrabiają z dziećmi lekcje zadane przez
internet – stronę szkoły. Porobiły się grupy na fecebooku
i messenger-e. Niektórzy rodzice teraz się dopiero dowiedzieli ile trzeba poświęcić czasu dzieciom, by ich cokolwiek nauczyć. Niektórzy są oburzeni, czemu dają obraz
w komentarzach na fb. Wieli firm puściło swych pracowników na urlopy. Również i w ZGH „Bolesław” jest sytuacja trudna, szykują się zmiany organizacyjne, pozbywają
się emerytów, nie wszystkim przedłużają umowy, produkcja spadła. Kopalnia „Pomorzany” kończy swój byt.
Złoże się wyczerpuje. To widać, po wydobyciu. Mówi się
o końcu roku jako zamkniecie i rok na likwidację. (J.Dz.)

24.03.2020
AKCJA: GMINA KLUCZE – EEVI – VELVET CARE. Wójt
Gminy Klucze – Norbert Bień gościł w firmie „Ewa Klucze-Eevi” i omawiano możliwość współpracy i pomocy
dla mieszkańców naszej gminy tj.: wykonanie maseczek
ochronnych. Maseczki te zostaną bezpłatnie rozdysponowane wśród mieszkańców starszych o podwyższonym
ryzyku zachorowań, oraz służb podległych Gminie Klucze. Trzy dni później rozpoczęło się dostarczanie mieszkańcom pierwszej partii maseczek przez strażaków. (J.Dz.)

5.04.2020
NIEDZIELA PALMOWA rozpoczęła wielki tydzień
w Kościele katolickim. Tego jeszcze nie było w Polsce, a tym
samym w kluczewskim kościele. Robiłem zdjęcia (J.Dz.)
na stronę parafii i facebook-a. Mszę św. odprawiał ks. proboszcz Marek Łabuda. Pomagał mu ministrant i kościelny,
oraz organista Zdzisław Dusza. Kościół wypełniała pustka.
Ludzi – parafian było 7 osób (3 pary), które usiadły daleko
od siebie. To zapewne trudny czas dla księży – odprawiać
Mszę św. w pustym kościele. Tak było w Katedrze sosnowieckiej, gdzie odprawiał ks.bp Grzegorz Kaszak, jak
i w Warszawie w świątyni OPACZNOŚCI BOŻEJ. (J.Dz.)

10.04.2020
10 ROCZNICA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ. Wielki
Piątek – droga krzyżowa, przechodziła trasą z osiedla
na Czubatkę i do kościoła. W tym roku nie ma. Wirus.
W kościele jest tylko do stacji wiszących na ścianach.
Może w kościele przebywać tylko 5 osób, ksiądz ubolewa. Uroczystości kościelne są odprawiane praktycznie bez udziału wiernych. Ja zrobiłem zdjęcia na stronę
parafii i na facebooka, by choć w ten sposób dać ludziom
namiastkę uroczystości kościelnych. (J.Dz.)

KLUCZEWSKIE KALENDARIUM 2011 – 2020

10.04.2020

18.05.2020

Centrum Wsparcia i Terapii osób Niepełnosprawnych
i Ich Rodzin w Kluczach – Osadzie zostało otwarte, choć
jeszcze przyjęcia są wstrzymane ze względu na panującą epidemię. Należy zastanowić się nad sposobem jej
funkcjonowania w obecnej trudnej sytuacji epidemiologicznej. Czynione są wszelkie staranie by ośrodek tak
potrzebny zaczął funkcjonować. (EK 4/20; 3/21)

100 LAT urodzin JANA PAWŁA II. Uroczysta Msza
św. rocznicowa w naszym kościele odprawiona została
w poniedziałek 18.05.2020. o godz.18.00, ale już w niedzielę kościół nasz przybrał odświętny wygląd. W sobotę
miał być coroczny rajd, już siódmy, im. Jana Pawła II,
po parafiach Gminy Klucze. Z powodu epidemii Kluczewska Grupa Rowerowa zmieniła formułę VII rajdu,
jadąc indywidualnie, w dowolnym czasie, a nie w grupie.
Odwiedziliśmy parafie i zapaliliśmy znicze pod pomnikami Jana Pawła II. I byliśmy – niby osobno, a jednak
razem. Miało być dużo bardziej uroczyście, a Msza św.
miała być na stadionie i koncert na „Róży Wiatrów”.
Wirus popsuł wszystko. Miesiąc później pojechaliśmy
jako KGR do Sosnowca na Plac Papieski, by i tam zapalić
znicz. (J.Dz.; KGR)

17.04.2020
Montaż rusztowania wokół dzwonnicy w naszym
kościele. Remontu kościoła ciąg dalszy. Wspólnie z Radą
Parafialna zadecydowano o remoncie dachu, a później
wewnątrz. Rozpoczęto od zmiany dachu na dzwonnicy,
a dalsze prace będą prowadzone po zebraniu dalszych
środków finansowych. Nie jest tajemnicą, że brak wiernych w kościołach za przyczyną epidemii Coronawirusa,
wpłynął negatywnie na stan kasy parafialnej. Ale może
wspólnie damy radę – ma nadzieję ks. proboszcz Marek
Łabuda. (J.Dz.)

05.2020
1 MAJA – Święto Ludzi Pracy, ustanowione 130 lat temu.
W Kluczach pierwszy pochód 1 MAJA był zorganizowany
w 1937 roku przez powstałe rok wcześniej Związki Zawodowe przy Fabryce Papieru i Celulozy. Wtedy to maszerowali z Klucz do Olkusza wszyscy pracownicy fabryki jako
związkowcy, mimo, że było to zakazane przez ówczesne
władze. Na czele pochodu grała Fabryczna Orkiestra Dęta
kierowana przez Leona Polaczka. Wśród maszerujących
robotników FCiP, dumnie niosła biało-czerwone flagi, silna,
fabryczna organizacja młodzieżowa Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (TUR), która liczyła wtedy 120 członków. Takie pochody 1 majowe do Olkusza odbywały się
do 1952 roku. W 1953 roku to robotnicze święto zorganizowano po raz pierwszy w Kluczach, gdzie wszyscy uczestnicy
pochodu spotkali się na stadionie sportowym, gdzie po części oficjalnej były gry i zabawy dla dzieci, konkursy i loterie,
a wieczorem zabawa taneczna. (WO, DRM, 60 lat; KdW – 26)
ZGH „Bolesław” – spółka zależna Stalproduktu – zdecydował o zakończeniu wydobycia rud cynkowo-ołowiowych z Kopalni „Olkusz-Pomorzany” z dniem 31 grudnia
2020. poinformowano po posiedzeniu Rady Nadzorczej
dzień przed 1 maja. Łącznie z kopalni „Olkusz-Pomorzany”
w latach 1974 – 2020 zostanie wydobyte 92,3 mln ton
rudy. Analizowano możliwość zakończenia wydobycia
w 2021 r., lecz zmiany na rynku spowodowane pandemią
koronawirusa wpłynęły na ceny metali. To przyspieszyło
decyzję. (ZGH)

15.06.2020
Rocznica pacyfikacji osady Biała i Błojec przez Niemców w 1944 r. By uczcić ten mord na ludności cywilnej Kluczewska Grupa Rowerowa przy PTTK Klucze
im. Zb. Czapnika zorganizowała wycieczkę rowerowa
Wokół Pustyni Błędowskiej odwiedzając mogiły poległych. (J.Dz.; KGR)

28.06.2020
Odpust w naszej parafii pw. NMP Nieustającej
Pomocy i Wybory prezydenckie – wszystko zdominowane przez epidemię. Głównymi kandydatami do fotela
prezydenckiego pozostaje Andrzej Duda (PiS) i Rafał Trzaskowski (PO). Lokale przygotowane pod kątem wirusa,
pełna dezymfeksja, maseczki itp. Wyniki I tury wyborów prezydenckich w samych tylko Kluczach, czyli
z dwóch lokali wyborczych (Dom Kultury i Szkoła Podstawowa) zakrawają na ciekawostkę wyborczą. Wygrał
Andrzej Duda jednym głosem z Rafałem Trzaskowskim – 922 : 921 przy frekwencji mieszkańców Klucz
(DK – 66.33%; Sz.P – 64.19%) W DK wygrał R. Trzaskowski 582 : 531, a w Sz.P – A. Duda 391:339. Za dwa tygodnie – 12 lipca II tura wyborów i ponowne emocje.
(J.Dz.) (wybory.gov.pl)

7.07.2020
Trwają prace związane z modernizacją drogi w Kluczach na odcinku Ośrodek Zdrowia – Komisariat
Policji. Roboty obejmują m.in. przebudowę chodników oraz poszerzenie pasa jezdnego na wysokości
ośrodka zdrowia. Inwestorem prac jest Gmina Klucze.
(EK 7/20)
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10.07.2020

29.08.2020

Luneta widokowa na Czubatce w Kluczach. Od dziś
można widzieć dalej i bardziej dokładnie dzięki lunecie widokowej zainstalowanej w punkcie widokowym
Czubatka w Kluczach i podziwiać Pustynię Błędowską.
(EK 7 – 8/20)

Sztafeta Rowerowa zorganizowana przez Kluczewską Grupę Rowerową. Wzięło udział 13 cyklistów. Start
o 5.00 rano i jazda do 2.00 dnia następnego. Wykręcili
wspólnie 303 km. Zmiany następowały pod DK „Papiernik” w Kluczach. KGR zaprezentowała się w nowych
koszulkach. Dla dzieci KGR zorganizowała I Nocny
Rajd Rowerowy wokół osiedla. Udział wzięło 25 „kolarzy”.5 września zorganizowano Rodzinny Rajd Rowerowy. Były dwie trasy: dla dzieci (8 km) i dorośli (24 km).
Na zakończenie piknik, nagrody – medale, dyplomy
i gadżety oraz gorący posiłek – kiełbaski z grilla. Udział
wzięło ok. 70 osób (J.Dz.; KGR; EK9/20)

12.07.2020
II tura wyborów Prezydenckich w Polsce. Jak wynika
z danych opublikowanych na stronie Państwowej
Komisji Wyborczej, Andrzeja Dudę w drugiej turze
wyborów prezydenckich poparło 51,03 % głosujących
(10 440 648 głosów), a kandydata Koalicji Obywatelskiej
Rafała Trzaskowskiego – 48,97 % (10 018 263 głosów).
Frekwencja wyborcza wyniosła 68,1%.
W II turze wyborów prezydenckich w Gminie
Klucze wygrał Andrzej Duda zdobywając 4447 głosów (52,73%), a Rafał Trzaskowski – 3968 co stanowi
47,27% głosów oddanych – ważnych. Andrzej Duda
wygrał w 11 okręgach wyborczych Gminy Klucze,
przy czym w Okr. Wyb. Nr 6 – Kwaśniów wynik
jest najwyższy 606 : 267. Najwyższa frekwencja była
w Okr. Wyb. Nr 12 – Golczowice – 81,4%. Rafał Trzaskowski wygrał w Kluczach, Bogucinie i w Jaroszowcu (jednym głosem 438 : 437). W Kluczach:
w Okr. Wyb. nr 1 – Domu Kultury wygrywa r. Trzaskowski 954 : 640, frekwencja 68,89% i również
w Okr. Wyb. Nr 2 – Szkoła Podstawowa 565 : 501
przy frekwencji 69,06%. Sumując, w samych tylko
Kluczach, gdzie uprawnionych do głosowania było
3895 osób, wygrywa Rafał Trzaskowski 1519 : 1141.
(J.Dz.) (wybory.gov.pl)

10.08.2020
W budynku po UG Klucze, a kiedyś Selmy i Ludwika
Mauve, rozpoczął działalność Ośrodek Dziennej Opieki
i Aktywizacji osób Niesamodzielnych „Złota Jesień”
w Kluczach, prowadzony przez Spółdzielnię Socjalną
OPOKA. Ośrodek zapewnia dzienną opiekę oraz aktywizację osób w wieku 60+, będących mieszkańcami gminy
Klucze. (EK 6; 7 – 8; 9, 10/2020)

17.08.2020
Do 23 sierpnia trwały w Kluczach rozgrywki piłki nożnej w ramach projektu WAKACJE Z PIŁKĄ NOŻNĄ –
FOOTBAL CAMPS 2020. Zajęcia treningowe i późniejsze
rozgrywki trwały na terenie 19 powiatów woj. Małopolskiego. Emocje ekstremalne, wysiłek ogromny, nagrody
zasłużone. (EK 9/20)
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1 09.2020
Powszechny Spis Rolny 2020 obejmie wszystkie gospodarstwa rolne zarówno osób fizycznych (gospodarstwa
indywidualne) jak i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Spisywane
będą gospodarstwa, które 1 czerwca 2020 roku prowadziły
działalność rolniczą. Obowiązek realizacji spisów nakłada
na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady. (EK 9/20)

2.09.2020
Po ponad półrocznej przerwie dzieci poszły do szkoły.
Nowy rok szkolny 2020/21 z wirusem w tle. W szkole
w Kluczach dzieci miały rozpoczęcie roku w odstępach
godzinnych. Wchodzą i dezynfekują się, sprawdzają temperaturę przy 4 wejściach do budynku. Uczą się w swych
klasach by się nie przemieszczać. Jak podał olkuski Sanepid w komunikacie z 26 sierpnia w powiecie olkuskim nie
ma osób zakażonych – hospitalizowanych na COVID-19.
Od początku epidemii było takich osób 47, lecz wyzdrowiały. Jest natomiast 112 osób objętych kwarantanną
domową i 21 objętych nadzorem epidemicznym. Ozdrowieńców 22. W Gminie Klucze od początku epidemii
zanotowano 7 przypadków zakażenia, na dzień ukazania
się komunikatu jest tych przypadków 3., a ozdrowieńców
4. – donosi komunikat. (J.Dz.; Zdrowie/COVID)

18.09.2020 – 20.09.20.
JUROMANIA – święto Jury Karakowsko-Częstochowskiej, to już 3 edycja tej imprezy. W Kluczach w piątek
(18.09) odbył się Rajd Świetlika czyli „Nocne błądzenie
po Pustyni Błędowskiej” koło Róży Wiatrów. Uczestniczyło ok. 200 osób. W Bydlinie – „Jurajska uczta u Niemierzy herbu Strzała”. Uczta ta zgromadziła ciekawskich
czasów średniowiecza. Prezentowały się Rycerskie Grupy
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Rekonstrukcyjne i można było poznać dokładnie historię
zamku w Bydlinie – Zboru Ariańskiego Firlejów. Podczas
Juromanii w Bydlinie była możliwość po raz pierwszy
skorzystać z nowej bezpłatnej gry terenowej – QUESTU.
W niedzielę – wyprawa na zamek Smoleń i spacer Doliną
Wodącej,aż do Leśniczówki Psiarskie. Cały weekend
pogoda piękna dopisała. (EK 8, 9/2020; J.Dz.)

19.09.2020
Ma już 50 lat.19.09.1970 oddano do użytku DOM KULTURY „PAPIERNIK” w Kluczach. Po tylu latach należy
mu się remont. Projekt przebudowy już jest, pieniądze też
się znalazły m.in. z Funduszy Europejskich. W przyszłym
roku rozpocznie się modernizacja, która potrwa ok. 2 lat.
(DK; KdW – 20; EK – 12/20)

25.09.2020
WIELKIE OTWARCIE GOLDEN KEBAB KLUCZE
W lokalu dostępna jest indyjska herbata GRATIS!!! Mam
nadzieję, że nasz Kebab będzie najlepszym kebabem w tym
mieście ciesz się smakiem prawdziwego kebabu. Przyjdź,
zapraszamy serdecznie – Klucze ul. Sosnowa 16, (J.Dz.)

28.09.2020 – 9.11.20
Remont sklepu BIEDRONKA w Kluczach. Będzie
powiększona powierzchnia sklepu o stoicko dotychczasowego sklepu mięsnego ŚWIERZYZNA. Na czas remontu
mieszkańcy Klucz dostali specjalne karty rabatowe
do innych sklepów tej sieci w Olkuszu. (J.Dz.)

1. 11.2020
OPS w Kluczach ma nowego kierownika. Jest nim
obecna pani poseł RP Agnieszka Ścigaj, która 25 lat temu
tu właśnie zaczynała swą pracę (EK 9/X/2020) Nastąpił
czas remontu drogi 791 na odcinku od torów na Osadzie
do ronda w centrum Klucz. Pogłębiono rowy, zerwano
stare krawężniki i zatoczkę k/ pasażu handlowego
w Gorzelni. Złagodzono skarpę naprzeciw, poprawiono
odwodnienie i przepusty. (EK 11 – 12/2020)

21.11.2020
Juniorzy „Przemszy Klucze” pokonali Pogoń Miechów 3:0. Podopieczni trenera Jarosława Raka – Juniorzy Starsi (z roczników 2002/2003) „Przemszy” Klucze
– awansowali do I ligi okręgowej! To kolejny tak duży
sukces w historii klubu.
Oto skład drużyny juniorskiej: Stanisław Trepka – Cieślin (2003), Patryk Grzegorczyk – Cieślin (2004), Jan Probierz – Bogucin Duży (2005), Tomasz Janda – Chechło
(2003), Dawid Nowak – Chechło (2002), Oliwier Piątek
– Chechło (2004), Filip Rydzyk – Kolbark (2004), Gabriel
Polak – Kwaśniów Dolny (2004), Damian Pańczyk – Jaroszowiec (2003), Piotr Brzeziński – Jaroszowiec (2004),
Szymon Sosnowski – Ryczówek (2004), Filip Haberka –
Ryczówek (2004), Wiktor Sadowski – Ryczówek (2004),
Mikołaj Plutka – Ryczówek (2005), Jakub Bierlet – Przeginia (2003), Dominik Sambor – Olkusz (2004), Bartosz
Bryniak – Olkusz (2004), Szymon Gruszczyński – Klucze
(2003), Adam Tomsia – Klucze (2003), Mateusz Hałabiś –
Klucze (2003), Patryk Kasprzyk – Klucze (2003), Oliwier
Rak – Klucze (2004). (EK 11 – 12/2020)

23.11.2020
Ukazała się nowa „GAZETA OLKUSKA” w nakładzie
20 tys. egz. Jest to bezpłatny dwutygodnik informacyjno-reklamowy powiatu olkuskiego i kolportowany
w gminach: Olkusz, Bukowno, Bolesław Klucze, Wolbrom i Trzyciąż. Gazeta ma format A3 i 12 stron. W historii
naszego powiatu to już trzecia „Gazeta Olkuska”. Pierwsza
ukazywała się w 1956 r. jako organ Komitetu Powiatowego
PZPR. Przed kilku laty swoją „Gazetę Olkuską” wydawało
środowisko związane z PiS. Obecnie w powiecie, na rynku
prasowym najlepiej funkcjonuje „Przeglad Olkuski”
od 1991 r., ukazuje się też GWAREK. (Ilkusiana 2, 7)

25.11.2020
Otwarcie nowego posterunku Policji w Kluczach.
W poprzednim obiekcie gdzie nadal jest Poczta Polska
znajdzie miejsce GBP w Kluczach. (EK 12/2020)

11.11.2020

15.12.2020

Kluczewska Grupa Rowerowa rajdem – Szlakiem Poległych w Wielkiej Wojnie 1914 r. zakończyła swój pierwszy
sezon rowerowy. Odwiedzili pola bitwy pod Gołaczewami
i Chełmem i cmentarze: w Zadrożu, Jangrocie-Cieplicach, Kalisiu-Ogonowie, Bydlinie i Kluczach-Osadzie. W swym pierwszym sezonie daliśmy radę przejechać wspólnie ok. 1250 km.
A Pani Stanisława Janicka napisała dla nas, albo o nas wiersz
– Kluczewska Grupa Rowerowa. (EK 11 – 12/2020)

Spółdzielnia Socjalna „Opoka” – to zwycięzca X. Jubileuszowej edycji konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej w kategorii „Dekada z Liderem”.
Obecnie zatrudnia 78 osób, w tym 34 w ramach prowadzonego Zakładu Aktywności Zawodowej. Realizuje
przede wszystkim usługi opiekuńcze oraz cateringowe,
adresowane do klientów indywidualnych, firm, instytucji, szkół czy domów pomocy. (EK 1/21)
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17.12.2020

27.12.2020

Rada Gminy uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Klucze. Od przyjęcia uchwały w dniu
23.06.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
MPZP minęło 4,5 roku. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę projektu i studium, firmę TERRA z Krakowa. Było zgłoszonych 633 uwagi, z czego zgodnych ze studium było 400
i te zostały uwzględnione. Gmina ma 119 km2 powierzchni,
a nowe tereny pod zabudowę to aż 504 ha. (EK 1/21)

Dziś ruszyły szczepienia w całej UE. Od początku
pandemii do połowy grudnia w Polsce zakaziło się ok.
1,3 mln osób, z czego prawie 23 tys. zmarło. Społeczeństwo jest podzielone, podobnie jak przy corocznym szczepieniu się przeciw grypie. Obawy mają wszyscy, bo to był
zbyt krótki czas badań. Inne szczepionki wprowadzało
się po wielu latach badań, ale my tyle czasu nie mamy,
podkreślają politycy i medycy. (J.Dz.)

22.12.2020

31.12.2020

XXIII Maraton pływacki – „Przepływamy Kanał La Manche”. Obecna edycja imprezy miała formułę zamkniętą, bez
udziału publiczności. Uczestniczyły w niej tylko osoby pływające w sztafetach. O godzinie 9.00 sygnał do startu dała
dyrektor SP w Kluczach – Marta Dziura. W maratonie udział
wzięło 11 dziewcząt z klas sportowych prowadzonych przez
Grzegorza Ładonia. Skład sztafety: Ala Dusza, Ala Oczki,
Ala Pilarczyk, Ala Matusiak, Maja Rak, Maja Gruszczyńska,
Amelia Kulawik, Magda Januszek, Matylda Mgłosiek, Abigail Cupiał, Ola Komenda. Nad bezpieczeństwem czuwał
ratownik WOPR Stanisław Góźdź. (EK 1/2021)

W rankingu – „Najbogatsze samorządy” czasopisma
”Wspólnota” policzono zamożność gmin w czasach pandemii, czyli za 2020 rok. Małopolska z 11 miejsca spadła
na 15 z zamożnością na mieszkańca wynoszącą 263,71 zł.
Powiat olkuski spadł ze 151 miejsca na 175 m-ce (911,42 zł)
Wśród gmin wiejskich z powiatu olkuskiego najwyżej sklasyfikowano Gminę Bolesław, która i tak zaliczyła spadek
z 60 na 81 miejsce. (4692 zł/os.). Gmina Klucze spadła z miejsca 479 na 586 z dochodem 3464 zł /os. Jedynie Gmina
Trzyciąż awansował z 1366. na 986. miejsce. (3256 zł/os.).
(PO – 33/21)

24.12.2020
Wigilia. Święta Bożego Narodzenia jakich nigdy nie
było. Kościoły puste, pasterka i wszystkie Msze św. przy
minimalnej liczbie wiernych – w Kluczach do 30 osób.
Zaraz po świętach Narodowa Kwarantanna – zakaz
wyjścia, tylko do spożywczych sklepów. Odwołane
loty z innych krajów, nie można się odwiedzać w większym gronie itd. I na dodatek ciepło (0°C do +5°C), padał
deszcz. Dzieci zapomną jak wygląda śnieg. W szkołach ogłoszono ferie do 17 stycznia. Wszystko on-line.
Służba zdrowia bliska załamania się systemu zdrowia.
(J.Dz.)

25.12.2020
Koncert Świąteczny (online) przygotowany przez GOK
Klucze. Wystąpili: Chór ENIGMA pod dyrekcją ANNY
GERTNER, KAROLINA PAŚ SABINA PODSIADŁO, ANITA
SZOPA. Zespół „THE GREASERS” i Zespół „KWIATY
PUSTYNI” w składzie: Sebastian Podsiadło – śpiew, Krzysztof Karolczyk – śpiew, gitara elektryczna, Tadeusz Sobczak
– instrumenty klawiszowe, Michał Ambrożkiewicz – gitara
basowa, Andrzej Kaliś – gitara elektryczna, Dariusz Pukas
– perkusja. Jacek Żurek – kier. zespołu. Koncert świąteczny
bardzo ładny pozwolił choć trochę odetchnąć od całego
tego stresu wirusowego. Mnóstwo polubień na FB. To taki
nasz kluczewski świąteczny akcent. (EK 1, 2/21)
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Źródła: skróty użyte w tekście:
ADK – Archiwum Diecezji Kieleckiej.

NP – Nasza Praca – gazetka FCiP

ADS – Archiwum Diecezji Sosnowieckiej.

PJ – Parafia NMP Wspomożycielki Wiernych w Jaro-

APK – Archiwum Państwowe Katowice.
DK – Kronika Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach.
DKJ – Dzienniki Kapeli JASIE.
DO – Dzieje Olkusza i regionu olkuskiego – F.Kiryk
i R. Kołodziejczyk.
DRM – Z Dziejów Ruchu Młodzieżowego na ziemi olkuskiej 1945 – 56. – J. Kantyka
EK – Echo Klucz – gazeta Urzędu Gminy Klucze
EKP – Echo Kluczewskiej Papierni – gazeta FCiP
HK – Harcerskie Kalendarium – L. Kluczewski.
ILKUS – „Ilkusjana” wydawca P-MBP Olkusz

szowcu – Ks. Stanisław Fert.
PK – Parafia pw NMP NP w Kluczach
PO – Przegląd Olkuski
PW – Partyzanckie Wspomnienia ŚZŻAK o.Olkusz
PZO – Przewodnik po Ziemi Olkuskiej – O.Dziechciarz.
RMD – Rody Mauve i Dietlów w Kluczach 1987-1945
– Agnieszka Mika
RO – Ruch oporu i straty w ludziach na ziemi olkuskiej. – Stanisław Ząbczyński.
RŚiZ – Ruch oporu na Górnym Śląsku i w Zagłębiu
Dąbrowskim – M.Stawszewski.
SM – Kronika Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

IM – In Memoriam – Leszek Kluczewski i Małgorzata
Kundra-Leśniak.

SP – Kronika Szkoły Podstawowej w Kluczach

J.Dz. – Archiwum Janusza Dziatłowicza

UG – Urząd Gminy Klucze – str. internetowa.

KdW – Klucz do Wspomnień – gazetka GBP w Kluczach

Wik. – Wikipedia

KGK – Kronika Gminy Klucze 1973-84.

WO – Wspomnienia OSKARA – Józefa Walnika.

KGW – Kronika Koła Gospodyń Wiejskich w Kluczach

WR – Wspomnienia Wacława Rożniatowskiego.

KOŚAK – Kadyw Okręg Śląski AK – Polska Podziemna

WRK – Wspomnienia Roberta Kity

KPLO – Księga Pamiątkowa Liceum w Olkuszu

WWJ – Wielka Wojna na Jurze – O Dziechciarz, J.Roś.

KPO – Kronika Powiatu Olkuskiego – PTTK Olkusz

ZGH – ZGH „Bolesław” – Dzieje, wydarzenia, ludzie.

Kw.PO – Kwartalnik Powiatu Olkuskiego.
LZO – Ludzie Ziemi Olkuskiej – Jerzy Nagawiecki.
MP – Miejsca pamięci na ziemi olkuskiej – Pamięć śladów. J.Sypień, O.Dziechciarz.
MZO – Mieszkańcy ziemi olkuskiej w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych – A. Cyra.

– J. Liszka, E.Świć. 2013.
ZO – Ziemia Olkuska – pismo powiatu Olkuskiego.
ZSZ – Kronika Zespołu Szkół Zawodowych w Kluczach
60 lat FCiP – Rozwój FCiP w Kluczach 1897-1957.
Andrzej Weber i zespół FCiP.
100 lat – 100 lat Jaroszowca – M.Z. Maryszewski
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pan R.
pan R. żył bezszelestnie
przepełniony drobiazgami
każdego dnia omijał siebie
chował oczy przed ludźmi
zbierał puszki po piwie
w chwili zwątpienia
cerował dziurawe skarpety
pomimo obfitości losu
cierpliwość wyczerpała limit
i schowała jego ciało
w lipcowych gąszczach zieleni.
Z tomiku:
„Kształt rzeczywisty” – 2018.

Dotykając marzeń
Rozglądam się wokół
Wątpiąc w rzeczywistość.
Łapiąc myśli
Żyję chwilą
Nie wierząc w jutro.
Szukając szczęścia
Błądząc w pustce
Gubiąc nadzieję.
Z tomiku:
„Koegzystencja” – 2015.
Sebastian Sierka – Klucze.

