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W tym roku w sześciu miejscowościach 
gminy prowadzone były inwestycje drogowe. 
Na niektóre przedsięwzięcia, m.in. związane 
z gospodarką komunalną, Gmina Klucze 
pozyskała fundusze zewnętrzne.

Podsumowujemy 
Inwestycje 
w 2015 roku

W NUMERZE:
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W Gminie Klucze stawki podatków 
od nieruchomości i od środków 
transportowych, które będą obowiązywać 
w 2016 roku, pozostaną w zdecydowanej 
większości na takim samym poziomie jak 
w 2015 roku.

Podatki 
nie będą wyższe

czytaj na str. 6

Na początku grudnia zakończyły się prace 
związane z sadzeniem drzew i krzewów  
w różnych częściach przestrzeni publicznej.  
W wyniku przeprowadzonej akcji krajobraz 
gminy wzbogaci się o wiele nowych, ciekawie 
prezentujących się roślin.

Nasadzenia 
roślin
w Gminie Klucze
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i nauka 
pływania

Radośnie spędzonych świąt Bożego Narodzenia
oraz zdrowia, uśmiechu i życzliwości 

w każdym dniu
Nowego 2016 Roku

życzą

Wójt Gminy Klucze

Norbert Bień

Przewodniczący Rady Gminy 

Bogusław Paś

Dom Kultury "Papiernik"  
w Kluczach

16.00 - 18.00 
Koncert finałowy, licytacja,  
"kramik różności"
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W tym roku w sześciu miejscowościach gminy Klucze prowadzone 
były inwestycje drogowe na zlecenie Gminy Klucze. Modernizacje 
bądź budowy dróg zrealizowano w Kluczach, Ryczówku, Chechle, 
Kwaśniowie Górnym, Hucisku i Jaroszowcu. 

Prace prowadzone były również na drogach powiatowych zlokali-
zowanych na terenie gminy Klucze: w Cieślinie, Kolbarku, Golczowi-
cach i Zalesiu Golczowskim. Te inwestycje związane były z odtwarza-
niem nawierzchni po budowie nowej sieci wodociągowej dla powiatu 
olkuskiego (więcej o tej inwestycji czytaj na str. 7). 

Tegoroczne inwestycje związane były także z utrzymaniem czysto-
ści i gospodarką komunalną, wśród nich budowa kanalizacji w Jaro-
szowcu i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kluczach. 

MODERNIZACJE I BUDOWA DRÓG, 
CHODNIKÓW I MIEJSC POSTOJOWYCH

Jedną  z  ostatnio  realizowanych  inwestycji  drogowych  jest 
budowa zatoki przystankowej i chodnika na ulicy Olku-
skiej w Kluczach. Zatoka w starym miejscu została zlikwido-
wana, a nowa o długości 52 metrów jest ulokowana od strony 
północnej wzniesienia przy kościele (do zatoki został dobu-
dowany chodnik, który obecnie ciągnie się na całej długości 
zachodniej  strony  ulicy  Olkuskiej).  Koszt  inwestycji  wyno-
si 50 633 złotych. To kontynuacja prac drogowych na ulicy 
Olkuskiej  związanych z poprawą bezpieczeństwa w ruchu 
ulicznym pieszych i kierowców. Wcześniej, w ramach prac 
uzupełniających po zakończonej budowie kanalizacji ulicy 
Olkuskiej  wykonano  tam  również  oznakowanie  pionowe 
i  poziome,  m.in.  na  przejściach  dla  pieszych.  W  grudniu 
dobiegł  też  końca  remont  niewielkiego  odcinka  chodnika 
na początku ulicy Olkuskiej (od strony parku). 

Kolejną inwestycją drogową w ostatnich miesiącach była 
budowa drogi dojazdowej do działek przemysłowo-usłu-
gowych w Kluczach-Osadzie. Droga tłuczniowa o długość 
132 metrów zlokalizowana jest poza zabudową mieszkalną 
i uwalnia od aktywności transportu ciężkiego dotychczaso-
wą drogę wewnętrzną. 

Z kolei w trzech innych miejscowościach położono nowe 
asfaltowe  nawierzchnie  dróg:  na ulicy Stawowej i Polnej 

MODERNIZACJE DRÓG • BEZPIECZEŃSTWO  
• GOSPODARKA KOMUNALNA

Inwestycje 
w 2015 roku

w Ryczówku, na ulicy Słonecznej w Kwaśniowie Górnym, 
w Hucisku (droga dojazdowa do świetlicy), a także w Che-
chle  (na  odcinku  ulica  Kluczewska  –  Dąbrówka).  Latem 
zakończyły się także dwie inwestycje w Kluczach: moder-
nizacja ciągów komunikacyjnych na odcinku od Urzę-
du Gminy Klucze do centrum handlowego oraz budowa 
20  miejsc miejsc postojowych i drogi wyjazdowej przy 
Szkole Podstawowej w Kluczach.

OTRZYMALIŚMY DOTACJE NA INWESTYCJE 
GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Na  dwie  tegoroczne  inwestycje  związane  z  gospodarką 
komunalną Gmina Klucze pozyskała wsparcie  finansowe. 
Budowa kanalizacji w Jaroszowcu odbyła się z dofinanso-
waniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a na bu-
dowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów otrzymaliśmy 
dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 

Budowa  kanalizacji  sanitarnej  na  ulicy  Leśnej  w  Jaro-
szowcu  zakończyła  się  w  czerwcu  br.  Wartość  inwestycji 
to 455 310 zł, a dofinansowanie z Program Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013 
„Odnowa i Rozwój Wsi” wynio-
sło 182 539 zł.

Z  kolei  budowa  Punktu  Se-
lektywnej  Zbiórki  Odpadów 
zakończyła  się  w  paździer-
niku  br.  Obecnie  gmina  pro-
wadzi  procedurę  uzyskania 
pozwolenia  na  użytkowanie 
PSZOK.  Punkt  będzie  prowadzony  przez  podmiot  wyło-
niony  w  drodze  przetargu.  PSZOK,  zlokalizowany  w  Klu-
czach-Osadzie,  będzie  służył  mieszkańcom  do  oddawania 
odpadów  wielkogabarytowych,  elektronicznych  i  bu-
dowlanych.  Jego  teren  jest  monitorowany.  Na  budowę 
PSZOK  Gmina  Klucze  uzyskała  dotację  z  Wojewódzkie-
go  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej 
w  Krakowie  w  wysokości  20%  kosztów  kwalifikowanych 
tj. 57 341 zł. Koszt całej inwestycji to 446 810 zł. 

DOFINANSOWANIE NA POPRAWĘ 
BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW 

W  tym  roku  Wójt  Gminy  Klucze  Norbert  Bień  podpisał 
umowy  na  dofinansowanie  działalności  Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Gminie Klucze. Dzięki temu uzyskano 
wsparcie na remont remizy i zakup sprzętu ratowniczo-ga-
śniczego i umundurowania.

W Chechle dzięki zdobycuiu dotacji z konkursu „Małopol-
skie  Remizy  2015”  wyremontowano  pomieszczenia  w  sie-
dzibie  Ochotniczej  Straży  Pożarnej.  Koszt  inwestycji  wy-
niósł  45  239  złotych,  a  kwota  uzyskanego  dofinansowania 
to 21 669 zł. Była to już trzecia remiza OSP w Gminie Klucze 
objęta dofinansowaniem z programu „Małopolskie Remizy”. 
W ubiegłych latach Gmina uzyskała takie dotacje na remont 
obiektów strażackich w Ryczówku i Kwaśniowie Dolnym.

Z kolei o nowe wyposażenie – specjalistyczny sprzęt ra-
towniczo-gaśniczy oraz mundury – wzbogaciły się dwie jed-
nostki OSP: w Chechle i Kwaśniowie. Straż w Kwaśniowie 
otrzymała dwa komplety odzieży ochronnej, natomiast dla 
straży w Chechle  zakupiono  motopompę.  Sprzęt  ratowni-
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czo-gaśniczy  i mundury zostały dofinansowane w 50 pro-
centach z konkursu „Bezpieczna Małopolska 2015”. 

Gmina Klucze złożyła także dokumenty do konkursu 
„Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” w ra-
mach V Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dzięki temu uda się 
zakupić aż z 60-procentową dotacją nowy samochód stra-
żacki o wartości 700 000 złotych. 

POZOSTAŁE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2015 ROKU
Na zlecenie gminy wykonano prace wykończeniowe (adaptacyj-
ne) w budynku wielofunkcyjnym w Krzywopłotach. Ich łączny 
koszt to 34 000 zł (w tym środki z funduszu sołeckiego). Zago-
spodarowano również teren przy pawilonie sportowym w Bydli-
nie - z budżetu gminy wykonano miejsca postojowe, a w ramach 
funduszu sołeckiego utwardzono działkę na ten cel. Prace re-
montowe wykonano też w Domu Kultury w Jaroszowcu i Ośrod-
ku Zdrowia w Bydlinie. Na obu budynkach wymieniono pokry-
cie dachowe. Bieżące zadania inwestycyjne wykonano również 
w budynkach oświatowych: remont parkietów w przedszkolach 
w Chechle (w dwóch salach przedszkolnych) i Ryczówku (w 
trzech salach), malowanie pomieszczeń kuchennych, remont 

W Bogucinie Dużym zmodernizowano 
pomieszczenia w świetlicy, natomiast 
w Bydlinie przy pawilonie sportowym 
wykonano miejsca postojowe dla samo-
chodów oraz odcinek ogrodzenia placu 
przy pawilonie sportowym. Sołectwo 
Chechło zleciło ogrodzenie boiska przy 

 WYKORZYSTANO PONAD 300 TYSIĘCY NA POTRZEBY SOŁECTW

Jak spożytkowano fundusze sołeckie
W mijającym 2015 roku w budżecie Gminy 
Klucze w ramach funduszy sołeckich do dys-
pozycji było łącznie 325 462 złotych. Sołec-
twa wykorzystywały przydzielone im kwoty 
(od 10 tysięcy do ponad 27 tysięcy złotych) 
na różne inwestycje, wśród których znalazły 
się zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych, 
remonty świetlic i inne prace budowlane. 

ul. Leśnej, a Cieślin przeznaczył swój fun-
dusz na ogrodzenie i doposażenie placu 
zabaw, organizację festynu wiejskiego 
i zakup wyposażenia do budynku świe-
tlicowego. W Golczowicach dokończo-
no budowę altanki z grillem i zakupio-
no wyposażenie do świetlicy wiejskiej. 
W Hucisku natomiast przeznaczono 
przypisaną kwotę z funduszu sołeckiego 
na ogrodzenie świetlicy. W Jaroszowcu 
sołectwo zakupiło materiały na położenie 
nawierzchni boiska wielofunkcyjnego. 
Z kolei w Kluczach w okresie wakacji za-
kończyła się wymiana nawierzchni przed 
budynkiem szkoły. W Kolbarku przezna-
czono fundusz na rozbudowę placu za-

baw i zagospodarowanie powierzchni 
przy boisku „Skotnica”, a w Krzywopło-
tach przeprowadzono prace wykończe-
niowe w budynku wielofunkcyjnym. 
Kwaśniów Dolny sfinansował budowę al-
tany oraz zakup wyposażenia do budyn-
ku strażnicy OSP. Z kolei Kwaśniów Gór-
ny zrealizował budowę i zagospodaro-
wanie placu zabaw. Natomiast sołectwo 
Rodaki przeznaczyło środki z funduszu 
na ogrodzenie terenu szkoły podstawo-
wej, świetlicy i remizy OSP. W Ryczów-
ku z funduszu sołeckiego wybudowano 
plac zabaw, a w Zalesiu Golczowskim 
urządzono teren rekreacyjny. 

Rafał Jaworski

W  kilku  miejscowościach  gmi-
ny  w  ramach  funduszy  sołeckich 
prowadzone  były  prace  budowla-
ne  przy  budynkach  użyteczności 
publicznej,  takie  jak wymiana na-
wierzchni,  budowa  miejsc  posto-
jowych  dla  samochodów,  wyko-
nanie  ogrodzenia  czy  urządzanie 
terenu rekreacyjnego. Na zdjęciu: 
nowa nawierzchnia na placu przed 
szkołą  podstawową  i  gimnazjum 
w Kluczach.

Budowa i doposażenie placów zabaw to zadanie, które zdecydowano się sfinansować 
z funduszy sołeckich w Cieślinie, Kolbarku, Kwaśniowie Górnym (zdjęcie) i Ryczówku. 

4444

Dzięki dotacji z konkursu „Małopolskie Remizy 2015” wyremontowano pomieszczenia 
w siedzibie OSP w Chechle. 

sali zajęć w przedszkolu w Jaroszowcu oraz remont wentylacji 
szatni basenu przy gimnazjum w Kluczach. Ponadto wykonano 
odwodnienie drogi do „pałacu” w Jaroszowcu (dojazd od strony 
ulicy Kolejowej) i odmulenie cieku wodnego w Kluczach.

Na zlecenie gminy opracowano także dokumentację bu-
dowlaną dla przebudowy wejścia do budynku Urzędu Gmi-
ny Klucze i Ośrodka Zdrowia w Bydlinie oraz dla moderni-
zacji budynku Ośrodka Zdrowia w Kluczach.

Rafał Jaworski
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1.   W grudniu trwały prace końcowe związane z budową zatoki przystankowej i chodnika na ulicy  
  Olkuskiej w Kluczach. Koszt inwestycji wyniósł 50 633 złotych.

2.   Budowa drogi tłuczniowej w Kluczach-Osadzie. Umożliwi ona dojazd do działek przemysłowo- 
  usługowych poza zabudową mieszkalną. Koszt inwestycji to 50 000 złotych. 

3.  Modernizacje dróg na ulicach Stawowej i Polnej w Ryczówku. Koszt obu inwestycji: 39 828 zł.

4.   Modernizacja drogi na ulicy Słonecznej w Kwaśniowie Górnym. Koszt inwestycji: 67 616 zł.

5.   Hucisko – modernizacja drogi dojazdowej do świetlicy. Koszt inwestycji: 23 400 zł.

Modernizacja ciągów komunikacyjnych na odcinku od Urzędu Gminy Klucze do centrum handlowego w Kluczach
Prace modernizacyjne obejmowały częściową rozbiórkę starych chodników i nawierzchni drogi oraz położenie nowej na-
wierzchni, wykonanej wyłącznie z kostki betonowej. W związku z modernizacją zmieniła się organizacja ruchu w tym miej-
scu. Koszt prac modernizacyjnych, sfinansowany z budżetu Gminy Klucze, wyniósł 148 885 złotych. 

Budowa 20 miejsc miejsc postojowych i drogi wyjazdowej przy Szkole Podstawowej w Kluczach
Zrealizowana w okresie wakacji inwestycja poprawiła bezpieczeństwo dowozu dzieci do szkoły, a także znacznie ograniczyła 
zatory komunikacyjne na drodze przy szkole. 

Modernizacja drogi polnej w Chechle na odcinku ulica Kluczewska – Dąbrówka
W wyniku przeprowadzonych w maju prac modernizacyjnych zniszczona droga polna w kierunku Dąbrówki w Chechle zosta-
ła pokryta nową nawierzchnią asfaltową. Koszt prac wyniósł ponad 79 000 złotych. Inwestycja była częściowo sfinansowana 
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 

Pozostałe inwestycje zrealizowane w 2015 roku

Budowa drogi tłuczniowej w Kluczach-Osadzie.Nowa zatoka przystankowa i chodnik na ulicy Olkuskiej  
w Kluczach

 

Ryczówek, ul. Polna.

Kwaśniów  
Górny,  
ul. Słoneczna.

Hucisko,  
budowa drogi  

do świetlicy.

Inwestycje drogowe w 2015 roku
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KLUCZE. UPIĘKSZAMY PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ

Nasadzenia roślin 
w Gminie Klucze
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Wielu mieszkańców zapewne zauważyło dużą choinkę, któ-
ra stanęła w centrum Klucz – to jodła kalifornijska, którą posa-
dzono na środku placu parkingowego. Dodatkowo narożniki 
„ryneczku” obsadzono drzewkami ozdobnymi. 

W ramach akcji nasadzeń drzewa i krzewy zostały także 
posadzone w okolicy Urzędu Gminy, w ciągu pieszo-jezdnym 
obok „Biedronki”, w pobliżu banku, nowego parkingu, a tak-
że w Jaroszowcu przy ulicy Kolejowej. Duża część nasadzeń 
została wykonana w parku w Kluczach. Drzewa i krzewy po-
jawiły się teżprzy rondzie i obok pizzerii.

W wyniku przeprowadzonych działań krajobraz gminy 
Klucze wzbogaci się o wiele nowych roślin, także takich, 
których nie widzieliśmy do tej pory w naszej przestrzeni 
publicznej. Oprócz klonów, buków i brzóz ozdobnych po-
jawią się kwitnące śliwy purpurowe, catalpy aurea czy wi-
śnie amanogawa, które swoje piękno zaprezentują na wio-
snę przyszłego roku.

Wśród posadzonych drzew i krzewów odnajdziemy także 
te szczególnie cenne, bo długowieczne i rzadko spotykane, 
jak miłorząb dwuklapowy, dąb kolumnowy oraz platan klo-
nolistny.

Bardzo duży wkład w kształt procesu nasadzania wniosła 
Radna Gminy Klucze – Iwona Walnik, która wykorzystując 
swoje doświadczenie zawodowe i wiedzę botaniczną uczest-
niczyła w procesie planowania i sadzenia drzew i krzewów. 
Była obecna przy sadzeniu niemal każdego drzewa, dokładnie 
nadzorując prowadzone prace pod względem efektu przyrod-
niczego i estetycznego.

Swojego zadowolenia z zakończenia prac nie kryje Wójt 
Gminy Klucze – Norbert Bień, który podaje, że w związku 

Na początku grudnia na terenie naszej gminy zakończyły się prace 
związane z sadzeniem drzew i krzewów w różnych częściach prze-
strzeni publicznej. W wyniku przeprowadzonej akcji krajobraz gminy 
wzbogaci się o wiele nowych, ciekawie prezentujących się roślin.

z decyzją uruchomienia nowych terenów inwestycyjnych 
w Jaroszowcu przez firmę Glassolution mieliśmy możliwość 
nasadzić ponad 200 drzew na terenie Gminy Klucze. Nasa-
dzenia wykonywała firma Drewsmol z okolic Mszczonowa, 
która dodatkowo podarowała mieszkańcom Gminy Klucze 
jodłę posadzoną w centrum Klucz. Wójt podkreśla, że gmina 
nie poniosła żadnych kosztów związanych z prowadzonymi 
pracami. Ponadto, dzięki uruchomieniu terenów inwestycyj-
nych, do końca czerwca 2016 roku ma powstać nowa hala 
i linia produkcyjna w firmie Glassolution, która wygeneruje 
ok 80 nowych miejsc pracy. Wójt dodaje, że podobne akcje 
nasadzeń były w tym roku wykonywane także przez powiat 
olkuski. W ich wyniku nowe nasadzenia pojawiły się w Kwa-
śniowie oraz Rodakach.

Kamil Wołek

OŚWIETLENIE PLACU ZABAW W ZALESIU GOLCZOWSKIM

W imieniu mieszkańców Zalesia Golczowskiego składamy serdeczne podziękowania Fundacji 
Cemex „Budujemy Przyszłość” za projekt i realizację oświetlenia placu zabaw.

Dziękujemy szczególnie Panu Adamowi Myjkowskiemu - Menedżerowi Zespołu Kopalń, 
Panu Pawłowi Krawczykowi – Kierownikowi Kopalni Dolomitu Jaroszowiec    i Maciejowi 
Jakubskiemu -  Sołtysowi sołectwa Golczowice.

Specjalne  podziękowania  kierujemy  do  Pana  Krzysztofa  Jaworskiego,  koordynatora 
projektu, za wzorową współpracę, porozumienie oraz osobistą konsultację i nadzór prac 
na rzecz naszego sołectwa.

Sołtys Zalesia Golczowskiego Agnieszka Ścigaj
Koło Gospodyń Wiejskich w Zalesiu Golczowskim
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CIEŚLIN. BUDOWA MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ 
I ODBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI

WNIOSEK GMINY KLUCZE 
NA WSTĘPNEJ LIŚCIE RANKINGOWEJ 

Koniec
przebudowy 
drogi w Cieślinie

Trwająca od lutego bieżącego roku przebudowa drogi w Cieślinie po-
woli dobiega końca. Fragment drogi powiatowej o długości 1970 me-
trów był w ostatnim roku miejscem realizacji strategicznej inwestycji 
wodociągowej. Jej realizatorem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Olkuszu. Spółka wykonuje tę inwestycję w ramach pro-
jektu „Zaopatrzenie w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej po zakoń-
czeniu eksploatacji złóż przez Zakład Górniczo – Hutniczy Bolesław”.

Prace w Cieślinie były  jednymi z najistotniejszych w zakre-
sie realizacji głównego celu projektu, jakim było zapewnienie 
mieszkańcom  powiatu  olkuskiego  dostępu  do  wody  pitnej 
ze źródeł triasowych i jurajskich, po zakończeniu eksploatacji 
rudy cynku i ołowiu przez kopalnię ZGH Bolesław. Wiązało 
się to z tym, że przez teren tej miejscowości przebiega druga, 
obok  Kolbarku,  główna  magistrala  wodociągowa,  która  bę-
dzie dostarczać wodę do naszych domów i zakładów pracy.

W drugiej połowie  listopada w Cieślinie została nałożo-
na  ostania  ścieralna  warstwa  asfaltu,  dzięki  której  droga 
stała  się  całkowicie  przejezdna.  Ostatnim  etapem  remon-
tu  jest  budowa  chodnika.  Przestrzeń  dla  ruchu  pieszych 
ma  być  poprowadzona  od  strony  cmentarza  do  kościoła, 
by za świątynią przenieść się na przeciwległą stronę jezdni, 
gdzie będzie prowadzona w stronę miejscowego sklepu.

Wraz  z  nową  nawierzchnią  został  także  położony  as-
falt  przy  zajazdach  autobusowych  w  pobliżu  przystan-
ków, umocniono a  także skarpę w pobliżu kościoła, która 
od dawna groziła osunięciem i zagrażała stabilności drogi.

Jak podkreśla Wójt Gminy Klucze Norbert Bień, remont 
tej drogi jest jednym z priorytetów władz gminnych i powia-
towych. 

Realizacja tej inwestycji przy okazji prac Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji udowadnia, że pewne sprawy 
można realizować wspólnie na zasadach partnerstwa i ra-
cjonalności działań. To dopiero początek inwestycji na tej 
drodze powiatowej. W przyszłym roku mamy zamiar apliko-
wać wraz z powiatem o środki zewnętrzne na kontynuację 
inwestycji w kierunku Kwaśniowa Dolnego. Przewiduję, 
że remont mógłby rozpocząć się w 2017 roku, by w dalszym 
czasie przenieść się na ostatni fragment tej drogi na odcinku 
drogi powiatowej pomiędzy Kwaśniowem Górnym a Roda-
kami przez Ryczówek – mówi Norbert Bień.

Kamil Wołek

Jest szansa na
dofinansowanie 
przebudowy drogi
Wniosek Gminy Klucze znalazł się na wstępnej liście rankingowej 
wniosków o dofinansowanie infrastruktury drogowej w ramach 
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016-2019. Gmina stara się o wsparcie finansowe kosztów 
przebudowy 1,3 km drogi na odcinku Ryczówek – Kwaśniów Dolny.

Na początku grudnia „Wojewódzka komisja do spraw oce-
ny  wniosków”  powołana  przez  Wojewodę  Małopolskiego 
zakończyła ocenę wniosków złożonych w ramach naboru 
na  2016  r.  Na  podstawie  wyników  oceny  merytorycznej 
ustalono wstępną listę rankingową. Obejmuje ona wszyst-
kie wnioski spełniające wymogi formalne, wśród nich jest 
również  wniosek  złożony  przez  Gminę  Klucze.  Dotyczy 
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Gmina Klucze w ramach wojewódzkiego programu rozwoju infrastruktury drogowej stara się 
o dofinansowanie przebudowy drogi Ryczówek –   Kwaśniów Dolny. Na zdjęciu obecny stan 
ulicy Krzewowej w Ryczówku, która ujęta jest w planie modernizacji.

on  planowanej  przebudowy  drogi  gminnej  o  łącznej  dłu-
gości 1,335 km, na odcinku: Ryczówek  (ulice Kluczewska 
i Krzewowa) – Kwaśniów Dolny (ul. Stawowa). Wartość in-
westycji to ponad 1,8 mln, z czego połowa to wnioskowana 
kwota dotacji (931 tys. złotych).

Do  wstępnej  listy  rankingowej  o  dofinansowanie  w  ra-
mach  Programu  rozwoju  gminnej  i  powiatowej  infrastruk-
tury drogowej na lata 2016-2019 zakwalifikowano 58 wnio-
sków,  a  34  wnioski  komisja  odrzuciła.  Ostateczną  listę  za-
kwalifikowanych  do  dofinansowania  wniosków  poznamy 
do 31 stycznia.

Rafał Jaworski
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RADA GMINY KLUCZE 
USTALIŁA WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKOWYCH

Podatki w 2016 r.
nie będą wyższe

W Gminie Klucze stawki podatków od nieruchomości i od środków 
transportowych, które będą obowiązywać w 2016 roku, pozostaną 
w zdecydowanej większości na takim samym poziomie jak w 2015 roku. 

Rada Gminy Klucze podczas sesji, która odbyła się 26 listo-
pada,  zaakceptowała  projekt  uchwały  przedstawiony  przez 
Wójta Gminy Klucze Norberta Bienia i przegłosowała pozo-
stawienie na przyszły rok obowiązujących dotychczas stawek 
podatku  od  nieruchomości.  Tylko  w  dwóch  przypadkach 
stawki te różnią się od tych uchwalonych na rok 2015. Zmia-
ny te wynikają z dostosowania wysokości wymienionych sta-
wek do tych określanych przez Ministra Finansów. Nowością 
jest natomiast wprowadzenie nowej stawki podatku od nieru-
chomości dla gruntów objętych rewitalizacją. 

Zgodnie z propozycją Wójta Gminy Klucze pozostawiono 
też na poziomie tegorocznym stawki podatku od środków 
transportowych.  Zmiana  dotyczy  jedynie  stawek  podatku 
odnośnie autobusów, a wynika ona ze zmian w przepisach, 
które  wprowadzają  nowy  podział  ze  względu  na  liczbę 
miejsc do siedzenia w pojeździe, poza miejscem kierowcy. 

Natomiast  niższa  o  12,42%  stawka  obowiązuje  w  przy-
padku  podatku  rolnego,  co  wynikło  z  obniżenia  średniej 
ceny  skupu  żyta,  o  czym  informuje  komunikat  prezesa 
GUS. Zmieniła  się  też wysokość podatku  leśnego – wzrósł 
on o 1,54% (to z kolei wynika z ogłaszanej przez GUS śred-
niej ceny sprzedaży drewna, a ta jest podstawą do ustalenia 
wysokości podatku leśnego). 

Rafał Jaworski

W związku z tym od 1 listopada 2015 r. obowiązują nowe 
miesięczne stawki stypendium szkolnego i zasiłku szkol-
nego. W przypadku stypendium szkolnego wynoszą one 
od 95 do 185 złotych (w zależności od średniego miesięcznego 
dochodu netto na jednego członka rodziny), natomiast zasiłek 
szkolny może być wypłacany w kwotach od 200 do 300 złotych 

(RAJ)

Stypendia socjalne
– nowe stawki

Mieszkańcy 
otrzymali przed 
świętami pomoc 

żywnościową
Rada Gminy Klucze uchwaliła zmiany w „Regulaminie udzielania po-
mocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie Gminy Klucze”. Wynikają one ze zmian kryteriów upraw-
niających do ubiegania się o przyznanie stypendium, określonych 
w rozporządzeniu rządowym. Zgodnie z nim kryterium dochodowe dla 
osoby w rodzinie wynosi obecnie 514 zł, a nie jak dotychczas 456 zł. Prawie dwadzieścia ton żywności przekazał Bank Żywności w Kra-

kowie dla mieszkańców gminy Klucze w ramach Programu Ope-
racyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowane-
go ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. 
Dzięki współpracy Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego 
i Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach, którzy realizują działania 
związane z dystrybucją paczek żywnościowych, zabezpieczono taką 
pomoc dla ponad 800 osób. Do połowy grudnia paczki z żywnością 
otrzymało około 600 osób, tj. ponad 200 rodzin. Osoby, które chcia-
łyby skorzystać z takiej formy pomocy mogą jeszcze zgłaszać się 
do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach.

Pomoc w formie paczek żywnościowych mogły otrzymać 
osoby, których dochód na jednego członka w rodzinie nie 
przekraczał 150% kryterium dochodowego wynikającego 
z ustawy o pomocy społecznej (tj. 771 złotych na osobę w ro-
dzinie i 951 złotych na osobę samotną). Jedna osoba mogła 
otrzymać 7 kilogramów żywności o zróżnicowanym asorty-
mencie. W paczkach były m.in. produkty zbożowe, nabiał, 
konserwy i koncentraty, dżemy, cukier i olej. Wartość zgro-
madzonej żywności to ok. 240 000 złotych. Zważywszy na to, 
że wkład finansowy gminy Klucze w organizację pomocy wy-
niósł tylko 3 500 złotych (koszty magazynowania żywności), 
udało się zapewnić potrzebującym mieszkańcom naprawdę 
wartościową pomoc z minimalnymi kosztami własnymi. Była 
to jednak ogromna praca personalna, związana z dystrybucją 
dużej ilości paczek i spełnieniem wymogów formalnych pro-
jektu pomocowego dofinansowanego z UE. 

Tegoroczna akcja to na razie projekt pilotażowy w gminie 
Klucze. Jednak są szanse, że również w przyszłym roku uda 
się zorganizować dystrybucję żywności dla naszych miesz-
kańców. Dzięki osobistym staraniom Wójta Gminy Klucze 
Norberta Bienia, który prowadził rozmowy na ten temat 
z przedstawicielami Agencji Rezerw Materiałowych, praw-
dopodobnie możliwe będzie magazynowanie tak dużej ilo-
ści paczek z żywnością przekazaną przez Banki Żywności 
w składnicy ARM w Zalesiu Golczowskim. 

W pomoc żywnościową włączyła się ponad połowa mało-
polskich gmin. Jak mówi Beata Ciepła z krakowskiego Banku 
Żywności, z programu korzysta obecnie ok. 47 tysięcy miesz-
kańców naszego województwa, ale wciąż jeszcze 15 tysięcy 
Małopolan może zostać objętych pomocą. W powiecie olku-
skim tylko w dwóch gminach wydawane są paczki z POPŻ 
- w gminie Klucze i Olkuszu, gdzie w program włączyło się 
Stowarzyszenie Dobroczynne Res Sacra Miser.
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STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  
OBOWIĄZUJĄCE W 2016 ROKU

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całko-
witej:

a. powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie..……......………………… 660,00 zł
b. powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie …………..……….....… 1.224,00 zł
c. powyżej 9,0 t do poniżej 12,0 t ..…………..............… 1.320,00 zł
  – niezależnie od rodzaju zawieszenia 
d. przy 2 osiach – od 12,0 t do poniżej 15,0 t ..…....… 1.776,00 zł
e. przy 2 osiach – od 15,0 t i więcej..………………………1.908,00 zł
f. przy 3 osiach – od 12,0 t do poniżej 19,0 t ……….… 1.860,00 zł

Stawki podatku obowiązujące  
w 2016 roku

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 

1. Od budynków lub ich części:

a. mieszkalnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej......... 0,68 zł
b. związanych  z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej 

oraz  od  budynków  mieszkalnych  lub  ich  części  zajętych 
na prowadzenie działalności  gospodarczej – od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej....................................................... 20,93 zł

c. zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  za-
kresie  obrotu  kwalifikowanym  materiałem  siewnym  – 
od 1 m2 powierzchni użytkowej.................................... 10,68 zł

d. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ro-
zumieniu  przepisów  o  działalności  leczniczej,  zajętych 
przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej....................................................... 4,65 zł

e. pozostałych,  w  tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej 
statutowej  działalności  pożytku  publicznego  przez  organi-
zacje  pożytku  publicznego  –  od  1  m2  powierzchni  użytko-
wej......................................................................................... 5,96 zł

2. Od gruntów:

a. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków – od 1m2 powierzchni................................ 0,81 zł

b. pod wodami powierzchniowymi stojącymi  lub wodami po-
wierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 
– od 1 ha powierzchni...................................................... 4,58 zł

c. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – od 1m2 powierzchni............... 0,29 zł

d. niezabudowanych  objętych  obszarem  rewitalizacji,  o  któ-
rym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewi-
talizacji (Dz. U. z 2015r. poz. …), i położonych na terenach, 
dla  których  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzen-
nego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkanio-
wą,  usługową  albo  zabudowę  o  przeznaczeniu  mieszanym 
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia 
wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów 
upłynął  okres  4  lat,  a  w  tym  czasie  nie  zakończono  budo-
wy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – od 1 m2 po-
wierzchni............................................................................ 3,00 zł

3. Od budowli  –  2%  ich  wartości  określonej  na  podstawie  
art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lo-
kalnych.

g. przy 3 osiach – od 19,0 t i więcej ……………………… 2.448,00 zł
h. przy 4 osiach i więcej – od 12,0 t do poniżej 29,0 t ...................

...................................................................................…. 2.532,00 zł
i. przy 4 osiach i więcej – od 29,0 t i więcej ……..….. 2.844,00 zł

2. Od ciągnika siodłowego i balastowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów

a. od 3,5 t do poniżej 12 t ..……………………………………. 1.356,00 zł
  – niezależnie od rodzaju zawieszenia
b. przy 2 osiach – od 12 t do mniej niż 31 t …………… 1.668,00 zł
c. przy 2 osiach – od 31 t do 36 t włącznie …………… 2.244,00 zł
d. przy 2 osiach – powyżej 36 t .....………………………… 2.472,00 zł
e. przy 3 osiach i więcej – od 12 t do 36 t włącznie ……..................

....................................................................................… 2.004,00 zł
f. przy 3.osiach i więcej – powyżej 36 t i mniej niż 40 t….............

.........................................................................................2.472,00 zł
g. przy 3 osiach i więcej – od 40 t i więcej …………… 2.952,00 zł

3. Od przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów

a. od 7,0 t do poniżej 12,0 t …………………………………… 1.380,00 zł
b. przy 1 osi – od 12 t i więcej ……………………………… 1.428,00 zł
c. przy 2 osiach – od 12 t do 36 t włącznie …………..... 1.512,00 zł
d. przy 2 osiach – powyżej 36 t ……………………………. 1.776,00 zł
e. przy 3 osiach i więcej – od 12 t do 36 t włącznie ……................

....................................................................................… 1.536,00 zł
f. przy 3 osiach i więcej – powyżej 36 t ………………… 1.944,00 zł

4. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia 
poza miejscem kierowcy:

a. mniejszej niż 22 miejsca ……………....…………………. 1.200,00 zł
b. równej 22 i do 29 miejsc włącznie ……..…………….. 1.320,00 zł
c. równej lub większej niż 30 miejsc ….………….…...... 1.776,00 zł

Dla pojazdów określonych w §1 ust. 1  lit. a, b, c, ust. 2  lit. a,  
ust. 3 lit. a, ust. 4 lit. a, b niniejszego załącznika, wyprodukowa-
nych przed 1 stycznia 1995 roku stawki podatku zwiększa się 
i określa w wysokościach:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie cał-
kowitej pojazdu

a. powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie …………………………… 756,00 zł
b. powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie …………………….….. 1.320,00 zł
c. powyżej 9,0 t do poniżej 12,0 t ……….…………….….. 1.548,00 zł

2. Od ciągnika siodłowego i balastowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów 

a. od 3,5 t do poniżej 12,0 t ……………………………….… 1.428,00 zł

3. Od przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów

a. od 7,0 t do poniżej 12,0 t ……………………………..…… 1.488,00 zł

4. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia 
poza miejscem kierowcy:

a. mniejszej niż 22 miejsca ………………..….………….…. 1.320,00 zł
b. równej 22 i do 29 miejsc włącznie ……………..…... 1.464,00 zł
c. równej lub większej niż 30 miejsc ….……...……...... 1.992,00 zł
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Uczestnicy Dnia Zdrowia mogli brać 
udział udział w ogólnorozwojowych 
zajęciach gimnastycznych w auli szkol-
nej, m.in. w ćwiczeniach relaksacyjno-
-gimnastycznych Tai-Chi. Bezpłatnych 
porad i usług udzielali specjaliści z die-
tetyki i bioenergoterapii. Dzień Zdro-
wia był okazją do wykonania darmo-
wych badań, m.in. cukru we krwi, ci-
śnienia tętniczego i pomiaru dwutlen-
ku węgla w wydychanym powietrzu. 

Dzień Zdrowia
14 listopada w Szkole Podstawowej w Klu-
czach w ramach projektu „Strefa Aktywne-
go Seniora – kontynuacja”, dofinansowane-
go ze środków Ministerstwa Sportu i Tury-
styki, odbył się Dzień Zdrowia. Wydarzenie, 
zorganizowane przez Stowarzyszenie „Ba-
biniec”, odwiedziło około 200 osób, w tym 
50 uczestników „Strefy Aktywnego Seniora”, 
projektu, który wśród mieszkańców gminy 
w wieku 50+ cieszył się ogromnym zainte-
resowaniem.

Wydarzenie rozpoczął występ uczniów 
klasy III b, a po nim wręczono nagrody 
i dyplomy laureatom konkursu plastycz-
no-profilaktycznego „Wybieram zdro-
wie!”. Zwycięzcą konkursu została Zu-
zanna Płonka z klasy II a, drugie miej-
sce zajął Błażej Boruń z kl. III b, a trze-
cie Maciej Kołodziejczyk z kl. III b. Wy-
różnienia otrzymali: Kamil Wnuk (I c), 
Maja Rak (II a) i Michał Rapacz (III a). 
Ciekawym punktem spotkania była pre-

Wybieram  
zdrowie!
19 listopada w auli Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Kluczach odbyło się uroczy-
ste zakończenie projektu „Wybieram zdro-
wie!”, dofinansowanego przez Województwo 
Małopolskie.

zentacja Izabeli Janczak-Bizoń, operato-
ra kamery w programie „Taaaka Ryba” 
Telewizji Polsat. Pani Izabela opowiada-
ła o tym, że dzięki programowi zrealizo-
wała marzenia o podróżach i odkrywa-
niu nieznanych zakątków podczas wy-
praw z kamerą. 

I etap konkursu „Opowiedz…”, prowadzo-
ny w ramach programu „Działaj Lokal-
nie”, ma na celu zachęcenie tegorocznych 
grantobiorców Ośrodka Działaj Lokalnie 
w Kluczach do poszukiwania atrakcyj-
nych sposobów opisywania własnych dzia-
łań i promowania inicjatyw wspieranych 
w ramach „Działaj Lokalnie” na terenie 
czterech gmin: Klucze, Trzyciąż, Bolesław 
oraz Wolbrom. Konkurs służy wyłonieniu, 
nagrodzeniu i promowaniu najlepszych 
przykładów twórczego pokazywania pro-
jektów Działaj Lokalnie. 

W STYCZNIU RUSZA KONKURS „OPOWIEDZ…”
Wkrótce zaprosimy Państwa do głosowania na filmy promujące najlepsze przykłady twórczego pokazywania projektów 
Działaj Lokalnie. Szczegóły dotyczące konkursu ukażą się na stronie internetowej www.gmina-klucze.pl i na profilu 
facebook Ośrodka Działaj Lokalnie w Kluczach. Patronat medialny nad konkursem sprawuje "Echo Klucz".

Kategorie konkursowe, które umożliwią 
wybór najlepszych prac to: 

KATEGORIA 1: CZŁOWIEK
W tej kategorii oczekujemy prac, które 
opowiedzą o konkretnych osobach zaan-
gażowanych w realizację projektu lub jego 
inspiratorów. 

KATEGORIA 2: MIEJSCE
Kategoria ta pozwala na pokazanie kon-
kretnych zmian, jakie zaszły w miejscowo-
ściach, w których realizowane były projekty. 

KATEGORIA 3: 
MOTYW
Kategoria „Motyw” daje możliwość po-
dzielenia się sukcesem skoncentrowanym 
wokół pewnego konkretnego produktu 
czy efektu projektu. 

KATEGORIA 4: 
FILMOWY PRODUKT PROJEKTU
W tej kategorii mogą być zgłaszane prace, 
które są produktem projektu, a nie opo-
wiadają o zmianie, jaka zaszła wskutek 
projektu. 

KLUCZE. STREFA AKTYWNEGO SENIORA

Jak informuje Anna Konieczniak, koor-
dynator projektu „Wybieram Zdrowie”, 
podczas jego realizacji zorganizowano 
m.in. wakacyjne rajdy profilaktyczno-
-sportowe, spektakle profilaktyczne, a tak-
że warsztaty: papieru czerpanego, fotogra-
ficzne oraz produkcji i montażu filmu.

KOMUNIKAT OŚRODKA DZIAŁAJ LOKALNIE W KLUCZACH
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PONAD 260 TENISISTÓW ZAGRAŁO W HALI MOSIR

S P O R T

Kluczewska sekcja hodowców gołębi, należąca do okręgu Wolbrom 
Polskiego Związku Hodowców Gołębi, podsumowała mistrzostwa 
w lotach gołębi w minionym sezonie.

Podczas  spotkania, które odbyło się w restauracji „Opoka” 
w Kluczach, wręczono puchary najlepszym hodowcom. 
W ceremonii wręczenia pucharów uczestniczył Wójt Gminy 
Klucze Norbert Bień. Podsumowano mistrzostwa w lotach 
gołębi w kilku kategoriach, w tym w mistrzostwach w lotach 
dorosłych gołębi, mistrzostwach tzw. całego gołębnika oraz 
w lotach gołębi młodych i rocznych.

W kategorii całości gołębnika mistrzem został Tadeusz 
Rembelski (który został także zdobywcą pucharu ufundo-
wanego przez Wójta Gminy Klucze), a wicemistrzem Tomasz 
Płowiec. Kolejne miejsca zajęli: Waldemar Kuśmierski (II wi-
cemistrz), Przemysław Gawron (I przodownik), Adam Oruba 
(II przodownik) i Robert Miś (III przodownik).

W kategorii lotów gołębi dorosłych tytuł mistrzowski rów-
nież zdobył Tadeusz Rembelski, a kolejne miejsca zajęli: 

Gołębie 
– pasja i  hobby

Przemysław Gawron (I wicemistrz), Tomasz Płowiec (II wice-
mistrz), Waldemar Kuśmierski (I przodownik), Jarosław Pasich 
(II przodownik) i Adam Oruba (III przodownik). Z kolei w lo-
tach gołębi młodych najlepszym hodowcą okazał się Rafał An-
tonik, a zdobywcami kolejnych miejsc zostali: Tomasz Płowiec, 
Waldemar Kuśmierski, Jan Stawiarski i Mieczysław Szwajgiel, 
Tadeusz Rembelski. Natomiast w mistrzostwach w lotach go-
łębi jednorocznych najlepsze miejsca zdobyli następujący ho-
dowcy: Przemysław Gawron, Tadeusz Rembelski i Waldemar 
Kuśmierski.

Rafał Jaworski

Memoriał im. Henryka Swędzioła. Na podium Aleksandra Banyś (pierwsze miejsce w kat. 
uczennic szkół podstawowych) i Emilia Borowiecka (miejsce drugie). Obie zawodniczki 
grają w ULKTS Jaroszowiec.

Memoriał im. Henryka Swędzioła
11 listopada w dzień Narodowego Święta Niepodległości został ro-
zegrany w Olkuszu Otwarty Turniej Tenisa Stołowego. To już dzie-
wiąta edycja tego wydarzenia. W tym roku został on dedykowany 
Henrykowi Swędziołowi, zmarłemu w ub. roku działaczowi LZS, za-
łożycielowi klubów i sekcji sportowych, prezesowi ULKTS Jaroszo-
wiec. Tenis stołowy był ukochaną dyscypliną sportu pan Henryka. 

Otwarty Turniej Tenisa Stołowego od 2006 roku gromadzi 
sportowców i miłośników tej dyscypliny w Hali Sportowo-
-Widowiskowej MOSiR w Olkuszu. W tym roku do rozgry-
wek przy stołach stanęło aż 267 osób, które wzięły udział 
w meczach rozegranych w 21 kategoriach wiekowych. 
Wśród zwycięzców, a także zawodników, którzy zajęli dru-
gie lub trzecie miejsce, znaleźli się tenisiści z gminy Klucze 
oraz osoby, które trenują tenis stołowy na jej terenie. W ka-
tegorii „Dziewczęta – szkoły podstawowe kl. V i VI” pierw-
sze miejsce zajęła Aleksandra Banyś, a drugie Emilia Bo-
rowiecka (obie zawodniczki grają w ULKTS Jaroszowiec). 
W kategorii „chłopców SP z klas V i VI” pierwsze miejsce 
wywalczył Dawid Rydzyk (ULKTS Jaroszowiec, miesz-
kaniec Łobzowa), zaś w kategorii gimnazjalistów zwycię-
żył Kamil Nowak (ULKTS Jaroszowiec, uczeń gimnazjum 
w Kluczach). Z kolei w kategorii „Młodziczki zrzeszone” 
trzecie miejsce zajęła Paulina Kita, mieszkanka Ryczów-
ka trenującą w ULKTS Jaroszowiec, reprezentująca klub 
„Płomień” Limanowa. Zwyciężczynią wśród dorosłych za-

wodniczek (kategoria „kobiety") została Justyna Stanek, była 
zawodniczka klubu jaroszowieckiego, potrójna medalistka 
Mistrzostw Młodziczek (pani Justyna zajęła też II miejsce 
w kat. seniorek zrzeszonych). Natomiast trzecie miejsce 
w kat. „seniorek zrzeszonych” zajęła Ilona Karolczyk, miesz-
kanka Kwaśniowa, trenująca w UKS Wolbrom. Wśród se-
niorów trzecie miejsce zajął Waldemar Glanowski z Klucz.
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Tomasz  Treppe  z  Muzeum  Sztuki 
i Techniki Japońskiej Manggha w Kra-
kowie  poprowadził  w  Domu  Kultury 
w  Jaroszowcu  warsztaty  malowania 
na  kamieniu  i  sztuki  składania  papie-
ru  „origami”.  Spotkanie  pod  hasłem 
„Bajki  i  baśnie  japońskie”  odbyło  się 
w  ramach  projektu  „Zagospodarowa-
nie czasu wolnego dzieciom: w świecie 
bajek, baśni i przygód”. W warsztatach 
uczestniczyły  przedszkolaki  i  ucznio-
wie klasy drugiej z Jaroszowca.

Bajki i baśnie japońskie 

Kolejna  odsłona  akcji  „Czytam  sobie 
w bibliotece” zgromadziła uczestników 
zajęć  prowadzonych  przez  Katarzynę 
Kruszenko  pod  hasłem  „Przyjaciele 
planety  Ziemia”.  Fragmentów  książki 
„Marta i ufoludek” Wojciecha Widłaka 
oraz porad, jak segregować śmieci, słu-
chały goszczące w Gminnej Bibliotece 
Publicznej przedszkolaki z grupy „Nie-
zapominajki  ”  z Klucz wraz z opieku-
nem panią Jolantą Szczepańską. 

Czytam sobie w bibliotece...

Panie z klubu „Otwarte Drzwi” zapraszają na wspólne twór-
cze spotkania do świetlicy „Zielone Wzgórza” w Rodakach 
(przy  remizie  OSP).  Dwugodzinne  spotkania  odbywają 
się  w  każdy  wtorek  od  godziny  siedemnastej.  W  okresie 
przedświątecznym  klubowiczki  prześcigały  się  w  pomy-
słach na tworzenie ozdób świąteczno-noworocznych, które 
6  grudnia  były  wystawiane  podczas  spotkania  mikołajko-
wego w świetlicy. „Otwarte Drzwi” to klub wielopokolenio-
wy, stwarzający szansę na współpracę seniorów z młodzie-
żą i dziećmi. 

„Otwarte Drzwi”  
w Rodakach

JAROSZOWIEC. GOŚĆ Z MUZEUM MANGGHA W KRAKOWIE

KLUCZE. PRZEDSZKOLAKI UCZESTNICZĄ W WARSZTATACH EDUKACYJNYCH

RODAKI. ZAPROSZENIE DO KLUBU

Przed świętami Bożego Narodzenia panie malowały bombki i tworzyły ozdoby świąteczne

Więcej zdjęć  

z prezentowanych wydarzeń  

szukaj na  

www.gmina-klucze.pl

fo
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KLUCZE. ETAP REJONOWY 
DIECEZJALNEGO KONKURSU

Konkurs 
wiedzy 
biblijnej
Trójka uczennic, laureatek etapu rejonowe-
go XXI Konkursu Wiedzy Biblijnej, będzie re-
prezentować dekanat jaroszowiecki w finale 
konkursu w Sosnowcu. Etap rejonowy kon-
kursu biblijnego odbył się w Szkole Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Kluczach.

Monika  Kalarus  ze  Szkoły  Podstawo-
wej w Jaroszowcu zajęła w nim pierw-
sze miejsce, a kolejne miejsca przyzna-
no  Aleksandrze  Pałce  z  Chechła  i  Ja-
godzie Kurkowskiej ze szkoły w Kwa-
śniowie. W sumie w etapie rejonowym 
z  zadaniami  testowymi  dotyczącymi 

wiedzy o Ewangelii św. Łukasza zmie-
rzyło  się  trzynaścioro  uczniów  wyło-
nionych w etapach szkolnych konkur-
su. 

Obecny  na  inauguracji  konkursu 
w Kluczach ks. dziekan Marek Szeląg 
zwracając się do uczestniczącej w kon-
kursie młodzieży przytoczył opowieść 
poety  i  dramaturga  Romana  Brand-
staettera,  który  tak  wspominał  słowa 
swojego dziadka: „Będziesz Biblię nie-
ustannie czytał i nigdy się z nią nie 
rozstaniesz... A gdy się zestarzejesz, 
dojdziesz do przekonania, że wszystkie 

książki, które przeczytałeś, są tylko nie-
udolnym komentarzem do tej jedynej 
księgi”. 

W  inauguracji  konkursu  w  szkole 
w  Kluczach  uczestniczyli  ponadto 
księża  z  parafii  dekanatu  jaroszo-
wieckiego, katecheci, dyrektor szkoły 
Małgorzata  Curyło,  dyrektor  Gmin-
nego Zespołu Oświaty Jarosława Kra-
szewska, Wójt Gminy Klucze Norbert 
Bień, i Magdalena Nowak, nauczyciel 
w Gimnazjum w Kluczach, koordyna-
tor diecezjalny konkursu biblijnego. 

Rafał Jaworski

PLENER MALARSKI IM. KS. MARCINA DUBIELA – 
CIEŚLIN 2015

Wernisaż i aukcja
W olkuskiej  Galerii  Sztuki Współczesnej  BWA  odbył  się wernisaż 
wystawy,  na  której  zgromadzono  obrazy  powstałe  na  tegorocz-
nym  IV  Integracyjnym  Międzynarodowym  Plenerze  Malarskim  
im. ks. Marcina Dubiela – Cieślin 2015. Otwarciu wystawy towa-
rzyszyły:  aukcja  prac  uczestników  pleneru  oraz  koncert  jazzowy 
zespołu Kozji Pałer Quartet. 

Na wystawę zapraszali Stowarzyszenie „Klucz” z prezesem 
Wiesławem Pietrasem oraz Mariusz Połeć, artysta z Cieślina, 
komisarz pleneru malarskiego.

Plener im. ks. Marcina Dubiela odbywa się cyklicznie 
od 2012 roku. W tym roku uczestniczyło w nim piętnastu 
artystów: Justyna Banasiak, Ewa Bogucka-Pudlis, Małgo-
rzata Kacperek, Andrzej Kacperek, Michał Smółka, Michał 
Kwarciak, Igor Sikorski, Damian Pacha, Mariusz Połeć, Grze-
gorz Skrzypek, Tadeusz Zientara, Samvel Paremuzyan, Ewa 
Gadnicka-Włodarczyk, Anna Fornelska i Halina Wójtowicz-
-Szczepanik. Plenerowi towarzyszyły również warsztaty ma-
larskie i rzeźbiarskie dla osób niepełnosprawnych. 

(RAJ)
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Do konkursu na etapie rejonowym przystąpiło trzynaścioro uczniów



E C H O  K L U C Z 

14

Społeczny Komitet Pomocy, który zorganizował w listopadzie zbiórkę 
publiczną i koncert charytatywny „Pomagamy Miłoszkowi”, przekazał 
zebrane pieniądze mamie Miłoszka. Dzięki solidarności mieszkańców 
udało się zebrać 19 476,11 złotych! Mały pacjent przeszedł trudne 
leczenie nowotworu, przeprowadzone we Francji.

Sam koncert charytatywny odbył się 21 listopada. Nato-
miast przez trzy dni, od 20 do 22 listopada trwała na te-
renie gminy Klucze publiczna zbiórka pieniędzy. Wolon-
tariusze, uczniowie naszych szkół zaopatrzeni w stosowne 
legitymacje kwestowali na ulicach i odwiedzali domy miesz-
kańców gminy. Datki pieniężne można było przekazywać 
także w zakładach pracy, sklepach, przy kościołach i w bu-
dynkach samorządowych, m.in. w Urzędzie Gminy Klucze.  
Kiedy zaszła taka potrzeba nie wahaliśmy się ani chwili 
i wspólnymi siłami powołaliśmy komitet pomocy naszemu 
małemu mieszkańcowi. Jestem wdzięczny za to, że państwo 
tak licznie tutaj przyszli, aby wesprzeć cel tej akcji charyta-
tywnej – powiedział podczas koncertu Wójt Gminy Klucze 
Norbert Bień, zwracając się do mieszkańców, którzy wypeł-
nili salę widowiskową Domu Kultury w Kluczach.

Chciałbym również gorąco podziękować osobom, które 
zaangażowały się w pracę Społecznego Komitetu Pomocy: 
Magdalenie Nowak, Ramonie Czyżykowskiej-Liber, Zuzan-
nie Kocjan, Mirosławowi Mackowi, Stanisławowi Góździo-
wi, Dariuszowi Zubowi i Mai Kwaczyńskiej-Dyduch, a także 
wolontariuszom ze szkół i ich opiekunom – podkreślił Wójt 
Gminy Klucze.

W czasie, kiedy w Kluczach odbywał się koncert, Miłosz 
był już z mamą w Paryżu, gdzie przeszedł operację oraz le-
czenie radioaktywne. Chłopiec dzielnie znosił wszystkie za-
biegi podczas pobytu w instytucie we Francji. Po powrocie 
do kraju mama Miłoszka, Agata Smętek została zaproszona 
do Urzędu Gminy Klucze, gdzie członkowie Społecznego 
Komitetu Pomocowego (powołanego przez Wójta Gminy 
Norberta Bienia dla organizacji zbiórki pieniężnej i kon-
certu charytatywnego) przekazali jej zgromadzone dzięki 
akcji pieniądze.

Koncert był wspólnym gestem solidarności zarówno dar-
czyńców, którzy brali udział w licytacjach wartościowych 
przedmiotów podarowanych na aukcję, jak i każdego miesz-
kańca, który wsparł akcję datkami do puszek. Był to rów-
nież wspaniały gest ze strony artystów i wszystkich dzieci, 
bowiem poprzez sceniczny udział w koncercie wsparli jego 
dobroczynny cel, a słuchaczom dostarczyli wielu niezapo-
mnianych wrażeń. 

Wystąpić w koncercie dla Miłoszka zechciały dzieci – 
przedszkolaki z grup „Muminki” i „Pszczółki”z Przedszko-
la im. Jasia i Małgosi w Kluczach, które otwierały koncert 
oraz podopieczni Justyny Gomułki-Błaszczyk i Anny Dudek 
– instruktorek zajęć artystycznych w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Kluczach (panie prowadzą zespoły dziecięce: gru-
pę taneczno-teatralną i wokalno-taneczną). Koncert swoim 
występem wsparła także grupa, którą tworzą obecni ucznio-
wie Gimnazjum w Kluczach, jak również jego absolwen-

ci (widać, że młodzi wykonawcy konsekwentnie rozwijają 
swój talent i podążają drogą lubianych przez siebie gatun-
ków muzyki). 

Słowa podziękowania za udział w koncercie należą się 
także niesamowicie brzmiącej na scenie grupie „Kot w fu-
terale” z solistkami Olgą Sierką i Karoliną Spurną oraz dwo-
ma instrumentalistami: trębaczem i gitarzystą. Mocnym fi-
nałem całego koncertu był występ grupy „Saline Clusters” 
z Karoliną Dudek (o ile w poprzednim koncercie, zorganizo-
wanym z okazji Dnia Zdrowia, Karolina zaśpiewała lirycz-
nie, to w koncercie charytatywnym fani jej talentu mogli 
przekonać się, że znakomicie radzi sobie także jako woka-
listka ciężkiego rocka).

Widzowie mieli także okazję obejrzeć na scenie pokazy 
olkuskiego klubu Capoeira (to wywodząca się z Brazylii for-
ma aktywności, łącząca w sobie elementy sztuki walki i tań-
ca). Spośród dzieci z widowni znaleźli się nawet chętni, aby 
spróbować na scenie układów zaprezentowanych przez in-
struktora capoeiry. 

Podczas koncertu w holu Domu Kultury można było, 
w zamian za wolne datki do puszek, skosztować pysznych 
wypieków i przekąsek, którymi częstowało stowarzyszenie 
„Babiniec”, a także nabyć pamiątki z „kramiku z różnościa-
mi” podarowanymi przez mieszkańców i pracownię cera-
miczną GOK. 

Udało się też wylicytować za 500 złotych ikonę podarowa-
ną przez Joannę Bożek (autorkę obrazu). Ikonę kupił Seba-
stian Sitkowski, przedsiębiorca, który w ten sposób dołożył 
swoją cegiełkę na szczytny cel pomocy. Na kolejną licyta-
cję trafił też obraz olejny podarowany przez jego autorkę, 
Anetę Żmudkę.

Były także atrakcje towarzyszące koncertowi, skiero-
wane do dzieci, jak malowanie twarzy w kolorowe wzory 
(o co zadbało Stowarzyszenie „Forum Oświatowe Klucze), 
łowienie rybek w pontonie z wodą (konkurencja przygo-
towana przez Stanisława Góździa ze Stowarzyszenia Tu-
rystyczno-Wędkarskiego „Biała Przemsza”), a także moż-
liwość spędzenia czasu w prawdziwym wozie strażackim 
i obejrzenia jego wyposażenia (co zaprezentowali druho-
wie z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Kwa-
śniowa i Rodak).

Koncert charytatywny był naszą lokalną orkiestrą przed-
świątecznej pomocy i udowodnił, że na pomoc mieszkań-
ców Klucz i innych miejscowości gminy można liczyć nie-
zawodnie. Niech ten gest dobrej woli będzie znakiem, który 
jak najlepiej rokuje, jeśli chodzi o trudną drogę powrotu 
do zdrowia naszego małego mieszkańca.

Rafał Jaworski

Wsparcie  
dla Miłoszka

Społeczny komitet pomocowy przekazał mamie Miłoszka  
dochód ze zbiórki publicznej i koncertu charytatywnego 



Koncert 
Charytatywny

„Pomagamy
Miłoszkowi”

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy byli 
zaangażowani w organizację i wsparcie koncertu charytatywnego 
oraz zbiórkę pieniędzy dla naszego syna, Miłoszka Smętka.
Z całego serca dziękujemy za okazane wsparcie i przekazane datki 
oraz za to, że nie jesteście Państwo obojętni na los chorych.
Jesteśmy bardzo wdzięczni za solidarność i bezinteresowną pomoc.

Rodzice Miłoszka
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Na projekt, realizowany w ramach Pro-
gramu Polsko-Amerykańskiej Funda-
cji Wolności English Teaching, które-
go operatorem krajowym jest Nidzicka 

Śnieżka 
po angielsku
Przedstawieniem	o	Śnieżce	 i	 siedmiu	 kra-
snoludkach	 (Snow	 White	 and	 the	 Seven	
Dwarfs”)	zakończyła	się	realizacja	projektu	
„Incredible	English”	w	Szkole	Podstawowej	
w	 Kluczach.	 Młodzi	 aktorzy	 –	 uczniowie	
z	Klucz	–	grali	na	scenie	oczywiście	w	języ-
ku	angielskim!

Artyści są 
wśród nas

Mała  
Akademia  
Sztuki

W świetlicy wiejskiej w Kwaśniowie 
Górnym odbyło się spotkanie pod 
hasłem „Artyści są wśród nas” zor-
ganizowane przez: sołtysa Grzegorza 
Smętka i Radę Sołecką z Kwaśniowa 
Górnego oraz Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną. W spotkaniu uczestniczyli 
lokalni twórcy oraz dzieci i młodzież 
szkolna z grupy wokalno-muzycznej 
„Trele Morele” pod kierunkiem Do-
roty Kardynał. Wydarzenie było oka-
zją do poznania dorobku twórców 

12 grudnia odbył się wernisaż wy-
stawy prac dzieci i młodzieży z sek-
cji plastycznej Gminnego Ośrodka 
Kultury, prowadzonej przez Wiesła-
wa Nadymusa, artystę malarza, gra-

KLUCZE. WYSTAWA  
PRAC MŁODYCH ARTYSTÓW

rękodzieła i sztuki ludowej, 
a także wysłuchania utworów 
poetyckich członków Koła Li-
terackiego Strofy działającego 
przy bibliotece gminnej. 

fika i rzeźbiarza. Na wystawie zgromadzono około stu 
dwudziestu prac wykonanych różnymi technikami. 

Są rysunki martwej natury, projekty witraży, obra-
zy malowane na szkle, kolaże, a także prace malo-

wane akwarelami. Warto na własne oczy przeko-
nać się, jak wielką wrażliwością na sztukę i jak 
ciekawymi pod względem artystycznym poszu-
kiwaniami odznaczają się wszyscy, nawet naj-
młodsi uczestnicy zajęć Małej Akademii Sztuki. 
Wystawę na razie można oglądać w galerii Domu 

Kultury w Kluczach, a potem prace będą mieli 
okazją zobaczyć również mieszkańcy Jaroszowca 

w Domu Kultury „Hutnik”.

Fundacja Rozwoju NIDA, szkoła podsta-
wowa w Kluczach otrzymała 16000 zł 
dotacji z konkursu Small Grants (w pro-
gramie English Teaching). Autorka pro-
jektu, Aneta Miszczyńska zaplanowa-
ła w nim m.in. zajęcia konwersacyjne, 
spotkania z Native Speakerem, zajęcia 
teatralne, wakacyjne kursy językowe 
i Gminny Konkurs Wiedzy o Wielkiej 
Brytanii. Ponadto jedna z uczestniczek 
projektu wzięła udział w obozie języko-
wym, sfinansowanym przez Fundację i 
prowadzonym przez nauczycieli z USA. 
Dzięki projektowi szkoła wzbogaci się 
o liczne pomoce dydaktyczne. Projekt 
“Incredible English”realizowany był od 
września 2014 roku do grudnia 2015 
roku.

Więcej informacji:
www.spklucze.pl (zakładka: Projekty)
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