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E C H O  K L U C Z 

Podziękowanie
Składam serdeczne podziękowania za zaangażowanie w organizację i wszelką pomoc udzieloną 
podczas 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie Klucze:
•  Wolontariuszom i ich opiekunom ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Klucze  

oraz Zespołu Szkół w Kluczach, za przeprowadzenie zbiórki pieniężnej na terenie całej gminy. 
•  Organizatorom i darczyńcom, dzięki którym odbyły się licytacja, kiermasz i zbiórka pieniężna 

na cele WOŚP: dyrekcji i pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury, Kołu Gospodyń Wiejskich 
w  Kluczach, Stowarzyszeniu „Babiniec”, Piotrowi Kasprzykowi – prowadzącemu licytacje, 
Pustynnej Grupie Terenowej, Kołu Gospodyń Wiejskich w Kolbarku, Gimnazjum w Kluczach 
oraz Stanisławowi Góździowi. 

• Wszystkim mieszkańcom Gminy Klucze oraz gościom, którzy okazali serce i poparli szczytne cele 
tegorocznego finału Orkiestry poprzez udział w licytacjach i zbiórkach pieniężnych. 

• Pracownikom samorządowym – obecnym i emerytowanym pracownikom Urzędu Gminy Klucze, 
Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Zespołu Oświaty, Gminnej Biblioteki Publicznej, słuchaczom 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz wszystkim osobom zaangażowanym w pracę sztabu Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

• Organizatorom i  wykonawcom koncertu, a  także wszystkim osobom zaangażowanym 
w  przygotowanie artystów scenicznych: Szkółce Baletowej oraz prowadzącemu ją  Piotrowi 
Korpusikowi, grupom „Słoneczka” i „Pszczółki” z Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Kluczach 
oraz paniom przygotowującym dzieci do występów: Marioli Szeterlak, Ilonie Słowik, Dorocie 
Kuc i Lidii Jurczyk, zespołowi wokalnemu „Ogniki” i grupie teatralno-tanecznej „Raz-Dwa-Trzy” 
z Gminnego Ośrodka Kultury oraz opiekunom artystycznym obu zespołów: Justynie Gomułce-
Błaszczyk i Zdzisławowi Duszy, uczniom Szkoły Podstawowych w Kluczach i reżyserowi „Jasełek” 
Katarzynie Szeląg, grupie wokalno-instrumentalnej z Gimnazjum w Kluczach wraz z opiekunem 
artystycznym Magdaleną Nowak. 

• Pustynnej Grupie Terenowej wraz z Prezesem Przemysławem Michalskim i Wiceprezesem Arturem Jandą  
– organizatorom imprezy towarzyszącej finałowi WOŚP w Kluczach – Rajd Cross Country Chechło. 

• Ochotniczym Strażom Pożarnym z Chechła, Ryczówka i Bydlina za dowiezienie wolontariuszy 
z miejsc zbiórek do siedziby sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kluczach oraz 
zabezpieczenie trasy rajdu. 

• Przedsiębiorcom lokalnym – Zofii Rydzyk (piekarnia „U Pawełka”), Jolancie Rembelskiej (sklep 
spożywczy), Krystynie i Czesławowi Zacłona (Hurtownia Ilza), Danucie Kołodziejczyk (sklep 
spożywczy) oraz Zenonie i Janowi Banyś (Cukiernia „Maciuś”) – za przekazanie poczęstunku 
dla wolontariuszy WOŚP. 

Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do wsparcia 23. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszej Gminie. 

Norbert Bień
Wójt Gminy Klucze

2



N r  1 / 2 6 1 / 1 5  S T Y C Z E Ń  2 0 1 5

3

Część koncertowa Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w gminie Klucze 
rozpoczęła się o godz. 16.00 w kluczew-
skim Domu Kultury. Zanim na scenie 
pojawili się wykonawcy świątecznego 
koncertu, wszystkich mieszkańców, któ-
rzy przybyli, aby wesprzeć Wielką Or-
kiestrę Świątecznej Pomocy, przywitał 
Wójt Gminy Klucze Norbert Bień.

Występy rozpoczęły dzieci ze szkół-
ki baletowej (prowadzonej przez Piotra 
Korpusika) a po nich na scenie pojawiły 
się przedszkolaki z Klucz, z grup „Sło-
neczka” i „Pszczółki” (opiekunki grup 
Mariola Szeterlak, Ilona Słowik, Doro-
ta Kuc, Lidia Jurczyk) z programem ar-
tystycznym zatytułowanym „Marzenia 
o zimie”. Kolejni wykonawcy to dzie-
ci z zespołu wokalnego „Ogniki” oraz 
grupy teatralno-tanecznej „Raz-Dwa-
-Trzy” (obie grupy działają przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Kluczach, pro-
wadzone przez instruktorów GOK Ju-
stynę Gomułkę-Błaszczyk i Zdzisława 
Duszę). Uczestnicy finału WOŚP mieli 
także okazję obejrzeć Jasełka, wystawio-
ne przez uczniów ze Szkoły Podstawo-
wej w Kluczach (w reżyserii Katarzyny 
Szeląg) oraz koncert zespołu wokalno-
-instrumentalnego z gimnazjum w Klu-
czach (opieka artystyczna Magdalena 
Nowak).

27 tys. złotych na WOŚP

W przerwach między występami sce-
nicznymi na sali widowiskowej odbywa-
ły się licytacje, które poprowadził Piotr 
Kasprzyk. Mieszkańcy mieli okazję wy-
licytować gadżety Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy (m.in. koszulki, ka-
lendarze i płyty), a także rękodzieło prze-
kazane przez Koło Gospodyń Wiejskich 
w Kolbarku – patchworkowe poduszki 
i lalki (wykonywane ręcznie przez KGW 
w ramach projektu „Patchworkowa Kol-
barczanka). Osobną licytację i zbiórkę 
pieniężną prowadzili również członko-
wie Pustynnej Grupy Terenowej, którzy 
podobnie jak w roku ubiegłym zorgani-
zowali imprezę towarzyszącą finałowi 
WOŚP w gminie Klucze – rajd terenowy 
dla zmotoryzowanych „Cross Country 
Chechło”. Największą kwotę podczas li-
cytacji prowadzonej przez grupę – 400 
zł – zaoferowano za koszulkę przekazaną 
przez Rafała Sonika, tegorocznego zwy-
cięzcę Rajdu Dakar. Łącznie zbiórka i li-
cytacja przeprowadzone przez „zmoto-
ryzowanych” przyniosły ponad 5000 zł!

Także w holu Domu Kultury w Klu-
czach odbywała się zbiórka do pu-
szek, prowadzona przez wolontariuszy 
oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Kluczach i Stowarzyszenia „Babiniec” 
(do wrzucania pieniędzy do puszek pa-
nie zachęcały mieszkańców częstując 

ich swoimi słodkimi wypiekami). Po-
nadto za wolne datki pieniężne można 
było otrzymać prace artystyczne z pra-
cowni ceramicznej i plastycznej – tutaj 
z kolei, na stoisku GOK zbiórkę na cele 
WOŚP prowadziły pracownice Gminne-
go Ośrodka Kultury.

W finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy zaangażowani byli pracow-
nicy samorządowi – Urzędu Gminy Klu-
cze (wśród nich obecni i emerytowani 
pracownicy, którzy w przeszłości wspie-
rali swoją pracą WOŚP), pracownicy 
Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego 
Zespołu Oświaty, Gminnej Biblioteki 
Publicznej oraz słuchacze Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku i przedstawiciele 
lokalnych organizacji i stowarzyszeń, 
w tym Ochotniczej Straży Pożarnej (któ-
rzy dowieźli wolontariuszy na miejsce 
finału). Z kolei lokalni przedsiębiorcy – 
piekarnia „U Pawełka” (Zofia Rydzyk), 
sklep spożywczy Jolanty Rembelskiej, 
Hurtownia Ilza, Danuta Kołodziejczyk 
oraz Cukiernia „Maciuś” – zapewnili po-
częstunek dla wolontariuszy.

Celem tegorocznej zbiórki WOŚP było 
podtrzymanie wysokich standardów le-
czenia dzieci na oddziałach pediatrycz-
nych i onkologicznych oraz godnej opie-
ki medycznej seniorów.

Rafał Jaworski

23 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami. W niedzielę 11 stycznia 
na ulicach gminy Klucze kwestowali wolontariusze ze szkół podstawowych i gimnazjów 

oraz Zespołu Szkół w Kluczach, a w Domu Kultury „Papiernik” odbyły się koncerty i licytacje. 
Dzięki hojności mieszkańców, w tym roku w gminie Klucze na cele Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy zebrano ponad 27 tysięcy złotych! Tym samym o ok. 600 złotych pobiliśmy ubiegłoroczny 
rekord. Jest to też największa suma, jaką udało się zebrać w ciągu ostatnich pięciu finałów WOŚP. 

Z AG R A Ł A  W I E L K A  O R K I E S T R A

Piotr Kasprzyk i Józefa Kamionka podczas licytacji patchworków 
przekazanych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Kolbarku

Wójt Gminy Norbert Bień oraz Przemysław Michalski i Artur Janda  
podsumowali akcję  Pustynnej Grupy Terenowej, towarzyszącą finałowi WOŚP
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S A M O R Z Ą D

BUDŻET GMINY KLUCZE NA 2015 ROK

Oszczędnie,  
bez deficytu i pożyczek

Gospodarowanie środkami publicznymi 
w dobie wszechobecnego kryzysu gospo-
darczego jest zadaniem niezwykle trud-
nym. Realizacja budżetu Gminy Klucze 
w 2015 roku będzie cechowała się ogra-
niczeniem do minimum wykonywania 
wydatków bieżących, tak żeby gmina 
mogła nadal spełniać wymogi art. 243 
ustawy o finansach publicznych – mó-
wił Norbert Bień podczas sesji budże-
towej 29 grudnia (wspomniany artykuł 
ustawy określa ograniczenia dotyczące 
uchwalenia przez radę budżetu).

Przedstawiając projekt budżetu wójt 
zaznaczył, iż coraz częściej zdarza się, 
że do realizowanych przez gminę za-

To będzie budżet na miarę możliwości, bez deficytu i zaciągania nowych kredytów czy 
pożyczek. Jak zapowiedział wójt gminy Norbert Bień na sesji, podczas której Rada 

Gminy Klucze głosowała nad uchwaleniem budżetu, realizacja tegorocznego budżetu 
będzie cechowała się ograniczeniem do minimum wykonywania wydatków bieżących. 

Ze szczegółowym budżetem Gminy Klucze na 2015 rok mogą Państwo zapoznać się w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Klucze w zakładce „Budżet i majątek” (zakładka Biuletynu Informacji 
Publicznej znajduje się na stronie internetowej Gminy Klucze pod adresem: www.gmina-klucze.pl).

dań państwa, takich jak zadania oświa-
towe czy z zakresu pomocy społecznej, 
samorząd musi dopłacać z własnych 
środków. 

To prowadzi do sytuacji, że gmina za-
miast rozwijać się, inwestować i korzy-
stać z dobrodziejstw Unii Europejskiej, 
wypełnia funkcje wyłącznie urzędnicze. 
Mimo wszystko staram się być optymi-
stą, a mieszkańcom Gminy Klucze chciał-
bym zadeklarować, iż dołożę wszelkich 
starań, aby w 2015 roku udało nam się 
zrealizować wszystkie plany i założenia 
budżetowe – powiedział Norbert Bień.

Jak wygląda plan dochodów i wydat-
ków w tegorocznym budżecie gminy? 

Dochody stanowią łączną kwotę 
42 999 541,74 zł, z czego 42 056 358,74 zł 
to dochody bieżące gminy (pozosta-
łe 943 183 zł to dochody majątko-
we). Wśród nich znaczące kwoty sta-
nowić będą udziały w podatku do-
chodowym od osób fizycznych – 
11 220 060,00 zł oraz subwencja oświa-
towa – w wysokości 11 811 862,00 zł. 
Pozostałe dochody to między innymi 
wpływy z podatków od nieruchomości 
i środków transportowych oraz podat-
ku rolnego i leśnego, co da łączną kwotę 
8 760 550,00 zł. Na zadania zlecone z za-
kresu administracji rządowej Gmina 
Klucze otrzyma 3 475 820,00 zł. Do bu-
dżetu wpłynie także 1 020 000 zł opłaty 
eksploatacyjnej (uiszczają ją kopalnie 
posiadające wyrobiska na terenie gmi-
ny Klucze). 

Z kolei na wydatki w tegorocz-
nym budżecie zabezpieczono kwo-
tę 42 817 104,71 zł. Niemałą część 
pochłoną wydatki na oświatę i wy-
chowanie – 18 905 880,73 zł. Na po-
moc społeczną gmina przeznaczy 
6 989 994,00 zł, na transport i łączność 
– 1 405 071,89 zł (690 tys. zł gmina do-
kłada do lokalnego transportu zbio-
rowego – o 150 tys. mniej, niż to było 
w projekcie budżetu), na administrację 
publiczną 4 849 605,00 zł, na gospodar-
kę komunalną i ochronę środowiska – 
4 754 961,98 zł, natomiast na kulturę 
i ochronę dziedzictwa narodowego – 
1 868 245,38 zł. 

Ponad 3 mln 364 tys. zł zaplanowa-
no na tegoroczne inwestycje, wśród 
których największą będzie budowa 
kanalizacji sanitarnej w Jaroszowcu, 
na co zabezpieczono w budżecie kwo-
tę 720 000,00 zł. Niecałe 300 tys. zło-
tych mniej będzie kosztowało wybu-
dowanie Punktu Selektywnej Zbiórki 
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 W Bogucinie Dużym 15 014 zł przewidziano na moderniza-
cję pomieszczeń w budynku, który pełni funkcję społeczno-
-kulturalną. W Bydlinie zostanie utwardzona działka przy 
pawilonie sportowym, a także zakupione zostaną elementy 
ogrodzenia, na co przeznaczono kwotę 27 855 zł. Taką samą 
kwotą dysponuje sołectwo Chechło na ogrodzenie boiska 
przy ul. Leśnej. Z kolei Cieślin przeznaczy 14 317 zł na ogro-
dzenie i doposażenie istniejącego placu zabaw, organizację 
festynu wiejskiego i zakup wyposażenia do budynku peł-
niącego funkcje społeczno-kulturalne. W Golczowicach za-
planowano 13 231 zł na m.in. dokończenie budowy altanki 
i budowę grilla, zorganizowanie rocznicy Powstania Stycz-
niowego i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. W Hu-
cisku natomiast przewidziano środki w wysokości 10 752 
zł na ogrodzenie świetlicy. W Jaroszowcu sołectwo wymieni 
nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego, na co przewidziano 
środki w wysokości 27 855 zł. W Kluczach zdecydowano się 
na budowę chodnika oraz dodatkowego wejścia do szkoły 
(etap I), również za kwotę 27 855 zł. Natomiast w Kolbarku 
przewidziano 19 721 zł na rozbudowę placu zabaw i zagospo-
darowanie powierzchni przy boisku sportowym "Skotnica". 
W Krzywopłotach 20 055 zł zaplanowano na  zakup kostki 
i krawężników na chodnik w centrum wsi oraz zakup mate-
riału na ogrodzenie i modernizację boiska sportowego. Kwa-
śniów Dolny przeznaczy 23 342 zł na  budowę altany oraz 
ogrodzenie i utwardzenie powierzchni działki, na której bę-
dzie stała, a także zakup wyposażenia do budynku strażnicy 
OSP. Z kolei Kwaśniów Górny zaplanował budowę i zagospo-
darowanie placu zabaw za kwotę 27 855 zł. Taką samą kwo-
tę przeznaczy sołectwo Rodaki na ogrodzenie terenu szkoły 
podstawowej, świetlicy i remizy OSP. Z kolei w Ryczówku 
zaplanowano budowę placu zabaw (również 27 855 zł). W Za-
lesiu Golczowskim przewidziano 14 039 zł na urządzenie 
terenu rekreacyjnego.

Rafał Jaworski

PIENIĄDZE, O KTÓRYCH DECYDUJĄ MIESZKAŃCY 

Fundusz sołecki w 2013 roku
325 462 zł zaplanowano w tegorocznym budżecie gminy Klucze w ramach funduszu sołeckiego.  
Na co w tym roku będą przeznaczone środki z funduszu?

Co można finansować z Funduszu Sołeckiego?
Według ustawy o  funduszu sołeckim, środki z  tego funduszu 
można przeznaczyć na  realizację tych zadań gminy, które 
są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia 
mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środkami 
FS można pokryć wydatki na działania zmierzające do usunięcia 
skutków klęski żywiołowej.

Środkami z funduszu sołeckiego zarządza wójt (lub burmistrz), 
który przeznacza je  na  realizację określonego we  wniosku 
sołectwa przedsięwzięcia. Środki te można przeznaczyć zarówno 
na tzw. przedsięwzięcia inwestycyjne (zakup materiałów, wyko-
nanie projektu itp.) oraz na tzw. przedsięwzięcia nieinwestycyjne. 

Przykładami różnego wykorzystania środków funduszu 
sołeckiego mogą być przedsięwzięcia ubiegłoroczne w Chechle 
i Krzywopłotach. W pierwszym z wymienionych sołectw z FS sfi-
nansowano inwestycję przebudowy i rozbudowy parkingu przy 
szkole podstawowej (na zdjęciu). W Krzywopłotach z kolei w 2014 
roku zdecydowano się na nieinwestycyjne przedsięwzięcie – zor-
ganizowanie obchodów 100. rocznicy bitwy pod Krzywopłotami, 
z ciekawą oprawą artystyczną i rekonstrukcyjną. 

Odpadów Komunalnych (przewidzia-
na kwota w budżecie na ten cel wynosi 
437 976,51 zł). Pozostałe zaplanowane 
w budżecie inwestycje to m.in. 
– modernizacja ciągów komunikacyj-

nych na odcinku Urząd Gminy Klu-
cze – Biedronka (230 000,00 zł,)

– modernizacja budynku przedszkola 
w Jaroszowcu (140 000,00 zł)

– drugi etap prac budowlanych w świe-
tlicy w Ryczówku, czego efektem 
ma być zmiana sposobu użytkowa-
nia części pomieszczeń tego budyn-

ku z przeznaczeniem na Placówkę 
Wsparcia Dziennego (125 000,00 zł),

– modernizacja drogi dojazdowej do pól 
(Chechło-Dąbrówka) 121 000,00 zł,

– przyłączenie budynku basenu w Jaro-
szowcu do sieci dystrybucyjnej ener-
gii elektrycznej oraz zakup agregatu 
do budynku (razem ok. 100 tys. zł),

 W 2015 roku gmina nie planuje za-
ciągnięcia kredytów, tym samym nie 
zwiększy się jej zadłużenie. Jak przed-
stawiał na sesji budżetowej wójt Nor-
bert Bień, jedyne przychody gminy będą 

stanowiły ”wolne środki” w kwocie 
457 562,97 zł (głównie niewykonane wy-
datki w ramach wpływów z opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi 
– ponad 150 tys. zł z 2013 roku i ponad 
287 tys. zł z 2014 roku). Rozchody, sta-
nowiące spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań w 2015 roku zaplanowano 
na kwotę 640 000,00 zł, a ich realizacja 
pomniejszy kwotę długu – ten na począt-
ku 2015 roku wynosił 10 941 608,00 zł. 

Rafał Jaworski
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Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynaj-
mniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta wy-
dawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. 
Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci 
– do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksy-
malnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne 
otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepeł-
nosprawności. 

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych upraw-
nień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania 
z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transpor-
towej na terenie całego kraju.

Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych otrzy-
mują m.in. darmowe wstępy do parków narodowych, 
zniżki na usługi medyczne, telekomunikacyjne, zniżki 
na przejazdy kolejowe (rodzice lub małżonkowie rodzi-
ców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc.na mie-
sięczne) zniżki w opłatach paszportowych (75 proc. 
w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców i małżon-
ków rodziców). 

Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta 
na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Karta 
Dużej Rodziny
Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Kluczach na temat Karty Dużej 
Rodziny. Komu przysługuje, do czego 

uprawnia i kto wydaje KDR? 

W Gminie Klucze realizacją programu zajmuje się  
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach  

ul. Zawierciańska 12; II piętro pokój nr 16.

KLUCZE MIASTO, BOGUCIN DUŻY, KLUCZE-OSADA. WYWÓZ: TRZECIA ŚRODA MIESIĄCA

MIESIĄC DATA WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH

STYCZEŃ 21.01.2015

LUTY 18.02.2015

MARZEC 18.03.2015

KWIECIEŃ 15.04.2015

MAJ 20.05.2015

CZERWIEC 17.06.2015

CHECHŁO. WYWÓZ: TRZECI PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA

MIESIĄC DATA WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH

STYCZEŃ 19.01.2015

LUTY 16.02.2015

MARZEC 16.03.2015

KWIECIEŃ 20.04.2015

MAJ 18.05.2015

CZERWIEC 15.06.2015

RYCZÓWEK. WYWÓZ: DRUGI PIĄTEK MIESIĄCA

MIESIĄC DATA WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH

STYCZEŃ 8.01.2015

LUTY 13.02.2015

MARZEC 13.03.2015

KWIECIEŃ 10.04.2015

MAJ 15.05.2015

CZERWIEC 12.06.2015

KWAŚNIÓW GÓRNY, DOLNY, HUCISKO. WYWÓZ: TRZECI CZWARTEK MIESIĄCA

MIESIĄC DATA WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH

STYCZEŃ 15.01.2015

LUTY 19.02.2015

MARZEC 19.03.2015

KWIECIEŃ 16.04.2015

MAJ 20.05.2015

CZERWIEC 17.06.2015

RODAKI. WYWÓZ: PIERWSZY WTOREK MIESIĄCA

MIESIĄC DATA WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH

STYCZEŃ 09.01.201 (za 06.01.2015)

LUTY 3.02.2015

MARZEC 3.03.2015

KWIECIEŃ 7.04.2015

MAJ 5.05.2015

CZERWIEC 2.06.2015

GOLCZOWICE, ZALESIE, CIEŚLIN, KOLBARK, JAROSZOWIEC. 
WYWÓZ: DRUGI CZWARTEK MIESIĄCA

MIESIĄC DATA WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH

STYCZEŃ 8.01.2015

LUTY 12.02.2015

MARZEC 12.03.2015

KWIECIEŃ 9.04.2015

MAJ 14.05.2015

CZERWIEC 11.06.2015

KRZYWOPŁOTY, BYDLIN. WYWÓZ: CZWARTY PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA

MIESIĄC DATA WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH

STYCZEŃ 26.01.2015

LUTY 23.02.2015

MARZEC 23.03.2015

KWIECIEŃ 27.04.2015

MAJ 25.05.2015

CZERWIEC 22.06.2015

KALENDARZ WYWOZU  
ODPADÓW KOMUNALNYCH
W I PÓŁROCZU 2015

ECHO KLUCZ 
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w Urzędzie Gminy Klucze
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SPROSTOWANIE
W informacji dotyczącej półfinału XX Konkursu Wiedzy Bi-
blijnej dla szkół podstawowych, który odbył się w Ryczów-
ku pod koniec listopada, pominąłem nazwisko koordynato-
ra konkursu 
(tekst ukazał się w grudniowym numerze EK). 
Koordynatorem konkursu biblijnego z  ramienia Wydziału 
Katechetycznego w Sosnowcu jest pani Magdalena Nowak, 
nauczyciel w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kluczach. 
Przepraszam za niedopatrzenie.

R. Jaworski

Druk i skład: 
Klucze Poligrafii  

www.kluczepoligrafii.pl
Nakład: 1500 egz.

Redakcja zastrzega sobie prawo do re-
dagowania i skracania tekstów.

Gazeta zrzeszona w Polskim Stowa-
rzyszeniu Prasy Lokalnej

Wersje elektroniczne numerów  
Echa Klucz dostępne 

na www.gmina-klucze.pl  
w zakładce Gazeta Samorządowa
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Oby w dalszej drodze nie opuszczały Pa-
nią zdrowie, szczęście i wszelka pomyśl-
ność – napisał m.in. w liście gratulacyj-
nym Wójt Gminy Klucze, który wręczył 
jubilatce także upominek i wiązankę 
kwiatów. Pani Aniela otrzymała rów-
nież listy gratulacyjne od Premier Ewy 
Kopacz i Wojewody Małopolskiego Je-
rzego Millera.

Aniela Sierka urodziła się 24 stycz-
nia 1915 roku. We wrześniu 1939 roku 
wzięła ślub. Wcześnie owdowiała – kie-
dy miała zaledwie 29 lat, jej męża, Jana 
zastrzelili Niemcy. Było to w lipcu 1944 
roku (nazwisko Jan Sierka widnieje 

CHECHŁO. RODZINNY JUBILEUSZ

Gratulacje z okazji setnych urodzin
Aniela Sierka, mieszkanka Chechła, obchodziła setne urodziny! Życzenia podczas wizyty  

u jubilatki składali Wójt Gminy Klucze Norbert Bień, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego  
Barbara Kocjan, radna i sołtys Chechła Maria Sierka, rodzina, a także przedstawicielki  
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Olkuszu.

na marmurowej tablicy na cmentarzu 
w Chechle, poświęconej ofiarom II woj-
ny światowej). Odtąd pani Aniela musia-
ła sama zatroszczyć się o budowę domu 
i wychowywanie dwójki dzieci. Wiele 
czasu poświęcała też na pracę – praco-
wała na sortowni w ówczesnej fabryce 
papieru w Kluczach, a także jako najem-
na pracownica w polu.

Pani Aniela Sierka ma dwoje dzie-
ci (córka Władysława i syn Ryszard), 
czworo wnucząt, ośmioro prawnuków 
i sześcioro pra-prawnuków.

(RAJ)

Gminna Rada Sportu będzie opiniowała m.in. plany imprez 
sportowych i rekreacyjnych dofinansowanych z budżetu 
Gminy Klucze oraz zasady dotacji udzielanych organiza-
cjom na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Rada 
będzie również formułowała opinie na temat zadań sporto-
wych ujętych w dokumentach gminnych, takich jak strate-

SPOŁECZNA RADA BĘDZIE OPINIOWAĆ I WSPÓŁPRACOWAĆ W ZAKRESIE SPORTU

Gminna Rada Sportu
27 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Sportu, powołanej 

przez wójta Norberta Bienia. W skład 7-osobowej rady wchodzą przedstawiciele 
klubów i stowarzyszeń o profilu sportowym, działających na terenie Gminy Klucze.

gia, budżet czy projekty uchwał. Ma również zająć się współ-
pracą ze szkołami i organizacjami pozarządowymi w zakresie 
kultury fizycznej – będzie m.in. współtworzyć gminny kalen-
darz imprez sportowych. 

Na pierwszym posiedzeniu Gminna Rada Sportu wybrała 
przewodniczącego rady i jego zastępcę. Radzie przewodni-
czyć będzie Barbara Swędzioł, prezes Uczniowskiego Ludo-
wego Klubu Tenisa Stołowego w Jaroszowcu, a na jej zastęp-
cę wybrano Sebastiana Kołodzieja, prezesa Stowarzyszenia 
Na Rzecz Nieustającego Rozwoju VAJRA z Kwaśniowa Dol-
nego. W radzie zasiadają ponadto: Mariusz Ledziński (Aka-
demia Piłkarska Klucze), Jarosław Janda (ULKS Centuria 
Chechło), Waldemar Arnold (LZS Błyskawica Kolbark), Mał-
gorzata Kocjan (Koło PTTK Klucze) i Antoni Kaziród (LKS 
Legion Bydlin). 

Członkowie rady pracują w niej społecznie. Kadencja rady 
trwa 4 lata. Pierwsze spotkanie, z upoważnienia Wójta Gmi-
ny Klucze, poprowadzili Sekretarz Gminy Daniel Hickiewicz 
i zastępca dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Mirosław 
Macek.

(RAJ)
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DZIEŃ SENIORA W KOLBARKU

Życzenia i występy

9 stycznia w Ryczówku odbył się Dzień Seniora, zorgani-
zowany przez Sołtysa i i Radę Sołecką Ryczówka. 

Spotkanie odbyło się w remizie Ochotniczej Straży Pożar-
nej, a oprócz seniorów i osób samotnych gościli na nim: Wójt 
Gminy Klucze Norbert Bień, Przewodniczący Rady Gminy 
Klucze Bogusław Paś, a także proboszcz parafii Rodaki ks. 
Jarosław Kwiecień, dzielnicowy Dariusz Gorgoń z Komisa-
riatu Policji w Kluczach oraz sołtys i radny Marek Piłka. Se-
niorzy i zaproszeni goście spędzili wieczór przy muzyce ze-
społu”Axel bis”.

Poczęstunek przygotowały panie: Halina Kluczyńska, Janina 
Ściążko, Henryka Pawlik i Renata Piłka. Dzień Seniora w Ry-
czówku wsparli: Wójt Gminy Klucze, firma Hagnat (Technika 
Grzewcza Adrian Pabis) oraz Novigo Anita Pabis (firma specja-
lizująca się w pozyskiwaniu dofinansowania ze środków UE), 
Katarzyna i Jerzy Kosim (firma OKNA) oraz Krzysztof Podsiadło 
– Usługi Transportowe.

DZIEŃ SENIORA W RYCZÓWKU

Do tańca 
przygrywał zespół

Wiecej zdjęć z Dnia Seniora w Ryczówku mogą Państwo obejrzeć na stronie internetowej parafii w Rodakach (fot. Klaudia Piłka)

10 stycznia Sołtys i Rada Sołecka w Kolbarku we współpra-
cy z Kołem Gospodyń Wiejskich przygotowali Dzień Senio-
ra dla mieszkańców-seniorów tej miejscowości. W budynku 
wielofunkcyjnym w Kolbarku świętowało około 80 starszych 
mieszkańców wsi.

Gości tego uroczystego dnia przywitał sołtys Jan Domagała, 
a do składania życzeń seniorom przyłączyli się Wójt Gminy 
Klucze Norbert Bień, Przewodniczący Rady Gminy Bogusław 
Paś, radny Jerzy Półkoszek i ks. Mariusz Wróbel, proboszcz 
parafii Cieślin, do której należą wierni z Kolbarku.

Dla seniorów i zaproszonych gości wystąpili w programie 
artystycznym dzieci i młodzież z Kolbarku – ich występ zo-
stał przygotowany przez Sławomira Włodarza. 

Po części artystycznej nastąpił toast i wspólne odśpiewanie 
„Sto lat!”. Następnie wszyscy uczestnicy Dnia Seniora zosta-

li zaproszeni na poczęstunek – gorące danie i pyszne ciasta 
upieczone przez panie z Koła Gospodyń. Wręczono także 
kwiaty najstarszym seniorkom obecnym na uroczystości – 
paniom Balbinie Grzance oraz Natalii Bień (matce obecnego 
wójta, Norberta Bienia).

Wieczór upłynął w atmosferze zabawy i tańca, przy dźwię-
kach muzyki i wspólnym śpiewie.

Sołtys Jan Domagała i Rada Sołecka w Kolbarku dzięku-
ją wszystkim, którzy wsparli przygotowanie tej uroczysto-
ści: Spółdzielni Socjalnej „Opoka” i wiceprezes spółdzielni 
Agnieszce Ścigaj, Stowarzyszeniu „Klucz” – Wiesławowi Pie-
trasowi (prezesowi stowarzyszenia), Ryszardowi Kamion-
ce i Ilonie Kamionce, Ochotniczej Straży Pożarnej, Paniom 
z Koła Gospodyń Wiejskich (za pyszne wypieki) oraz Zbignie-
wowi i Lidii Barczyk, Jerzemu Półkoszkowi, Janinie i Mariano-
wi Knap, Katarzynie i Jackowi Kamionka, Renacie i Jarosła-
wowi Szatan, Leszkowi i Wandzie Barczyk, Januszowi Adam-
skiemu i Tomaszowi Marcinkowskiemu. 
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8 stycznia mieszkańcy z Kwaśniowa Górnego świętowali ra-
dośnie w świetlicy wiejskiej swój Dzień Seniora. Gratulacje 
i życzenia z tej okazji składali seniorom zaproszeni goście, 
wśród których znaleźli się m.in. Wójt Gminy Klucze Norbert 
Bień, przewodniczący Rady Gminy Bogusław Paś, Dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach Elżbieta Szatan, 
proboszcz parafii Kwaśniów ks. Marek Plebanek oraz radny 
i sołtys Piotr Szreniawa. 

DZIEŃ SENIORA W KWAŚNIOWIE GÓRNYM

Świętowali w świetlicy wiejskiej
 Organizatorzy Dnia Seniora – Koło Gospodyń Wiejskich 

wraz z przewodniczącą Krystyną Mstowską oraz Rada So-
łecka w Kwaśniowie Górnym zaprosili wszystkich na poczę-
stunek, miedzy innymi pyszne domowe ciasto przygotowane 
przez członkinie KGW. Wspólny posiłek i zabawa wypełniły 
resztę wieczoru, a na twarzach naszych seniorów zagościły 
uśmiech i zadowolenie.

Seniorzy – mieszkańcy Kwaśniowa Dolnego – spotkali się 
13 grudnia w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie 
zorganizowano Dzień Seniora. 

Uroczystość zgromadziła nie tylko seniorów. Przybyli tak-
że zaproszeni goście, reprezentanci samorządu – Wójt Gmi-
ny Klucze Norbert Bień i Przewodniczący Rady Gminy Bo-
gusław Paś, a także ks. Marek Plebanek, proboszcz parafii 
w Kwaśniowie. 

Uczestnikom spotkania umiliły czas występy dzieci ze szko-
ły podstawowej w Kwaśniowie oraz Koła Gospodyń Wiej-
skich. Najstarszym spośród seniorów wręczono upominki.

DZIEŃ SENIORA W KWAŚNIOWIE DOLNYM

Występy dla seniorów
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Spotkanie odbyło się dzięki projektowi „Strefa Aktywnego 
Seniora”, finansowanemu ze środków Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie 
„Babiniec” w Kluczach. Partnerami wydarzenia byli: Gmina 
Klucze i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach.

Seniorzy, którzy w tym dniu odwiedzili kluczewską szko-
łę, mogli wziąć udział w prelekcjach lekarzy i dietetyków, 
a także skorzystać z podstawowych badań, takich jak po-
miar ciśnienia krwi, badanie dwutlenku węgla w wydycha-
nym powietrzu, pomiar poziomu cukru itp. Odbyły się rów-
nież zajęcia gimnastyczne, m.in. z gimnastyki wschodniej 
tai chi.

(RAJ)

KLUCZE. BEZPŁATNE PORADY ZDROWOTNE

Dzień zdrowia seniorów
W grudniu (13.XII.2014 r.) mieszkańcy gminy Klucze,  

przede wszystkim seniorzy, mogli skorzystać z bezpłatnych 
porad zdrowotnych, badań i zajęć ruchowych w ramach Dnia Zdrowia. 

Podczas konferencji przedstawiono roczny i wieloletni pro-
gram współpracy z organizacjami oraz – w formie warsztatów 
– podsumowano i omówiono projekt „Konsultacje Społeczne 
– Twój Głos w Dyskusji”. Odbyła się także prezentacja planu 
działań organizacji w gminie Klucze na bieżący rok. Uczestni-
ków konferencji przywitał Wójt Gminy Klucze Norbert Bień.

Realizacja projektu pn. Konsultacje społeczne – Twój głos 
w dyskusji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, rozpoczęła się 1 stycznia 2014 roku. Liderem 
projektu była Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, a part-
nerem projektu Gmina Klucze.

Celem projektu było szersze włączenie organizacji poza-
rządowych w planowanie rozwoju Gminy, przede wszyst-

KLUCZE. KONFERENCJA NA ZAKOŃCZENIE PROJEKTU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Twój głos w dyskusji
17 grudnia w Kluczach, w sali konferencyjnej w „Dworku nad Rozlewiskiem” odbyła się 

konferencja na podsumowanie projektu „Konsultacje Społeczne – Twój Głos w Dyskusji”. 
Na konferencję zapraszali Wójt Gminy Klucze i Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie.

kim w perspektywie wieloletniej. Projekt pomagał także we  
wzmocnieniu roli mieszkańców – członków organizacji poza-
rządowych, w procesie konsultacji społecznych dwóch doku-
mentów tworzonych w gminie Klucze do końca grudnia 2014 
roku: Rocznego Programu Współpracy Gminy Klucze z Or-
ganizacjami Pozarządowymi oraz Wieloletniego Program 
Współpracy Gminy Klucze z Organizacjami Pozarządowymi. 

Programy te zostały przyjęte Uchwałą Rady Gminy Klu-
cze poprzedniej kadencji w październiku ub. roku. Z ich 
treścią mogą Państwo zapoznać się w Biuletynie Informacji 
Publicznej w zakładce Rada/Uchwały oraz na stronie in-
ternetowej Urzędu Gminy Klucze – www.gmina-klucze.pl, 
w zakładce „Organizacje pozarządowe”.

(RAJ)
Projekt realizowany był w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie; Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego  
sektora; Poddziałania 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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Na spotkaniu jubileuszowym w Klu-
czach gościli m.in. prezes PTTK z Ol-
kusza Barbara Wróbel, wiceprezes tego 
oddziału Roman Cockiewicz, Wójt Gmi-
ny Klucze ub. kadencji Kazimierz Ściąż-
ko oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Kluczach Małgorzata Curyło. 

Ze szkołą kluczewską Koło PTTK 

KLUCZE. JUBILEUSZ MIŁOSNIKÓW TURYSTYKI

5 lat Koła PTTK
Koło PTTK w Kluczach świętowało swój jubileusz. 

Jego zasłużeni członkowie otrzymali z tej okazji 
medale, dyplomy i odznaczenia przyznane przez Zarząd 
Główny PTTK w Warszawie. W podobny sposób 
uhonorowani zostali także sponsorzy, którzy wspomagają 
finansowo rajdy piesze z udziałem dzieci i młodzieży, 
organizowane przez kluczewskie Koło PTTK.

 14 listopada ub. roku na oficjalną listę produktów tradycyj-
nych trafił "chleb świąteczny" wypiekany w piekarni „U Pa-
wełka”, należącej do firmy rodzinnej państwa Rydzyk „Pa-
trycja & Paweł” w Kwaśniowie Górnym. Wcześniej na liście, 
prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zna-
lazły się: kołacz jurajski, chleb jurajski i sernik. Nowo zareje-
strowany produkt tradycyjny to pieczywo żytnie nie zawiera-
jące konserwantów, z orzechami i śliwką wędzoną.

W ub. roku roku firma została kilkakrotnie doceniona 
za jakość swoich usług i produktów. Potwierdzeniem speł-
niania najwyższych standardów w oferowaniu produktów 
i usług na rynku w Polsce było nominowanie przez Centralne 
Biuro Certyfikacji Krajowej do Godła Liderów jakości w Pol-
sce, a także otrzymanie w październiku nagrody WIKTORIA 
– Znak Jakości Przedsiębiorców w XVII edycji Ogólnopol-
skiego Plebiscytu Gospodarczego.

Z kolei latem 2014 r. firma z Kwaśniowa Górnego zdobyła 
jedną z ważniejszych dla niej nagród, otrzymała bowiem zło-
ty certyfikat programu Firma Roku (za trzykrotne zdobycie 
tego tytułu). Jedną z ostatnio otrzymanych nagród jest także 
statuetka w konkursie Najlepszy Produkt Roku 2014 Orłów 

TO BYŁ DOBRY ROK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Nagrody 
za tradycyjny wypiek
Już cztery produkty z piekarni z Kwaśniowa Górnego 

zostały wpisane na listę Produktów Tradycyjnych 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Agrobiznesu. W konkursie tym firma „Patrycja i Paweł” zo-
stała także nagrodzona za chleb świąteczny, obecnie certyfi-
kowany już produkt regionalny.

Gratulujemy utrzymania wysokich standardów i docenie-
nia jakości usług na rynku ogólnopolskim!

Rafał Jaworski 

jest mocno związane, nie tylko z tego 
względu, że siedziba Koła mieści się 
w budynku szkoły. PTTK prowadzi sze-
roką współpracę ze szkołą zachęcając 
jej uczniów do udziału w sekcjach (np. 
fotograficzno-filmowej, historycznej) 
i pieszych wędrówkach, m.in. rajdach 
nordic walking. Niemal za każdym ra-

zem w teren rusza z nimi kilkudziesię-
cioosobowa grupa dzieci i nauczycieli. 
Szkoła także była i jest miejscem or-
ganizowania wystaw PTTK-owskich, 
m.in. fotograficznej pt. „Klucze dawniej 
i dziś” czy wystawy sprzętu fotograficz-
nego i filmowego ze zbiorów Zdzisława 
Majcherkiewicza, członka PTTK, który 
prowadzi sekcję fotograficzną w klu-
czewskim Kole. Z myślą o uczniach 
organizowany jest także coroczny rajd 
z Klucz do Rabsztyna, 1 czerwca z oka-
zji Dnia Dziecka. 

Nie doprzecenienia jest rola Koła 
PTTK w upowszechnieniu zdrowego 
stylu życia. PTTK w Kluczach organizu-
je co najmniej kilka stałych rajdów rocz-
nie – kwietniowy na otwarcie sezonu 
nordic walking, pustynny, towarzyszący 
Rajdowi „Hardego” oraz inne, związa-
ne z obchodami rocznic historycznych 
(np. 150-lecie Powstania Styczniowego 
w ub. roku).

Kazimierz i Zofia Rydzyk po odbiorze statuetki Super Produkt Roku 2014

ciąg dalszy na str. 12
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Po wstępnej "rozgrzewce" z drużynami z Miechowa i Ogrodzień-
ca oraz po wygraniu w bardzo dobrym stylu z najwyżej notowa-
ną drużyną z Żarnowca, siatkarki z Klucz pokonały na wyjeź-
dzie drużynę z Włodowic 2:1.

Emocje sięgały zenitu w tie-breaku, gdy przy stanie 13:13 klu-
czowianki zachowały więcej zimnej krwi i pokonały przeciw-
niczki. Teraz pozostało przygotować się do arcytrudnych me-
czów z kolejnymi zespołami i finał będzie nasz. Ale potu jesz-
cze dużo trzeba będzie wylać – informują trenerzy siatkarek 
z Klucz.

SUKCESY W JURAJSKIEJ LIDZE SIATKÓWKI

Kluczewskie  
siatkarki na fali!
Trwa kolejny sezon Jurajskiej Ligi Siatkowej, 

w którym startuje młodzież zrzeszona 
w kluczewskim Uczniowskim Klubie Sportowym. 

Zawodnicy z ULKTS Jaroszowiec zdo-
byli czołowe miejsca w XVI edycji Wi-
gilijnego Turnieju Tenisa Stołowego 
Dzieci i Młodzieży, zorganizowanego 

JAROSZOWIEC. CZOŁOWE MIEJSCA W TENISIE STOŁOWYM

Tenisiści na medal!

12

ciąg dalszy ze str. 11

Koło jest również organizatorem spo-
tkań z ciekawymi ludźmi – wykłady 
w siedzibie koła mieli m.in. historyk, ar-

cheolog i przedstawiciel nadleśnictwa, 
a dotyczyły one wydarzeń historycz-
nych i geografii tego terenu. 

Koło PTTK w Kluczach liczy obecnie 
44 członków. W zarządzie Koła zasiada-

ją: Małgorzata Kocjan (prezes), Gabriela 
Cyprowska (wiceprezes), Andrzej Kar-
gul (skarbnik), Zofia Romańczyk (sekre-
tarz) i Janusz Mudyna (członek zarzą-
du).     (RAJ)

Troszkę słabiej w rozgrywkach JLS radzą sobie chłopcy, 
ale to młody zespół, który w przyszłości pokaże jeszcze swo-
ją klasę. Tymczasem, po wygraniu z Żarnowcem, ugrali seta 
z bardzo mocną drużyną z Włodowic.

Siatkarzy prowadzą: Jakub Kaliś i Paweł Krawczyk.
Gratulujemy i czekamy na wieści o kolejnych wygranych.
 

Źródło informacji: www.uks-klucze.org

I N F O R M AC J E

Uczestnicy spotkania jubileuszowego Koła PTTK

przez MOSiR Żory. Turniej odbywał się 
w ostatnich dniach grudnia a startowa-
ło w nim ponad 300 zawodników i za-
wodniczek.

Była to niezwykle udana impreza dla 
naszego klubu, ponieważ zdobyliśmy 
trzy pierwsze miejsca, jedno drugie i trzy 
piąte miejsca – informuje Barbara Swę-
dzioł, prezes ULKTS Jaroszowiec.

Zwycięzcy w trzech kategoriach to: 
Emilia Borowiecka (w kat. 2001-2003 r.), 
Kamil Nowak (w kat. 2001-2003 r.) 
i Kacper Majewski (w kat. 1999-2000 r.).

Drugie miejsce zdobyła Aleksandra  
Banyś (w kat. 2001-2003 r.).

 Ponadto trójka zawodników zajęła 
piąte miejsca:

Olaf  Rydzyk – w kat. 2006 i mł.  
(open: amatorzy i zrzeszeni)

Paulina Kita – w kat. 2004-2005 r. 
(open: amatorzy i zrzeszeni)

Joanna Piątek – w kat. 1999-2000 r. 
(open: amatorzy i zrzeszeni).
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Pierwszy, to projekt dofinansowany ze środków Programu 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO pod nazwą „GIM-
NASTYKA JĘZYKA I BUZIA SIĘ NIE ZAMYKA”. Był to pro-
jekt napisany przez Grupę Rodziców Realizujących Projekt 
Logopedyczny i skierowany do dzieci z problemami logope-
dycznymi, rozpoczynających w tym roku naukę w szkole 
w Kluczach. Projekt prowadzony był przez neurologopedę 
mgr Sylwię Pilarczyk i wzięło w nim udział 24 dzieci,zakwa-
lifikowanych po przeprowadzeniu przesiewowego diagno-
stycznego testu mowy spośród wszystkich pierwszaków. Do-
datkową atrakcję projektu stanowiła forma zajęć. 

Dzięki grom, zabawom, i wykorzystaniu instrumen-
tów muzycznych, często niełatwe i męczące ćwiczenia 
logopedyczne były dla dzieci atrakcyjne i mniej męczą-
ce, a dzieci świetnie się bawiły i wychodziły z zajęć zado-
wolone. Dzięki temu projektowi dzieci miały mniej stre-
sujący start w nowej szkolnej rzeczywistości. Projekt re-
alizowany był od 1 września do 30 listopada 2014 r.  
 – informują realizatorzy projektu. 

Drugi projekt, „KAŻDY UCZEŃ JEST RADOSNY KIEDY 
MA KRĘGOSŁUP PROSTY” napisany został przez Radę Ro-
dziców i był dofinansowany ze środków Programu Działaj 
Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności re-
alizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, 
Ośrodka Działaj Lokalnie w Kluczach oraz z budżetu Rady 
Rodziców. W ramach projektu zorganizowane były zajęcia 
z gimnastyki korekcyjnej, które prowadziła fizjoterapeutka 
mgr Marta Czekaj.

Zapotrzebowanie na tego typu zajęcia przeszło nasze naj-
śmielsze oczekiwania. Po pojawieniu się informacji o tych za-
jęciach na stronie internetowej Gminy Klucze odebrano mnó-

KLUCZE. AKTYWNA RADA RODZICÓW

Podsumowanie 
szkolnych  
projektów
W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła 

II zakończyły się dwa projekty 
dofinansowane przez Radę Rodziców. 

stwo telefonów od osób spoza Klucz, z zapytaniem, czy na za-
jęcia mogą uczęszczać tylko uczniowie kluczewskiej szkoły. 
Nawet w samej szkoły chętnych było więcej niż zaplanowa-
nych miejsc. Na szczęście udało się zakwalifikować do projek-
tu 36 osób zamiast planowanych 20. Zajęcia prowadzone były 
w bardzo dobrze wyposażonej salce gimnastyki korekcyjnej, 
w której posiadaniu jest szkoła pwodstawowa oraz na basenie. 
Fantastyczne podejście prowadzącej zajęcia fizjoterapeutki 
spowodowało, że dzieci chodziły na zajęcia bardzo chętnie 
i ze smutkiem przyjęły informację o ich zakończeniu – infor-
muje Marlena Chrupek z rady rodziców przy Szkole Podsta-
wowej w Kluczach.

Na zakończenie Projektu dzieci pojechały do Parku Wodne-
go w Łazach, gdzie ratownik Stanisław Góźdź zorganizował 
im serię gier i zabaw.

o g ł o s z e n i e
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Pod takim tytułem realizowany był 
w Rodakach w grudniu 2014 r. projekt 
nagrodzony przez Urząd Marszałkow-
ski Województwa Małopolskiego. Re-
alizatorem projektu był Zespół RODA-
CZANIE natomiast konta udzieliło Sto-
warzyszenie Jurajska Wioska Rodaki. 

Za otrzymaną dotację zakupiono bra-
kujący sprzęt nagłaśniający na potrze-
by zespołu oraz wydano folder promu-
jący zespół. Bardzo jesteśmy wdzięcz-
ni za dotację Departamentowi Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego UM, gdyż 
stanowi ona ogromne wsparcie w re-
alizacji planów. A celem jest rozwój ze-

Rodaczanie – grupa radosnych seniorów
społu, wykorzystanie potencjału grupy 
ludzi, którzy bezinteresownie spotykają 
się, ćwiczą i dają radość innym. Są zin-
tegrowaną grupą, kultywującą tradycję. 

Zespół Rodaczanie powstał 2012 r. 
Skupia miłośników śpiewu i muzyki, 
a jego członkami są młodsi i starsi, ale 
łączy ich jedno – pasja. Jako grupa bio-
rą udział w koncertach, lokalnych im-
prezach i różnego rodzaju uroczysto-
ściach, które odbywają się nie tylko 
w gminie Klucze. Dwukrotnie występo-
wali w Krakowie w Szkole Aspirantów 
podczas Spotkania Opłatkowego stra-
żaków z całej Małopolski z JE Kardyna-

łem Stanisławem Dziwiszem, władza-
mi województwa, parlamentarzystami 
i wieloma zacnymi gośćmi.

Zespół Rodaczanie prowadzi instruk-
tor pani Ania Dudek, absolwentka Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Muzycznej 
w Krakowie, która swoją pracą dopro-
wadziła zespół do odpowiedniego po-
ziomu artystycznego. Bardzo ważną 
rolę w zespole odgrywają akordeoniści 
Janusz Gaj i Mieczysław Kumela, któ-
rzy towarzyszą zespołowi od początku 
jego istnienia. Za to wszystko serdecz-
nie dziękuję. 

Halina Ładoń

Wnioski o nadanie Medalu 
Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kluczach serdecznie 
zaprasza małżonków z Gminy Klucze, którzy zawarli związek 
małżeński w 1965 roku i obchodzą w bieżącym roku Jubi-
leusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, do składania wniosków 
o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Wniosek można złożyć telefonicznie na  numer 32  6428 664 
wew. 33, osobiście, bądź za pośrednictwem osoby z najbliższej 
rodziny (dzieci, wnuki) w  Urzędzie Stanu Cywilnego – Klucze 
ul. Partyzantów 14, biuro 101, I piętro. 

Po  nadaniu Medali przez Prezydenta RP  organizujemy raz 
w  roku gminną uroczystość pod nazwą „Gminny Jubileusz 
Złotych Godów”, na której Wójt Gminy Klucze wręcza medale 
Jubilatom. 

Uprzejmie proszę o złożenie wniosków do 27 lutego 2015 roku.

Wybory sołtysów
W lutym i marcu w sołectwach Gminy Klucze odbędą się 
wybory sołtysów. Publikujemy harmonogram zebrań 
wyborczych w poszczególnych sołectwach.

Golczowice – 06.02.2015 r. godz. 17:00, Świetlica wiejska.
Hucisko – 10.02.2015 r. godz. 17:00, Świetlica wiejska.
Ryczówek – 11.02.2015 r. godz. 17:00, Świetlica wiejska.
Zalesie Golczowskie – 12.02.2015 r. godz. 17:00, Świetlica wiejska.
Kwaśniów Dolny – 16.02.2015 r.godz. 17:00, Remiza.
Rodaki – 17.02.2015 r. 18:00, Świetlica wiejska.
Bogucin Duży – 19.02.2015 r. 18:00, Remiza OSP.
Kwaśniów Górny – 20.02.2015 r. 17:00, Świetlica wiejska.
Chechło – 23.02.2015 r. 17:00, Dom Strażaka.
Klucze – 24.02.2015 r. 17:00, Dom Kultury.
Jaroszowiec – 25.02.2015 r. 17:00, Dom Kultury.
Cieślin – 26.02.2015 r. 18:00, Dom Ludowy.
Kolbark – 03.03.2015 r. 17:00, Dom Wielofunkcyjny.
Krzywopłoty – 27.02.2015 r. 17:00, Dom Ludowy.
Bydlin – 02.03.2015 r. 17:00, Remiza OSP.

„Rodaczanie” na opłatku strażaków z Małopolski. W środku Waldemar Pawlak, były premier, prezes zarządu głównego OSP.

PROJEKT DOTOWANY PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI

k o m u n i k a t y
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 Nie najliczniejszą, ale na pewno najbardziej zauważalną gru-
pą miłośników twórczości Barbary Litarskiej, były panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Kwaśniowa Górnego, ubrane tradycyj-
nie w stroje ludowe i charakterystyczne zielone kapelusze. 
Te nakrycia głowy zostały niedawno wykonane na warszta-
tach z pomocą pani Litarskiej – jest ona bowiem nie tylko au-
torką wierszy, ale także twórczynią rękodzieła i malarką.

Barbara Litarska jest obecnie mieszkanką Olkusza, ale 
pochodzi z Kwaśniowa Górnego (stąd niewątpliwie liczny 

KLUCZE. BARBARA LITARSKA GOŚCIEM CZYTELNIKÓW

„Szeptem” – nowy tomik poezji
Liczne grono czytelników przybyło na spotkanie z poetką Barbarą Litarską, zorganizowane 

w grudniu przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kluczach. Mieszkańcy Klucz i innych 
miejscowości gminy, członkowie koła literackiego, poeci i zaproszeni goście wzięli udział w promocji 
tomiku poezji pani Barbary Litarskiej, zatytułowanego "Szeptem". Samorząd Gminy Klucze 
reprezentowała na spotkaniu Jarosława Kraszewska, dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty.

udział mieszkańców tej miejscowości w spotkaniu autor-
skim). Oprócz twórczości literackiej zajmuje się też malar-
stwem i rysunkiem. Ostatnio odkryła nową, własną metodę 
malowania... kwiatami. Do pozostawiania barwnych śladów 
na papierze używa płatków róż, bratków...

Pani Barbara włączyła się również w działalność społecz-
ną – jest oddaną wolontariuszką w Środowiskowym Domu 
Opieki w Olkuszu.

           (RAJ)

 Wigilia i Boże Narodzenie to święta, które budzą w nas wielkie 
emocje i co roku mobilizują do szczególnej aktywności, łącząc 
dzieci i dorosłych we wspólnych przygotowaniach. Połącze-
ni siłą tradycji, w wieczorze świątecznym „Świeć gwiazdecz-
ko świeć”, mieszkańcy Jaroszowca mogli zobaczyć przedsta-
wienie bożonarodzeniowe wypełnione poezją, pastorałkami 
i kolędami, elementami baletu i tańca do muzyki Katherine 
K. Davis „The Little Drummer Boy” i Roberta Friedricha „Świeć 
gwiazdeczko świeć” – informują organizatorzy.

Świąteczny wieczór został przygotowany przez filię Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Jaroszowcu (GBP w Kluczach) i Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Kluczach – świetlicę w Jaroszowcu oraz 
młodszych czytelników biblioteki i zajęć świetlicowych.

JAROSZOWIEC. ŚWIĄTECZNIE W DOMU KULTURY

Wieczór kolęd
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Jaroszowcu i Gminny Ośrodek Kultury 
zorganizowali dla mieszkańców teatralno-
muzyczny wieczór kolęd i pastorałek.

Mirosław Macek – zastępca dyrektora GOK, Marcin Grojec 
– radny z Jaroszowca, Adam Chmura – sołtys wsi oraz Koło 
Gospodyń Wiejskich „Jagodzianki” przynieśli na spotkanie 
świąteczny gościniec, którym zostali poczęstowani wszyscy 
przybyli goście. Harcerze ze Szkoły Podstawowej w Jaroszow-
cu zorganizowali stoisko ze świątecznymi stroikami i okolicz-
nościowymi kartkami.
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23. FINAŁ 
WOŚP  
w Kluczach
czytaj na str. 3
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