Gmina Klucze

Jubileusz ODL – uroczyście i… rockowo!
W sobotę w Domu Kultury „Papiernik” świętowano jubileusz Ośrodka Działaj Lokalnie w Kluczach, prowadzonego
przez Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze. Była to okazja do złożenia gratulacji pracownikom i zarządowi ODL, a
z drugiej strony, statuetki z podziękowaniami za wsparcie i realizowane projekty otrzymali przedstawiciele samorządu
i stowarzyszeń. Jubileusz uświetnił mocny, rockowy występ zespołu „Eder” z Chrzanowa.

W ciągu dziesięciu lat działalności ośrodek DL w Kluczach zrealizował kolejne, udane edycje programu Działaj Lokalnie
i udzielił wielu dotacji dla lokalnych podmiotów na projekty realizowane ze wsparciem finansowym programu. Warto
wspomnieć, że w ubiegłym roku Ośrodek Działaj Lokalnie w Kluczach został nagrodzony przez Polsko-Amerykańską
Fundację Wolności oraz Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce za dobrą praktykę "Regranting szansą na rozwój
lokalnych inicjatyw". W ubiegłym roku Ośrodek DL przyznał 20 dotacji na łaczną kwotę 59 tys. złotych!
Gratulacje z okazji jubileuszu składali goszczący na uroczystości przedstawiciele samorządu, m.in. Wójt Gminy Klucze
Norbert Bień i Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński (działalność ODL w Kluczach obejmuje swym zasięgiem
również Gminę Bolesław). Listy gratulacyjne i kwiaty składano na ręce Anny Konieczniak – prezes Stowarzyszenia
Forum Oświatowe Klucze (organizacji założycielskiej ODL) oraz Igi Szeląg – koordynatora Ośrodka Działaj Lokalnie w
Kluczach.
Podczas uroczystego jubileuszu wręczono dyplomy przedstawicielom stowarzyszeń z gmin: Klucze i Bolesław, które z
pomocą środków z programu Działaj Lokalnie, w obszarze obu gmin zrealizowały projekty dla lokalnej społeczności.
Wyróżniono także przedstawicieli samorządu i innych organizacji, którzy wspierają działalność ośrodka DL w Kluczach.
Finałem jubileuszu był świetny koncert zespołu „Eder” z Chrzanowa, którego znakiem rozpoznawczym są gitarowe
brzmienia nawiązujące do polskiej muzyki rockowej lat 80. Młodzi muzycy są laureatami dwóch konkursów dla
debiutujących zespołów: Przeglądu Zespołów Muzycznych Klang (edycja 2015) w ich rodzinnym mieście (Chrzanów) i
prestiżowego Life on Stage (2016), który młodym zespołom daje możliwość wystąpienia na Tauron Life Festival
Oświęcim. „Eder” zwyciężył także w ubiegłorocznej edycji olkuskiego „Rockowiska”, Przeglądu Zespołów Rockowych,
który odbywa się tam cyklicznie. Wielkim wyróżnieniem dla grupy jest zaproszenie na tegoroczne Dni Grzegorza
Ciechowskiego do Torunia, imprezy festiwalowej poświęconej zmarłemu liderowi jednej z najsłynniejszych grup
rockowych w Polsce – „Republice” (podczas sobotniego koncertu jubileuszowego w Kluczach „Eder” zagrał ml.in. dwa
utwory „Republiki”).
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