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W numerze między innymi:

MŁODZI AUTORZY  
Z NAGRODAMI 
Młodzi autorzy opowiadań ze szkół z gminy 
Klucze znaleźli się wśród laureatów 
jubileuszowego ogólnopolskiego konkursu 
na prozę, organizowanego przez Centrum 
Kultury w Bolesławiu.

RODZINA 500 PLUS 
Rusza rządowy Program Rodzina 500 Plus. 
W numerze informujemy, kto może ubiegać 
się o wsparcie oraz 
gdzie można pobrać 
i złożyć wnioski do 
programu.

Czytaj na str. 3

Planowana likwidacja kopalni eksploatowanych przez ZGH 
„Bolesław” wymusiła decyzję o uruchomieniu alternatywnego 
sposobu zaopatrzenia w wodę mieszkańców czterech gmin 
powiatu olkuskiego, w tym odbiorców w Gminie Klucze. 
Przebudowany system wodociągowy oparty jest na ujęciach 
zlokalizowanych m.in. w Cieślinie, Kolbarku i Bydlinie.  
Obecnie trwają próby eksploatacyjne nowego systemu. 

Czytaj na str. 4
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Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych miłością,  
nadzieją i pogodą ducha
oraz smacznej święconki 

i rodzinnej atmosfery przy 
wielkanocnym stole

życzą

Przewodniczący Rady Gminy
Bogusław Paś

Wójt Gminy Klucze
Norbert Bień

Wyjazdowe spektakle  
„Pięknej i Bestii” 

Grupa teatralna, stworzona na potrzeby charytatywnego występu, dzia-
łająca przy Przedszkolu imienia Jasia i małgosi w Kluczach, dwukrotnie – 
najpierw w Olkuszu a następnie w Wolbromiu - zaprezentowała spektakl pt. 
„Piękna i bestia”.

Grupę teatralną tworzą rodzice, dziadkowie i babcie oraz kilkoro przedszkola-
ków. Sami przygotowali dekorację i stroje, zadbali o nagłośnienie i oświetlenie sceny. 
Grupę wspierają dwa zespoły działające przy Domu Kultury w Kluczach: „Rodaczanie” 
i „Tesamee...” - oba prowadzi główna reżyser przedstawienia, również mama przed-
szkolaka i instruktor w Gminnym Ośrodku Kultury, Anna Szarek–Dudek, odtwór-
czyni jednej z głównym ról w spektaklu. Łącznie na scenie występuje ponad 50 osób! 
Ostatni spektakl odbył się 28 lutego w Wolbromiu. Widownia nagrodziła go rzęsi-
stymi brawami, a aktorów obdarowała kwiatami! Spektakle charytatywne są cenną 
inicjatywą rodziców przedszkolaków, bowiem pomogą wyposażyć w nowy sprzęt 
sale przedszkolne. Dwa wymienione zaprzyjaźnione zespoły wsparły tę inicja-
tywę w ramach współpracy, która po raz kolejny 
zaowocowała sukcesem. Twórcy spektaklu otrzy-
mali już kolejne zaproszenia na występ – infor-
muje Halina Ładoń.
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PrOGrAm rOdzinA 
500 PluS

Program rodzina 500 plus to systemowe wsparcie pol-
skich rodzin. zgodnie z programem, z pomocy skorzysta-

ją rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. rodzina 
z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 
500 zł na drugie i na kolejne dziecko niezależnie od docho-
du. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto 
na osobę, wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub 
jedyne dziecko.  dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym 
kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. 
dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają tak-
że rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde 
dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i syste-
mie pieczy zastępczej.

Program rodzina 500 plus w Gminie Klucze
Statystyka rodzin
W Gminie Klucze  zamieszkuje 1711 rodzin wychowujących 

dzieci w wieku do 18 roku życia, w tym rodzin z jednym dziec-
kiem jest 1075, rodzin z dwojgiem dzieci jest 551, rodzin z troj-
giem i więcej dzieci – 85 (wg stanu na dzień 03.02.2016 r.) 

Jednostka realizująca Program Rodzina 500 plus
Program 500+  realizować będzie Zespół ds. Świadczeń 

Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Urzędu Gminy 
Klucze, 32-310 Klucze ul. Partyzantów 1, biura  nr 2 i 3 znaj-
dujące się na parterze budynku urzędu gminy, telefon kon-
taktowy: 32 6428 508, 32 6428 439, 32 8428 664 wew. 40 
lub 72  lub telefon 32 6429 335, adres e-mail: zasilkirodz@
gmina-klucze.pl; klucze@gmina-klucze.pl

Druki wniosków i załączników do wniosków    
Formularze wniosków wydajemy od dnia 15 marca br. 

w siedzibie Urzędu Gminy, a od dnia 17 marca br. dodatkowo 
formularze będą dostępne w sekretariatach szkół podstawo-
wych na terenie gminy.

FOrmulArze wniosku i oświadczeń można pobrać 
ze strony internetowej www.gmina-klucze.pl zakładka 
PrOGrAm rOdzinA 500 PluS

Składanie wniosków
Aby procedura przyjmowania wniosków przebiegała 

w miarę sprawnie i bez zakłóceń, przygotowaliśmy dla Państwa 
harmonogram przyjmowania wniosków w miesiącu kwietniu.

W okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 8 kwietnia 2016 r. 
wniosek będzie można złożyć osobiście w  wyznaczonych 
punktach naszej gminy – przede wszystkim w szkołach, 
świetlicach wiejskich, remizach OSP.

W okresie od 11 kwietnia 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r. 
wnioski przyjmowane będą codziennie w dniach roboczych, 
w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 18.00

Wnioski od Państwa przyjmować będą pracownicy 
Zespołu ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyj-
nego w miejscach i terminach podanych w harmonogramie, 

co jednocześnie zapewni Państwu prawidłowe ich złożenie. 
Zachęcamy Państwa do składania wniosków w terminach 
i miejscach wskazanych w harmonogramie.

Wniosek w formie elektronicznej tzw. e-wniosek będzie 
można złożyć od 1 kwietnia osobiście za pomocą por-
talu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości 
elektronicznej. 

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od 
dnia wejścia w życie ustawy, tj.  w terminie od dnia 1 kwiet-
nia do 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia ustala 
się począwszy od dnia 1 kwietnia 2016 r. i w konsekwencji 
wypłata nastąpi z odpowiednim wyrównaniem, w terminie 
do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawi-
dłowo wypełnionymi dokumentami.

Wypłata świadczenia wychowawczego
Następnym etapem po przyjęciu od Państwa wniosków 

będzie przeprowadzenie postępowania administracyjnego, 
wydanie decyzji administracyjnej oraz doręczenie Państwu 
decyzji administracyjnych.

W momencie składania wniosku otrzymają Państwo 
informację od pracownika Urzędu Gminy o terminie i miejscu 
odbioru decyzji administracyjnej.

Końcowy etap to wypłata świadczenia wychowawczego.
Świadczenie wychowawcze wypłacać będziemy na konto 

wnioskodawcy lub w kasie Urzędu Gminy.
Informacje o Programie Rodzina 500 plus dostępne są 

na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej: www.mpips.gov.pl

 Wsparcie dla rodzin

Harmonogram przyjmowania wniosków  
- Program Rodzina 500+  

- w okresie 01.04.2016-08.04.2016

Miejscowość Termin Godziny Miejsce
Chechło 01.04.2016

piątek
10.00-18.00 Szkoła Podstawowa

Klucze 02.04.2016
sobota

8.00-18.00 Urząd Gminy Klucze

Ryczówek 04.04.2016
poniedziałek

10.00-18.00 Szkoła Podstawowa

Rodaki 04.04.2016
poniedziałek

10.00-18.00 Szkoła Podstawowa

Jaroszowiec 05.04.2016
wtorek

10.00-18.00 Szkoła Podstawowa

Bydlin 05.04.2016
wtorek

10.00-18.00 Szkoła Podstawowa

Kwaśniów Górny
Hucisko

06.04.2016
środa

10.00-18.00 Szkoła Podstawowa

Kwaśniów Dolny 06.04.2016
środa

10.00-18.00 Remiza OSP

Krzywopłoty 07.04.2016
czwartek

13.00-18.00 Dom Ludowy

Kolbark 07.04.2016
czwartek

13.00-18.00 Dom Wielofunkcyjny

Bogucin Duży 07.04.2016
czwartek

14.00-18.00 Remiza OSP

Zalesie Golczowskie 08.04.2016
piątek

14.00-18.00 Świetlica wiejska

Golczowice 08.04.2016
piątek

14.00-18.00 Świetlica wiejska

Cieślin 08.04.2016
piątek

14.00-18.00 Dom Ludowy

W okresie 01.04.2016-08.04.2016 wnioski przyjmowane są  
w siedzibie Urzędu Gminy Klucze ul. Partyzantów 1 – parter 
biuro 2 i 3 – w dniach roboczych - od godz. 8.00 do godz. 18.00
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nASze uJęCiA GłóWnym źródłem 
zAOPATrzeniA W WOdę

Planowana likwidacja kopalni eksploatowanych przez zGH „Bolesław” wymusiła decyzję o uruchomieniu alternatyw-
nego sposobu zaopatrzenia w wodę mieszkańców czterech gmin powiatu olkuskiego, w tym odbiorców w Gminie 

Klucze. nowy system wodociągowy oparty jest na ujęciach zlokalizowanych m.in. w Cieślinie. Kolbarku i Bydlinie. 

Woda nie będzie pompowana z kopalni
Od 1978 r. zaopatrzenie w wodę odbiorców w rejonie 

olkuskim opierało się w głównej mierze na wykorzystaniu 
wód pochodzących z odwodnienia kopalń Zakładów Gór-
niczo-Hutniczych „Bolesław”. Pochodzącą stamtąd wodę, 
po uzdatnieniu jej w Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu, 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu 
kierowało systemem dystrybucyjnym łącznie do ponad 83 
tysięcy mieszkańców (a także instytucji i zakładów prze-
mysłowych) na terenie czterech gmin: Olkusz, Bukowno, 
Bolesław i Klucze.

W tym roku zmienia się system zaopatrzenia w wodę. 
Jest to związane z procesem likwidacji górnictwa rud cyn-
kowo-ołowiowych w naszym rejonie, który skutkuje wyłą-
czeniem systemu odwadniania kopalni „Olkusz Pomorzany” 
(zarządzanej przez ZGH). Całkowite wyłączenie tego sys-
temu planowane jest w roku 2018. Zakończenie wydoby-
wania w kopalni spowoduje zaprzestanie pompowania wód 
dołowych, a z kolei podniesienie poziomu wód sprawi, że 
wskutek zanieczyszczenia nie będą nadawały się do celów 
spożywczych czy gospodarczych. 

Dlatego też PWiK wspólnie z samorządami zaintere-
sowanych gmin musiało podjąć działania zmierzające do 
znalezienia alternatywnego sposobu dostaw wody pitnej 
dla odbiorców naszego rejonu w oparciu o własne zasoby 
wód. We wskazaniu alternatywnych źródeł wody, z któ-
rych można zaopatrywać mieszkańców gmin Olkusz, Klu-
cze, Bukowno i Bolesław, pomogły opracowania naukowe 
m.in. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wynika 
z nich, że zapewnienie ciągłości dostaw wody jest możliwe 

w wyniku poboru wód triasowych i jurajskich z istnieją-
cych studni eksploatowanych przez PWiK oraz w oparciu 
o budowę nowego systemu ujęć. 

Inwestycja w dwóch etapach
Na terenach czterech wspomnianych gmin wytypo-

wano obszary, na których możliwe jest wykonanie nowych 
studni głębinowych oraz wykorzystanie już istniejących 
w celu poboru wód dobrej jakości. Chodzi o miejscowo-
ści Bydlin, Cieślin, Kolbark, Kwaśniów Górny oraz Podlesie 
Rabsztyńskie/Olewin. 

Wdrożenie nowego systemu zaopatrzenia w wodę zostało 
podzielone na dwa etapy. Etap I obejmował zakres realizo-
wany przez wodociągi olkuskie w ramach umowy o dofinan-
sowanie rozszerzonego, realizowanego wcześniej przez PWiK, 
projektu kanalizacji - rozszerzenie to obejmowało inwestycje 
związane ze zmianą systemu zaopatrzenia w wodę (nazwa 
projektu: „Zaopatrzenie w wodę mieszkańców gmin: Olkusz, 
Bukowno, Klucze, Bolesław po likwidacji kopalni ZGH Bole-
sław S.A. w Bukownie”). Głównym źródłem zaopatrzenia 
w wodę w ramach I etapu wspomnianej inwestycji są cztery 
ujęcia zlokalizowane na terenie Gminy Klucze: istniejące ujęcie 
w Bydlinie, dodatkowa studnia na istniejącym ujęciu w Kol-
barku oraz dwa nowo wybudowane ujęcia w Cieślinie. 

Zlokalizowane na terenie naszej gminy obiekty z uję-
ciami wody są nowocześnie wyposażone pod względem 
technologicznym. Wspólnie z Przedsiębiorstwem Wodo-
ciągów będziemy starać się właściwie zabezpieczyć te uję-
cia. Może uda się pozyskać na to fundusze zewnętrzne.– 
mówi Wójt Gminy Klucze Norbert Bień. 

Inwestycja związana ze zmianą systemu zaopatrzenia 

 Temat z okładki



5NR 3 | 2016 | MARZEC

w wodę została zakończona w 2015 roku. Były to prace nad 
modernizacją istniejących i budową nowych ujęć, a także 
budowa stacji zasilających, rurociągów oraz towarzyszące 
temu roboty budowlane (związane m.in. z odtwarzaniem 
nawierzchni dróg, wzdłuż których biegły rurociągi). 

Jak wylicza Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Olkuszu, realizacja I etapu projektu pozwoli zaspokoić bie-
żące zapotrzebowanie na wodę z niewielką rezerwą. Nato-
miast na dywersyfikację dostawy wody z innego obszaru 
(ujęcie wody w Olewinie i Kwaśniowie Górnym) oraz na 
stworzenie rezerwy dla układu wytworzonego w etapie I, 
tym samym na zmniejszenie ryzyka w ciągłości dostawy 
wody, pozwoli dopiero realizacja etapu II projektu. 

Ujęcia wody nie należy eksploatować z maksymalną 
wydajnością. Zbyt intensywna eksploatacja studni spo-
woduje zatrzymanie cząsteczek stałych lub zawiesiny 
w filtrze. To skutkuje zmniejszeniem przepustowości fil-
tra i zmniejszeniem wydajności studni, a to prowadzi do 
szybkiej degradacji. W konsekwencji, ujęcia stracą swoje 
zasoby eksploatacyjne. Należy założyć, iż studnie mogą 
być eksploatowane z wydajnością 50-70% maksymalnej 
wydajności. W związku z tym, w celu zapewnienia bezpie-
czeństwa ciągłości dostaw wody o wydajnościach sprzed 
zmiany systemu, konieczna jest realizacja kolejnego etapu 
inwestycji związanej z budową dodatkowych ujęć studni 
głębinowych – wyjaśnia przedsiębiorstwo.

Projekt na drugi etap zmiany sytemu zaopatrzenia 
w wodę jest realizowany dzięki zawiązanemu porozumie-
niu, którego partnerami są gminy: Klucze, Olkusz, Bolesław, 
Bukowno, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz 
Stowarzyszenie „Szansa Białej Przemszy”. Termin zakończe-
nia projektu przewidziany jest na połowę kwietnia. 

Uruchomienie nowego systemu
Obecnie trwają próby eksploatacyjne nowego systemu. 11 

marca zostało uruchomione ujęcie wody głębinowej w Bydli-
nie, które obecnie zasila miejscowości Bydlin i Krzywopłoty. 
W następnych etapach zostaną przełączone do systemu 
kolejne miejscowości - Kolbark i Cieślin.

Niestety, prace związane z uruchomieniem nowego sys-
temu wiązały się z dużą uciążliwością dla  mieszkańców 

naszej gminy, przede wszystkim dla odbiorców wody w Bydli-
nie, Kolbarku i Krzywopłotach. Prowadzona na przełomie roku 
modernizacja ujęcia wody w Bydlinie wymusiła konieczność 
zmiany zasilania. Na czas prac modernizacyjnych nastąpiło 
tam przełączenie wody na tę podawaną ze Stacji Uzdatniania 
w Olkuszu. To spowodowało pogorszenie jakości wody w tym 
czasie. Jak informuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kana-
lizacji, wpływ na to miała zmiana natlenienia wody, która 
reagowała z osadami zalegającymi w rurociągach. W tym cza-
sie, po licznych interwencjach Wójta Gminy Klucze, Przewod-
niczącego Rady oraz samych mieszkańców, przeprowadzono 
tam na zlecenie PWiK wielokrotne płukanie i czyszczenie sieci. 
Zastosowano m.in. fosforowy preparat antykorozyjny (komu-
nikaty o okresie stosowania preparatu publikowaliśmy na 
stronie internetowej Gminy Klucze). Obecnie nie ma potrzeby 
stosowania żadnego środka uzdatniania wody. Sytuacja zwią-
zana z jej jakością została ustabilizowana.

Przedsięwzięcie w liczbach
Zabezpieczenie nieprzerwanej dostawy wody pit-

nej w gminach Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze wią-
zało się z kosztownymi i rozległymi pracami w I etapie 
przedsięwzięcia.

•	 Budowa ponad 17 kilometrów magistrali 
wodociągowych, 

•	 Budowa 2 nowych ujęć wód głębinowych wraz z nie-
zbędną infrastrukturą towarzyszącą tj. siecią ener-
getyczną oraz teletechniczną służącą do zasilania, 
sterowania i monitorowania

•	 Zmodernizowanie 2 istniejących ujęć głębinowych. 

Docelowo oba etapy przedsięwzięcia obejmują:
•	 38 km nowej magistralnej sieci wodociągowej
•	 14 km sieci energetycznej dzięki której nowy system 

wodociągowy będzie miał niezależne zasilanie
•	 32 km sieci światłowodowej niezbędnej do monito-

ringu i sterowania nowym systemem
•	 4 nowe ujęcia wód głębinowych posiadających duże 

zasoby eksploatacyjne
•	 modernizację 3 istniejąc ujęć wód głębinowych

Rafał Jaworski

 Temat z okładki

Nowe ujęcie wody - pomieszczenie technologiczne Nowe ujęcie wód głębinowych, budynek technologiczny i stacja 
energetyczna w Cieślinie



6 eCHO KluCz

 Samorząd

Gminne PrOGrAmy 
PrOFilAKTyCzne

rada Gminy Klucze przyjęła obowiązujące na rok bieżący gminne programy 
- Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw-

działania narkomanii. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2016 zawiera zadania własne Gminy w obszarze przeciwdziałania alkoho-
lizmowi. Jest to kontynuacja działań rozpoczętych w minionych latach. Program, 
podobnie jak w latach ubiegłych, zakłada zwiększanie dostępności pomocy tera-
peutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie 
pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy 
alkoholowe. Program wspiera funkcjonowanie na przykład Punktu Interwencji 
Kryzysowej czy Centrum Integracji Społecznej (oba działają przy Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Kluczach). W ramach programu Gmina może także dofinansować 
działania i wydarzenia promujące zdrowy i bezpieczny sposób spędzania wolnego 
czasu przez dzieci i młodzież, np. zajęcia sportowe, edukacyjne, rekreacyjne. 

Bardzo podobne założenia są obecne w przyjętym przez radę Gminnym Progra-
mie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. Tutaj również zadania z zakresu 
przeciwdziałania narkomanii realizowane są przez działalność wychowawczą, 
edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą. W działaniach kładziony jest nacisk na 
leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych, a także ograniczanie szkód 
zdrowotnych i społecznych związanych z narkomanią.

Dla potrzeby Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
powstała diagnoza problemu uzależnienia od alkoholu w Gminie Klucze. Zawiera 
ona dane pozyskane z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach, Punktu Interwencji Kryzysowej oraz 
Komisariatu Policji w Kluczach. 

Wynika z nich, że w roku 2015 zmniejszyła się ilość osób, wobec których Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uruchomiła procedurę leczenia 
odwykowego (36 osób w 2015 roku). Natomiast zwiększyła się liczba wniosków 
skierowanych do Sądu Rejonowego w Olkuszu o zastosowanie obowiązku poddania 
się leczeniu odwykowemu w trybie stacjonarnym lub ambulatoryjnym (34 osoby). 
Z kolei z danych z Komisariatu Policji w Kluczach wynika, iż w 2015 roku w porów-
naniu z rokiem 2014 zwiększyła się liczba nietrzeźwych kierowców popełniających 
przestępstwa (43 nietrzeźwych kierowców popełniło przestępstwa w 2015 roku, rok 
wcześniej było ich 24), a także liczba mandatów wystawionych za spożywanie alko-
holu w miejscach publicznych (w 2015 wystawiono ich 347 a w 2014 o sto mniej). 
Kolejne dane pochodzą z Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach. W 2014 roku 
450 rodzin objęto pomocą społeczną, w 2015 roku było ich 421, natomiast ponad 
50 rodzin dotyczy problem alkoholowy (dane z lat 2014-2015).

Z kolei z danych Punktu Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy i Osób Uza-
leżnionych od Alkoholu, działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczach 
wynika, że w 2015 roku więcej osób (w porównaniu z rokiem 2014) zgłaszało się do 
punktu po wsparcie. W 2015 roku zanotowano 114 osób korzystających z punktu, 
z czego najwięcej osób to korzystający z poradnictwa prawnego.

W Punkcie Interwencji Kryzysowej można uzyskać m.in. informację o proce-
durze leczenia odwykowego i procedurze „Niebieskiej Karty”. Dyżurujący specjali-
ści są w stanie zaplanować kompleksową pomoc dla wszystkich członków rodziny 
dotkniętej problemami społecznymi. 

Rafał Jaworski

KryTeriA 
reKruTACJi 
dO SzKół
rada Gminy Klucze przyjęła 

uchwałę w sprawie określe-
nia zasad i kryteriów rekrutacji do 
publicznych szkół podstawowych 
i gimnazjów, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Klucze 

W myśl uchwalonych przepisów 
do klasy pierwszej szkoły podstawo-
wej oraz do klasy pierwszej gimna-
zjum przyjmuje się z urzędu kandy-
datów zamieszkałych w obwodach 
tych szkół. Natomiast kandydaci 
zamieszkali poza obwodem szkół 
mogą być przyjęci do klasy pierwszej 
po przeprowadzeniu postępowania 
rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła 
podstawowa lub gimnazjum nadal 
dysponuje wolnymi miejscami. 

W postępowaniu rekrutacyjnym 
jest brane pod uwagę kilka kryte-
riów: uczęszczanie do danej szkoły 
rodzeństwa ucznia, brak koniecz-
ności zwiększenia liczby oddziałów 
w przypadku przyjęcia dziecka spoza 
obwodu, miejsce pracy przynajmniej 
jednego z rodziców w miejscowo-
ści należącej do obwodu szkoły 
i zamieszkanie w obwodzie szkoły 
krewnych dziecka wspierających 
rodziców w zapewnieniu mu należy-
tej opieki nad dzieckiem.

Obowiązek ustalenia przez organ 
stanowiący (Gminę Klucze) dodatko-
wych kryteriów rekrutacyjnych przy 
naborze uczniów na przyszły rok 
szkolny (2016/2017) wynika z nowe-
lizacji ustawy o systemie oświaty, 
która wprowadziła jednolite zasady 
rekrutacji do przedszkoli oraz klas 
pierwszych szkół różnego typu. Kry-
teria te znajdą zastosowanie w pro-
cesie rekrutacyjnym wówczas, gdy 
w szkole podstawowej lub w gimna-
zjum pozostaną jeszcze wolne miej-
sca po zastosowaniu kryteriów okre-
ślonych w ustawie.

(RAJ)
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PlAn GOSPOdArKi 
niSKOemiSyJneJ

rada Gminy Klucze zatwierdziła Plan Gospodarki nisko-
emisyjnej. To na razie dokument strategiczny, zawiera-

jący diagnozę i kierunki działania, nie będący prawem miej-
scowym. Jednak może zwiększyć szanse Gminy na przykład 
przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych na programy 
termomodernizacji. rada Gminy przyjęła także „założenia 
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i pali-
wa gazowe gminy Klucze do roku 2030”. Oba dokumenty są 
opublikowane na stronie internetowej www.gmina-klucze.pl 
w zakładce STrATeGie i dOKumenTy.

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klucze” (PGN) 
to dokument strategiczny, który pozwoli zaplanować na naj-
bliższe lata działania na rzecz zrównoważonego energetycz-
nie i ekologicznie rozwoju Gminy Klucze. Opracowanie planu 
wynika z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospo-
darki Niskoemisyjnej, przyjętych przez 
Radę Ministrów w 2011 roku. Dokument 
opracowano w oparciu o diagnozę stanu 
obecnego oraz wymogi zawarte w doku-
mentach unijnych, krajowych (Krajowy 
Programu Ochrony Powietrza, Strategia 
„Bezpieczeństwo Energetyczne i Śro-
dowisko”) i regionalnych (Regionalny 
Program Operacyjny Województwa 
Małopolskiego.). 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma 
służyć poprawie efektywności energe-
tycznej – głównie w mieszkalnictwie 

i budownictwie oraz infrastrukturze usług publicznych, 
a także większemu wykorzystywaniu odnawialnych źródeł 
energii. Zawarto w nim kilka celów strategicznych, wśród 
nich ograniczenie emisji CO2, ograniczenie zużycia energii 
i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii na lokal-
nym rynku energetycznym. Plan zakłada także zwiększenie 
liczby budynków mieszkalnych i usługowych objętych ter-
momodernizacją oraz wyposażenie ich w efektywne i nowo-
czesne instalacje grzewcze (z maksymalnym wykorzysta-
niem odnawialnych źródeł energii). 

Zmniejszeniu emisji CO2 służyłyby takie przedsięwzię-
cia, jak rozbudowa sieci gazowej, przeprowadzenie głębo-
kiej termomodernizacja budynków użyteczności publicz-
nej, modernizacja oświetlenia ulicznego, a nawet rozbu-
dowa infrastruktury ścieżek rowerowych na terenie gminy.  
Ważne są również działania edukacyjne i informacyjne, które 
wpłyną na wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców 
i przedsiębiorców. 

Warto przypomnieć, że w ostatnich latach na terenie gminy 
przeprowadzono znaczną liczbę inwestycji w obszarze termo-

modernizacji budynków użyteczności 
publicznej. Obejmowały one m.in. kom-
pleksową termomodernizację szkoły 
w Kluczach wraz z instalacją solarną do 
podgrzewania wody basenowej i ciepłej 
wody użytkowej, termomodernizację 
budynku OSP w Kolbarku i budynku po 
przedszkolu w Chechle, a także docieple-
nie szkoły w Chechle oraz docieplenie, 
wykonanie izolacji i kanalizacji desz-
czowej budynku Szkoły Podstawowej 
w Jaroszowcu.

Rafał Jaworski

APeluJemy: nie WyPAlAJ TrAW!

łagodna zima i zbliżający się okres 
wiosenny sprzyjają niebezpiecznemu 

zwyczajowi wypalania traw. Jak informuje 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Olkuszu, takie zdarzenia są 
już w tym roku odnotowywane. nagminne 
wypalanie traw i pozostałości roślinnych 
na polach jest niejednokrotnie przyczyną 
powstania pożarów. Apelujemy o zanie-
chanie tego procederu!

W większości przyczyną pożarów jest 
działalność człowieka, który jest przeko-
nany, że spalenie trawy i pozostałości roślin-
nych spowoduje użyźnienie gleby i szybszy wzrost młodej 
roślinności. Prawda jest inna - w pożarach giną szlachetne 
rośliny, które zastępowane są przez szybciej rozwijające się 

mniej szlachetne gatunki i chwasty. Powyż-
sze pożary zabijają również zamieszkujące 
poszycia zwierzęta i ptaki oraz stanowią 
zagrożenie dla pobliskich domostw – prze-
strzegają pracownicy Referatu Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzysowego UG Klucze 
oraz strażacy z PSP w Olkuszu. 

Pamiętajmy, że wypalanie traw jest nie-
bezpieczne, a także niedozwolone! Określają 
to m.in. Ustawa o ochronie przyrody, Ustawa 
o lasach oraz Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów. Za wykro-

czenia tego typu grożą surowe sankcje!
Apelujemy o rozsądek! Zanim podpalisz, zastanów się czy 

przez bezmyślność nie narazisz życia swojego i innych.

Plan zakłada także zwiększenie inwesty-
cji w zakresie termomodernizacji budynków 
użyteczności publicznej. Na zdjęciu: budynek 
Szkoły Podstawowej w Jaroszowcu po termo-
modernizacji w 2013 roku.
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20 ORGANIZACJI I GRUP OTRZYMAŁO DOTACJE 

dziAłAJą lOKAlnie

W domu Kultury w Kluczach odbyło się spotkanie 
przedstawicieli wszystkich podmiotów, które 

uzyskały dotację w konkursie działaj lokalnie iX 2015. 
W ceremonii wręczenia nagród wzięli udział m.in. Wójt 
Gminy Klucze norbert Bień oraz Wójt Gminy Bolesław 
Krzysztof dudziński. W części oficjalnej spotkania zo-
stały zaprezentowane wszystkie projekty realizowane 
w ramach programu, nastąpiło również oficjalne roz-
strzygnięcie konkursu „Opowiedz...”.

„Opowiedz...” to konkurs filmowy, dokumentujący przy-
kłady projektów dofinansowanych przez Działaj Lokal-
nie w 2015 roku. Na filmy można było głosować poprzez 
ankiety, oceniali je także jurorzy.

W kategorii CZŁOWIEK zwycięskim okazał się film zaty-
tułowany „Lato w remizie strażackiej” przygotowany przez 
Ochotniczą Straż Pożarną w Bogucinie Dużym. W katego-
rii MIEJSCE spośród trzech filmów najlepiej oceniono pracę 
pt. „Jak ślimak ze skorupki” – to projekt grupy nieformalnej 
Koło Gospodyń Wiejskich w Krzykawce. Z kolei w kategorii 
MOTYW nagrodę otrzymał film „Wszystkie dzieci graja w sza-
chy!” nakręcony przez grupę nieformalną „Grupa nauczycieli 
z Klucz”. Nagrodę przyznaną przez publiczność - poprzez 
ankietę oraz na podstawie ilości wyświetleń i polubień filmu 
– otrzymało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji 
Gminy Bolesław za film zatytułowany „Zdrowy ruch - rado-
sny duch”. Nagrodzone filmy zostały wysłane do II etapu 
konkursu, teraz już ogólnopolskiego, w którym będą walczyć 
o główną nagrodę w tej edycji konkursu „Opowiedz...”. 

Jak wyglądała realizacja programu Działaj Lokalnie 
w 2015 roku? Dotacje na lokalne inicjatywy uzyskało łącz-
nie 20 organizacji i grup nieformalnych. Projekty były reali-
zowane przy wsparciu finansowym Gminy Klucze i Gminy 
Bolesław. Wśród stowarzyszeń i grup nieformalnych z gminy 
Klucze dotacje otrzymały: Stowarzyszenie Turystyczno-
-Wędkarskie „Biała Przemsza” Klucze (Projekt: Grill i wędka, 
jako sposób atrakcyjnego spędzania czasu wolnego), Ochot-
nicza Straż Pożarna w Bydlinie (Projekt: Ludzie, folklor, 

tradycja sposobem na integrację 
mieszkańców Gminy), Stowarzy-
szenie Babiniec (Projekt: Plener 
pobudza wyobraźnię), Ochotnicza 
Straż Pożarna w Bogucinie Dużym 
(Projekt: Lato w remizie strażackiej), 
Stowarzyszenie „Otwarci” Bydlin 
(Projekt: Jurajskie Lato z Nordic 
Walking), grupa nieformalna Biega-
cze uliczni przy wsparciu Gminnego 
Ośrodka Kultury (Projekt: XXI Bieg Uliczny „Szlakiem Walk 
Legionistów” w Bydlinie), Stowarzyszenie Koło Gospodyń 
Wiejskich „Źródełko” w Kolbarku (Projekt: Nasza Skotnica 
- Naszą Wizytówką), Koło Gospodyń Wiejskich Kwaśniów 
Górny (Projekt: Czerwone korale i białe bluzki promocją 
regionu), Koło Gospodyń Wiejskich z Zalesia Golczowskiego 
(Projekt: Regionalne stroje podstawą promocji wsi i Gminy), 
Koło Gospodyń Wiejskich w Krzywopłotach (Projekt: Wspie-
ranie i promocja lokalnej kultury poprzez zakup strojów dla 
członkiń KGW), Koło Gospodyń Wiejskich w Cieślinie (Pro-
jekt: Moc produktów regionalnych), Grupa „Mamy małych 
baletniczek” przy wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury (Pro-
jekt: Kluczewskie baletniczki po drugiej stronie lustra), Grupa 
nauczycieli z Klucz przy wsparciu Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II (Projekt: Wszystkie dzieci grają w szachy!), 
Klub „Bajkowy Jaroszowiec” przy wsparciu Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Kluczach filia w Jaroszowcu (Projekt: Zago-
spodarowanie czasu wolnego dzieciom: w świecie bajek, 
baśni i przygód).Jak podkreślili na gali organizatorzy, działa-
nia projektu realizowanego przez klub „Bajkowy Jaroszowiec” 
uznano za wzorowe i modelowe. Projekt ten, jako jedyny pro-
jekt z metryczką „wzorowy”, posłuży do innych prezentacji, 
czy szkoleń w tematach projektowych. Organizatorzy gali 
konkursowej – Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze – 
zadbało również o stronę artystyczną spotkania i zaprosiło 
do występu didżeja MAGO MUSIC, który wprowadził słucha-
czy w magiczny klimat muzyki elektronicznej z wykorzysta-
niem motywów etnicznych. Fotorelację z imprezy można 
obejrzeć na stronie internetowej Gminy Klucze oraz na na 
profilu facebook Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze.

Rafał Jaworski
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WAŻne inFOrmACJe dlA PACJenTA
nzOz zdrOWie W KluCzACH!

POrAdniA leKArzA rOdzinneGO
Poradnia czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku 

w godzinach 8:00 - 18:00
reJeSTrACJA - Rejestracja do poradni odbywa się w godzi-

nach od 8:00 do 16:00 bezpośrednio w przychodni - osobiście lub 
za pomocą osób trzecich - oraz telefonicznie od 8:00 do 16:00 pod 
nr telefonu 32 6428413.

W godzinach dopołudniowych rejestrację obsługują dwie 
osoby, z których jedna odpowiada za rejestrację przy okienku 
a druga za rejestrację telefoniczną. Ze względu na bardzo dużą 
ilość połączeń telefonicznych w godzinach rannych często niemoż-
liwe jest zarejestrowanie się w danym dniu do wybranego lekarza, 
dlatego rejestratorki proponują wizytę u innego lekarza lub proszą 
Państwa o kontakt z wybranym lekarzem. Jeśli lekarz stwierdzi, że 
przyjęcie jest konieczne w danym dniu, to pacjent zostaje zareje-
strowany. Wizyty domowe wykonywane są w godzinach pracy 
lekarza, po wcześniejszym umówieniu terminu z lekarzem.

deKlArACJe - Warunkiem bezpłatnego (opłacanego przez 
NFZ), korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej jest złożenie 
deklaracji wyboru lekarza POZ (rodzinnego) oraz pielęgniarki POZ 
(środowiskowa rodzinna i położna). Deklaracje są dostępne w przy-
chodni, a personel rejestracji służy pomocą i możliwością wypeł-
nienia dokumentu w formie elektronicznej.

Pacjent może bezpłatnie dwa razy w roku zmienić lekarza 
rodzinnego (musi wtedy wypełnić deklarację - to konieczne także 
przy zmianie nazwiska lub adresu pacjenta). Wypełnioną deklara-
cję najlepiej dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem członka 
rodziny. Prosimy, by nie zapomnieć poinformować nas, jeśli posia-
dają Państwo uprawnienia specjalne (np. inwalidy wojennego, 
honorowego krwiodawcy). Proszę posiadać książeczkę przy sobie 
w czasie składania deklaracji i przy rejestracji.

e-WUŚ - System weryfikacji uprawnień świadczeniobior-
ców eWUŚ od 1. stycznia 2013 r. daje Państwu możliwość zwery-
fikowania prawa do opieki medycznej finansowanej przez NFZ za 
pomocą numeru PESEL (nie muszą Państwo posiadać przy sobie 
dowodu ubezpieczenia zdrowotnego). W razie braku uprawnień do 
świadczeń w systemie eWuś prosimy Państwa o przedstawienie 
dokumentu uprawniającego do świadczeń i wypełnienie oświad-
czenia, w którym potwierdzacie Państwo swoje uprawniania do 
świadczeń. Mamy częste przypadki wycofania deklaracji przez 
NFZ ze względu na wcześniejszy brak uprawnienia do świad-
czeń. Niestety na to wpływu nie mamy, dlatego ponownie pro-
simy Państwa o wypełnienie deklaracji.

zAmAWiAnie reCePT Bez WizyTy u leKArzA 
Bez kontaktu z lekarzem można otrzymać recepty na leki sto-

sowane w chorobach przewlekłych, o ile w dokumentacji Pacjenta 
znajduje się informacja na ten temat. Nie można w ten sposób 
otrzymać recepty na leki uspokajające, nasenne, przeciwbólowe, 
antybiotyki (stosowane ze wskazań nagłych lub czasowo). Jeśli 
leki z powyższych grup stosowane są przewlekle, wymagana 
jest pisemna informacja od lekarza specjalisty.

Leki mogą zostać wypisane wyłącznie pacjentom zadeklaro-
wanym do naszej przychodni, osobom ubezpieczonym, w oparciu 
o weryfikację w systemie EWUŚ. Zamówienie na leki odbywa się tylko 
w rejestracji przychodni. Nie przyjmujemy zamówień telefonicznie. Bez 
kontaktu z lekarzem przepisujemy leki na okres nie dłuższy niż cztery 
miesiące. Czas realizacji zamówień to co najmniej 3 dni robocze.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lekarz ma prawo odmó-
wić realizacji całości lub części zamówienia. W takich sytuacjach 

wymagany jest kontakt osobisty z lekarzem 
rodzinnym.

Na zamówieniu pisemnym powinny się znaleźć: Imię i nazwisko 
pacjenta, PESEL, nazwisko swojego lekarza rodzinnego oraz wykaz 
leków wraz z dawkami i ilością żądanych opakowań.

Receptę należy odebrać w rejestracji po 3 dniach roboczych od 
złożenia zamówienia w godzinach 10:00-18:00 (recepty nie ode-
brane w ciągu miesiąca są niszczone).
Udostępniamy dla Państwa numery wewnętrzne telefonów 
w naszej przychodni

tel. ogólny 32 6428413, Rejestracja telefoniczna (8:00-16:00) 
– 25, Szczepienia/Poradnia dzieci zdrowych – 28, Poradnie: Gine-
kologiczno-Położnicza - 13, Otolaryngologiczna - 18, Dziecięca 
i pokój pielęgniarek - 11, Gabinet USG – 27, Gabinet zabiegowy – 
22, Prezes Zarządu/Pediatra dr Jadwiga Kallista – 16, Ginekolog-
-położnik/Specj. medycyny rodzinnej dr Dariusz Wdowik – 14, 
Ginekolog-położnik dr Stanisław Motyka – 14, Pediatra/Specjalista 
medycyny rodzinnej dr Izabela Michniewska – 15, Pediatra/Spe-
cjalista medycyny rodzinnej dr Małgorzata Kruczak-Wdowik – 17, 
Specjalista medycyny ogólnej dr Krystyna Świerczek -20, Specja-
lista chorób wewnętrznych dr Hanna Marczewska -21, Specjalista 
chorób wewnętrznych/medycyny ogólnej/medycyny rodzinnej dr 
Zofia Jezierska – 23, Specjalista chorób wewnętrznych Dr Tomasz 
Niemiec – 16, Otolaryngolodzy: dr Ewa Cwynar-Pitera, dr Violetta 
Lorek – 18, Księgowość 12, Laboratorium analityczne 539983721.

GABINET STOMATOLOGICZNY jest osobnym zakładem. Nie 
podlega rejestracji ogólnej naszej przychodni.

Rejestracja odbywa się bezpośrednio u lekarza na piętrze 
budynku lub pod nr telefonu 32 642 92 70

DYŻURY POPOŁUDNIOWE - Na szczególną prośbę naszych 
lekarzy, którzy przyjmują w godzinach popołudniowych, prosimy 
o rejestrację na godziny popołudniowe tylko osoby czynne zawodowo 
oraz z nagłym pogorszeniem zdrowia. Osoby niepracujące zapraszamy 
w pozostałe dni tygodnia w godzinach pracy lekarza prowadzącego.

BADANIA USG - Zapisy odbywają się w rejestracji przychodni 
tylko na podstawie skierowania od lekarza przyjmującego w NZOZ 
ZDROWIE Klucze, Jaroszowiec, Bydlin

Badanie wykonują: dr Izabela Michniewska (środa 9:00- 13:00 
USG jamy brzusznej 13:00-15:00 USG bioder - badanie płatne), 
dr Zofia Jezierska (czwartek 8:20 -10:30 USG jamy brzusznej), dr 
Krzysztof Barczyk (drugi i czwarty wtorek miesiąca 9:00-10:40 
USG jamy brzusznej), dr Bożena Szpringer (raz w miesiącu – środa 
- 13:30-16:00 USG tarczycy , szyi, węzłów chłonnych).

SPECJALISTYKA - Poradnia Otolaryngologiczna (konieczne 
jest skierowanie od lekarza rodzinnego!). Termin wizyty ustalany 
jest w rejestracji przychodni.
dr E. Cwynar-Pitera - wtorek, czwartek, piątek 8:00-14:00
dr V. Lorek - poniedziałek 13:00 – 18:00.
Poradnia Ginekologiczno- Położnicza: dr D. Wdowik - poniedziałek, 
środa 8:00- 12:00, czwartek 14:00-18:00, 
dr S. Motyka - wtorek 14:00 – 18:00.

 PROFILAKTYKA (BILANS, SZCZEPIENIA)
dr Małgorzata Kruczak –Wdowik wtorek 9:00-13:00, dr Jadwiga 
Kallista środa, czwartek 11:00-13:00, dr Izabela Michniewska piątek 
9:00- 13.00.

SKARGI I WNIOSKI - Prezes Zarządu Jadwiga Kallista przyjmuje 
w sprawie skarg i wniosków w poniedziałek 8:00-10:00. Skargę lub 
wniosek można złożyć też pisemnie w punkcie rejestracji (na dostęp-
nym tam druku) lub mailem: nzoz_zdrowie@poczta.onet.pl
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dySKuTOWAli  
O POzySKAniu dOTACJi
na pytanie, gdzie sięgać po dodatkowe pieniądze na rozwój gospodarczy 

i społeczny Powiatu Olkuskiego, odpowiadali uczestnicy kolejnego spo-
tkania inicjatywy Klastrowej.

Spotkanie odbyło się tradycyjnie w ostatni czwartek miesiąca, tym razem 
w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc w Jaroszowcu. Uczestniczyli w nim m.in. 
zaproszeni przedstawiciele Zarządu Fundacji Ochrony Zdrowia Arcelor Mittal 
Poland, której Wiceprezes Bogumiła Plesińska przedstawiła zasady i zakres dzia-
łania fundacji oraz wyraziła chęć nawiązania współpracy z klastrem. Podczas spo-
tkania można było zapoznać się z możliwością pozyskania zarówno przez samo-
rządy lokalne jak i przedsiębiorców czy organizacje pozarządowe dotacji w ramach 
różnych programów realizowanych w 2016 roku w Małopolsce – informuje Małgo-
rzata Gut-Pasich, prezes Stowarzyszenia „ZIEMIA KLUCZEWSKA” w Kluczach.

 Prelekcję na temat tegorocznych konkursów z RPO WM 2014-2020 ogłaszanych 
przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości wygłosił Dyrektor MCP – Rafał Solecki. 
Natomiast Dyrektor Departamentu Instrumentów Finansowych Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego SA – Marek Budzik, przedstawił możliwości otrzymania wspar-
cia finansowego w ramach środków MARR SA. Zebrani mogli się też dowiedzieć od 
przedstawicielki Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” Anny 
Kulawik o tegorocznych naborach wniosków w ramach środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Taka różnorodność możliwości pozyskania dodatkowych środ-
ków finansowych daje nadzieję, że wiele podmiotów działających na terenie powiatu 
olkuskiego będzie o nie aplikować, co wpłynie bezpośrednio na rozwój naszego 
obszaru – uważają organizatorzy spotkania. 

W spotkaniach klastra uczestniczą przedstawiciele organizacji, samorządu i przedsiębiorcy

Certyfikat dla SP rodaki

Szkoła Podstawowa w Rodakach 
uzyskała Certyfikat „Bezpieczniki 
TAURONA” za czynny udział w akcji 
edukacyjnej.

U c z n i o w i e  n a s z e j  s z ko ł y  p o 
raz kolejny uczestniczyli w ogólno-
polskiej akcji dotyczącej bezpiecz-
nego użytkowania energii elektrycznej 
pod nazwą „Bezpieczniki TAURONA. 
Włącz dla dobra dziecka”. Dzieci zapo-
znały się z zasadami bezpiecznego 
korzystania z urządzeń elektrycz-
nych i wzięli udział w projekcji filmów 
edukacyjnych -  informuje szkoła. 
Szkoła w Rodakach została umieszczona 
na mapie certyfikowanych placówek, 
a każdy uczeń otrzymał materiały edu-
kacyjne oraz gadżety. 

rePortaże W dkk

W Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Kluczach odbyło się kolejne spotka-
nie Kluczewskiego Dyskusyjnego Klubu 
Książki (DKK). Tym razem jego uczest-
nicy rozmawiali o reportażach Pawła 
Smoleńskiego zebranych w książce pt. 
„Oczy zasypane piaskiem”.

Zbiór reportaży jest wędrówką po 
niebezpiecznych terenach Palestyny 
i Izraela, o konfliktach w Jerozolimie, 
Gazie i wioskach na Zachodnim Brzegu. 
To opowieści o Palestyńczykach, którzy 
próbują odnaleźć się w rzeczywisto-
ści zdominowanej przez Izraelczyków 
i o strachu mieszkańców żydowskich 
przed arabskimi zamachowcami-samo-

bójcami. Autor 
stawia w tek-
stach pytanie, 
czy pokój jest 
t a m  w c i ą ż 
możliwy?

D o  p rze-
c z y t a n i a 
książki zachę-
cają klubowi-
cze z kluczew-
skiego DKK.

nOWe nASAdzeniA  
W GMINIE KLUCZE

Nowe drzewka, w tym wierzby płaczące, posa-
dzono ostatnio na terenie stawu w centrum Klucz. 
To kontynuowanie tzw. nasadzeń zastępczych, 
prowadzonych przez Velvet Care w porozumieniu 
z Urzędem Gminy Klucze. 

W ramach uzyskania zezwolenia na wycięcie drzew pod realizowane inwestycje 
na terenie Velvetu, zakład wykona nasadzenia na uzgodnionych z Gminą terenach. To 
okazja, aby krajobraz gminny wzbogacił się o interesujące gatunki roślin ozdobnych. 

Widoczne na zdjęciu nasadzenie drzew na wysepce stawu w centrum Klucz nie 
należało do łatwych zadań. Wiązało się bowiem z przetransportowaniem ciężkich 
sadzonek drogą wodną.
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REPREZENTANTKI GMINY KLUCZE W KRAKOWIE

KOnGreS KOBieT
Pod hasłem „Baby rządzą na wsi” odbył się panel dyskusyjny w gmachu Uni-

wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w którym uczestniczyły kobiety z Kół 
Gospodyń Wiejskich z Rodak, Ryczówka, Kwaśniowa Dolnego i Górnego, Che-
chła, Klucz, Jaroszowca oraz innych gmin powiatu olkuskiego.

Organizatorem wyjazdu była Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”. Łącznie 
w panelu uczestniczyło kilkaset kobiet z całego województwa małopolskiego. W spo-
tkaniu uczestniczył m.in. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak. 

Była to okazja do wymiany doświadczeń oraz motywacja do działalności twór-
czej i przedsiębiorczej kobiet. Wicemarszałek podkreślił jak ważny dla Małopolski jest 
potencjał kobiet, które sprawują różne funkcje w przestrzeni publicznej na obszarach 
wiejskich, reprezentują również wieś w radach gmin i powiatów. Zdaniem marszałka 
kobiety wprowadzają ład i porządek w działalności społecznej i mają dużo empatii. 
Wojciech Kozak podkreślił też rolę kobiet zrzeszonych w organizacjach społecznych 
w podtrzymywaniu tradycji, tworzeniu regionalnych teatrów i zespołów. 

Zwrócił także uwagę na brak zainteresowania młodzieży i dzieci sprawami kultury 
na wsi oraz współpracy międzypokoleniowej. Jest to temat, który powinien być sygna-
lizowany już na szczeblu szkoły podstawowej, jest to ważne zadanie dla samorządów. 

Halina Ładoń

teniSiśCi grali W Bydlinie

LZS LEGION Bydlin zorganizo-
wał otwarty turniej tenisa stołowego, 
w którym uczestniczyło 21 zawodni-
ków. Pierwsze miejsce zajął Waldemar 
Glanowski z Klucz, drugie Kamil Bajer 
z Olkusza, a trzecie Zbigniew Pałka, 
reprezentant „Legionu” Bydlin. Zdo-
bywcy czołowych miejsc otrzymali 
dyplomy, medale i drobne upominki. 

PiątkoWe WieCzory 
filmoWe

Piątkowe „Wieczory z baśnią 
i bajką” to nowa propozycja Gminnego 
Ośrodka Kultury dla dzieci. Podczas 
spotkań w sali świetlicy Domu Kultury 
„Papiernik” młodzi uczestnicy mają 
okazję wziąć udział w seansie filmo-
wym, po którym odbywają się warsz-
taty plastyczne. GOK planuje, aby były 
to wieczory cykliczne. Wśród propozycji 
filmowych znalazły się m.in. bajka „Kot 
w butach”, świetna komedia dla dzieci 
„Wakacje Mikołajka” oraz filmowa opo-
wieść o prehistorii z przymrużeniem 
oka, czyli „Epoka Lodowcowa”. 

Ostatnio wybór tytułów zostawi-
liśmy dzieciom, same podpowiadają 
nam, co chciałyby obejrzeć na ekra-
nie. Zainteresowanie spotkaniami 
piątkowymi jest bardzo duże – mówi 
Ramona Czyżykowska-Liber, która od 
lutego br. piastuje stanowisko zastępcy 
dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.

Fotorelacje z zajęć można obejrzeć 
w galerii zdjęć na profilu facebooko-
wym Gminnego Ośrodka Kultury. 

uPAmięTniAJą BOleSłAWA 
HurASA

M i e s z k a ń c y  K l u c z 
postanowili przypomnieć 
postać Bolesława Hurasa 
( z m .  w  2 0 01  ro k u )  – 
nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych w Kluczach i wielkiego przyjaciela dzieci. 
Był on znanym w Kluczach społecznikiem, opiekunem Terenowego Koła Przyjaciół 
Dzieci. Jako dziennikarz współpracował z naszym miesięcznikiem, a także z Dzien-
nikiem Zachodnim i Gazetą Krakowską. 

Aby zebrać wspomienia, mieszkańcy utworzyli na portalu społecznościowym 
facebook grupę upamiętniającą inż. Bolesława Hurasa, gdzie można dzielić się infor-
macjami i fotografiami poświęconymi postaci „kluczewskiego Korczaka”, jak często 
nazywano Bolesława Hurasa. Zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu!



12 eCHO KluCz

 SportK r ó T K O

zAJęCiA SPOrTOWO  
– eduKACyJne dlA dzieCi  
i młOdzieŻy

Pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania Problemów Alkoholowych informu-
je, iż w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywa-

nia Problemów Alkoholowych prowadzone są pozalekcyjne zajęcia sportowo 
– edukacyjne dla dzieci i młodzieży z Gminy Klucze.

PlAn zAJęĆ
Bydlin -w miesiącach: luty - grudzień w każdy poniedziałek i piątek miesiąca 

w godzinach od 16.00 do 18.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bydli-
nie lub na boisku trawiastym bądź na boisku wielofunkcyjnym (za realizację zajęć 
odpowiada Forum Oświatowe Klucze).

Chechło - w miesiącach: styczeń – czerwiec oraz wrzesień - grudzień w każdą 
środę i w każdy piątek w godzinach od 16.00 do 19.00 lub w soboty od 9.00 do13.00 
na sali gimnastycznej, boisku wielofunkcyjnym lub boisku trawiastym przy Szkole 
Podstawowej w Chechle.

W okresie wakacji (lipiec – sierpień) w każdą środę miesiąca w godzinach od 
16.00 do 19.00 oraz w każdy piątek miesiąca od 16.00 do 19.00 w sali gimnastycznej 
lub na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Chechle (za realizację 
zajęć odpowiada ULKS „Centuria” w Chechle).

Klucze - w miesiącach: styczeń- marzec oraz październik - grudzień w każdy 
poniedziałek 18.00 – 19.30, wtorek 16.00 do 19.00, środę i czwartek 16.30 do 18.00 
oraz piątek 17.00 do 18.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kluczach, 
w miesiącach: kwiecień – wrzesień w każdy poniedziałek 18.00 do 19.30, wtorek 
16.00 do 19.00, środę i czwartek 16.30 do 18.00 oraz piątek 17.00 do 18.30 na „Orliku” 
w Kluczach (za realizację zajęć odpowiada Stowarzyszenie Akademia Piłkarska 
„Przemsza Klucze” w Kluczach).

Ponadto w miejscowościach:
Bogucin Duży – w świetlicy wiejskiej realizowane są zajęcia profilaktyczne i edu-

kacyjno – rozwojowe dla dzieci i młodzieży w każdy wtorek i czwartek miesiąca 
w godzinach od 16.00 do 19.00 oraz w okresie wakacji (lipiec – sierpień) w każdy 
wtorek i czwartek miesiąca od 11.00 do 14.00.

Klucze – w Gimnazjum w Kluczach w każdy wtorek miesiąca w godzinach od 
15.00 do 17.00 będą świadczone czynności w zakresie „Poradnictwo, wsparcie, kon-
sultacje dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców z zakresu uzależnienia od narkoty-
ków, leków, problematyka dopalaczy”.

Zajęcia, po zapoznaniu się z wewnętrznymi regulaminami organizacji prowadzą-
cych, są ogólnodostępne i bezpłatne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Klucze. 
Termin realizacji zajęć planowany jest do grudnia 2016 r.

Kontakt w sprawie zajęć:
Jarosław rak
Pełnomocnik Wójta ds. rozwiązy-
wania Problemów alkoholowych
Urząd gminy klucze
ul. Partyzantów 1
32 – 310 klucze
e-mail: j.rak@gmina-klucze.pl

targi żyWnośCi 
W niemCzeCh

W Niemczech odbyły się najwięk-
sze światowe targi żywności, rolnictwa 
i ogrodnictwa „Grune Woche” (Zielony 
Tydzień), promujące zwłaszcza specjal-
ności regionalne i artykuły ekologiczne. 
W berlińskich targach, jako przedstawi-
ciel Małopolskiej Izby Rolniczej, uczest-
niczył Robert Tracz, właściciel gospo-
darstwa ekologicznego w Hucisku i czło-
nek olkuskiego koła Polskiego Związku 
Pszczelarzy. 

Nasza grupa rolników i pszczelarzy 
zawiozła do Berlina tradycyjne, lokalne 
produkty ekologiczne. Stoisko, zorganizo-
wane m.in. przez Radnego Województwa 
Małopolskiego Jacka Soskę, odwiedziły 
delegacje z wielu krajów, m.in. Anglii, 
Francji, Belgii i Niemiec. Zainteresowały 
ich nie tylko nasze produkty, ale również 
barwne krakowskie stroje, które mieliśmy 
na sobie – opowiada Robert Tracz.

Na targach nie zabrakło także akcentu 
kluczewskiego. Delegat MIR prezentował 
tam m.in. publikacje o Gminie Klucze.

BiUro PodaWCze PWik

Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Olkuszu informuje, że 
uruchomiło Biuro Podawcze PWiK, 
które czynne jest w następujących 
godzinach: w poniedziałki i wtorki 
w godz. 7.00-14.30, w środy w godz. 
7.00 – 17.00, oraz w czwartki i piątki 
w godz. 7.00-14.30. 

Mamy nadzieję, że Biuro Podaw-
cze usprawni obsługę oraz pomoże 
Państwu podczas załatwiania spraw 
w naszej firmie - zapraszają Pracow-
nicy Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji. 
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KOnSTAnTy WOliCKi  
– CiCHy, niedOCeniOny PATriOTA

Konstanty leon Wolicki był przemysłowcem, dziedzicem Kwaśniowa, Cieślina, Huciska, Ojcowa i Szklar. Był 
współtwórcą zakładu warzelni soli w Ciechocinku. urodził się w 1792 roku w Krakowie. Był znanym mineralo-

giem i wielkim działaczem społecznym. Prowadził ożywioną działalność gospodarczą pozarolniczą, angażując się 
w górnictwo olkuskie. W połowie lat 20. XiX wieku Wolicki w swoich dobrach w Cieślinie wybudował fabrykę jedwa-
biu z całym zapleczem – obok fabryki znajdowały się dom mieszkalny dla fabrykantów i warsztat. Konstanty Wolicki 
sprowadził do Cieślina zakupione w Anglii nowoczesne warsztaty i urządzenia do produkcji jedwabiu (niestety nie 
zdążył ich do końca zamontować i uruchomić produkcji). Warto dodać, że w Cieślinie hodowano jedwabniki, a morwy 
zaczęto sadzić w Kwaśniowie już w 1828 roku (morwami żywiły się jedwabniki).

Wolickiego nazywano ojcem pol-
skiego przemysłu cynkowego. Wspólnie 
z Piotrem Antonim Steinkellerem (pol-
skim przedsiębiorcą i bankierem, pionie-
rem polskiego przemysłu) przy pomocy 
ministra skarbu ks. Lubeckiego dźwigali 
polski przemysł i handel.

Konstanty Wolicki był wielkim patriotą. 
Odstąpił skarbowi państwa polskiego bez 
żadnej korzyści dla siebie nabyte źródła 
w Ciechocinku. Przysłużył się także kra-
jowi poprzez zawarcie korzystnego dla Pol-
ski układu z austriackim zarządem kopalni 
soli w Wieliczce, dzięki czemu Skarb Kró-
lestwa Polskiego zaoszczędził milionowe sumy. W 1828 r 
darował szkole górniczej w Warszawie swoją posiadłość na 
Koszykach (dziś śródmieście Warszawy). 

Wolicki oddał także niemałe zasługi jako dyplomata, a za 
wspieranie (i finansowanie) uczestników Powstania Listopa-
dowego odebrano mu majątek, szacowany na 1 milion zło-
tych, a on sam został zesłany na banicję.

Wolicki bardzo cenił sobie prostych ludzi, mieszkańców 
jego włości. Gdy na świat przyszedł jego syn, to za chrzest-
nych wziął prostych chłopów z Kwaśniowa.

Konstanty Wolicki zmarł 23 września 1861 roku w szpitalu 

w Wiedniu. Był cichym, niedocenionym polskim 
patriotą. Aby oddać mu cześć, w 2011 roku jego 
imieniem został nazwany dąb w parku w Ciecho-
cinku. „Dąb Konstanty” to jedyny w Ciechocinku 
pomnik przyrody rosnący w Parku Zdrojowym.

Ciało Konstantego Wolickiego zostało praw-
dopodobnie przywiezione z Wiednia i złożone 
w krypcie pod kościołem cieślińskim (akt zgonu, 
będący w posiadaniu autora artykułu, sporządzony 
w języku niemieckim, jest w trakcje tłumaczenia).

Najprawdopodobniej również w krypcie 
kościoła w Cieślinie złożono ciało żony Konstan-
tego Wolickiego - Augustyny z domu Kermasson 
(była z pochodzenia Francuzką, margrabianką 

spowinowaconą ze słynną śpiewaczką Angeliką Catalani, żoną 
generała napoleońskiego hr. de Valabrègue, rodzonego wuja 
Augustyny). Ksiądz Wiśniewski w swojej książce pt. „Histo-
ryczny opis kościołów, miast i pamiątek w Olkuskim” pisze, 
że był w kryptach kościoła cieślińskiego i widział na na jednej 
z trumien napis: ,,zwłoki Augustyny z Kiernassonów Wolic-
kiej narodzonej 15 sierpnia roku 1800 zmarłej z nieutulonym 
żalem męża Konstantego i córki Łucji w dniu 18 czerwca 1829 
roku”. Datę jej śmierci potwierdza akt zgonu, który autor odna-
lazł w Warszawie. Ponadto nekrolog Augustyny zamieszczony 
w trzech gazetach z roku 1829 zawiera informację, że zmarła 
ona w Warszawie, ale jej ciało zostało poddane exportacji czyli 
przeniesieniu z Warszawy do innego miejsca i tam pochowane. 
Gazety niestety nie podają miejsca pochówku. 

Warto wspomnieć także o znajomości rodziny Wolickich 
z Fryderykiem Chopinem (byli z nim spowinowaceni). Cho-
pin często bywał w Warszawie w domu Jana Nepomucena 
Wolickiego i był zaprzyjaźniony z jego synem Konstantym 
Leonem. Prawdopodobnie w jego domu Chopin grał jako 
dziesięciolatek w obecności słynnej śpiewaczki Angeliki 
Catalani, która była zachwycona talentem młodego pianisty. 

W lipcu 1829 roku Fryderyk Chopin zwiedzał Ojców 
i Pieskową Skałę, dobra Konstantego Wolickiego. W liście do 
rodziców wspominał: “choćby dla niczego, to dla tej prawdzi-
wej piękności Ojcowa warto było zmoknąć”.

artykuł na podstawie książki Władysława karolczyka „dzieje 
kwaśniowa w latach 1388-1918” opracował Wojciech Pacia.

Herb rodziny Wolickich

Akt zgonu Augustyny Wolickiej z d. Kermasson



UCZNIOWIE Z KLUCZ LAUREATAMI „BOLESŁAWSKIEJ ZIMY PROZY”

młOdzi AuTOrzy z nAGrOdAmi 
Gimnazjaliści i uczniowie szkół podstawowych z gminy Klucze są w gronie laure-

atów konkursu literackiego „Bolesławska zima Prozy”, zorganizowanego po raz 
dwudziesty przez Centrum Kultury w Bolesławiu.

Najwięcej nagród przypadło autorom prac literackich z gimnazjum w Kluczach. Zwycięż-
czynią w tej kategorii wiekowej została Ada Krzysztańska, autorka opowiadania „Utracona 
cząstka mnie”. Drugie miejsce zajął Daniel Curyło za opowiadanie „Z życia kota”, a trzecie 
miejsce Alicja Mosur, autorka „Lekcji pokory”. To nie koniec listy nagrodzonych gimnazjalistów 
z Klucz – jeszcze jeden uczeń tej szkoły, Szymon Rutkowski zdobył wyróżnienie za ciekawy 
pomysł na „Legendę naszych przodków”. 

Z kolei w kategorii szkół podstawowych uczennica z Kwaśniowa, Alicja Grzanka 
zdobyła drugie miejsce za kryminalną historię pt. „Dokument”, a Bartosz Kamionka, 
również uczeń tej szkoły, zdobył wyróżnienie za opowiadanie „Niezwykłe życie kota 
Maurycego”. W kategorii uczniów szkół podstawowych zwyciężyła Iwona Krzy-
stanek z Bolesławia, autorka opowiadania „W rytm flamenco”. W ceremonii wrę-
czenia nagród laureatom jubileuszowej „Bolesławskiej Zimy Prozy” uczestniczyli: 
Zastępca Wójta Gminy Bolesław Krystyna Kowalewska, Beata Bazan-Bagrow-
ska – redaktor naczelna „Bolesławskich Prezentacji”, reprezentująca organizatora 
konkursu - Centrum Kultury w Bolesławiu oraz juror konkursu, Rafał Jaworski, 
redaktor miesięcznika samorządowego „Echo Klucz”.

14 eCHO KluCz
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KGW Będzie W mAłOPOlSKim reJeSTrze
Koło Gospodyń Wiejskich w Rodakach złożyło wnio-

sek o wpis do Małopolskiego Wojewódzkiego Związ-
ku Rolników i Organizacji Rolniczych w Krakowie. KGW 
chce w ten sposób wyprostować problem przynależno-
ści do śląskiego ZRKiOR. Okazuje się, że wszystkie Koła 
Gospodyń z gminy Klucze są zarejestrowane w Związku 
Rolników w Katowicach, mimo że od 1999 roku gmina te-
rytorialnie należy do Małopolski. Funkcjonowanie KGW 
jako organizacja śląska nie daje już Kołom żadnej korzyści. 

Nasze koła nie są zapraszane na żadne uroczystości, 
konkursy czy festiwale bo, Śląsk zajmuje się Żywiecczyzną, 

rejonem Bielska i Górnym Śląskiem, a nie naszym terenem.  
Na portalu „Moje KGW” funkcjonujemy jako organizacja ślą-
ska, ale nic nas nie łączy z tym województwem – mówi Halina 
Ładoń, radna, mieszkanka Rodak i działaczka społeczna. 

KGW w Rodakach zaprosiło na swoje zebranie wiceprezesa 
Wojewódzkiego Związku Rolników i Organizacji Rolniczych 
w Krakowie Bohdana Laskosza, który zaproponował, aby 
poszczególne koła zgłaszały chęć przynależności do małopol-
skiego WZRKiOR w odpowiednim wniosku. Wnioski te będą 
rozpatrywane na najbliższym zjeździe WZRKiOR. Podczas 
spotkania wspomniano także, że w niektórych gminach, np. 
w Wolbromiu, funkcjonuje Gminny Związek Rolników Kółek 

i Organizacji Rolniczych, który skupia 
KGW z całej gminy. 

Spotkanie z przedstawicielem 
związku „rolniczego” z Krakowa odbyło 
się przy okazji corocznego zebrania 
sprawozdawczego KGW w Roda-
kach, na którym panie podsumowały 
wszystkie wydarzenia minionego 
roku, lokalne i ponadlokalne, w któ-
rych uczestniczyło rodackie KGW. Jak 
podkreśla Halina Ładoń, takie zebrania 
pokazują, że kobiety są zaangażowane 
w różnoraką działalność i przynosi im 
to dużą satysfakcję.

Laureaci w kat. szkół podstawowych (zdjęcie górne) 
oraz nagrodzeni gimnazjaliści z organizatorami i jurorem 
konkursu (zdjęcie dolne).
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 NASZE PRACOWNIE SzTuKA, KTórą  
TWOrzą dzieCi

rysunki, prace malarskie i ceramika wykonane przez dzieci to efekt 
zajęć, które odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury podczas 

minionych ferii. Powstawały one w dwóch pracowniach: ceramicznej 
i plastycznej. W marcu wyeksponowano je na wystawie w galerii domu 
Kultury „Papiernik” w Kluczach. 

Fa nta st yc z ni e  w y ko n a n e 
figurki, m.in. postacie z bajek 
i filmów, powstały podczas zajęć 
w pracowni ceramicznej, prowa-
dzonej przez Annę Płachecką-
-Śniadach. Dzieci, posługując się 
gliną ceramiczną, wiernie odtwo-
rzyły m.in. postacie z filmu „:Kraina 
Lodu”. Uważni obserwatorzy na 
pewno dostrzegą wśród nich Elzę, 
Annę, sympatycznego renifera Svena czy zabawnego bałwana Olafa. Z kolei 
wśród prac wykonywanych w pracowni plastycznej, którą prowadzi Wiesław 
Nadymus, znalazło się wiele rysunków, m.in. pięknie i bardzo dojrzale, jak na 
umiejętności dzieci, wykonane prace za pomocą pasteli i farb olejnych. Widać, 
że młodzi adepci „Małej akademii sztuki” nauczyli się wprawnie posługiwać 
różnymi technikami. Na wystawie pokazano również karmniki, które dzieci 
wykonywały w czasie ferii. W karmnikach na czas ekspozycji zagościły cera-
miczne ptaki... W otwarciu wystawy uczestniczyli licznie rodzice i dziadko-

wie dzieci, którzy uczęszczają 
na zajęcia do obu pracowni. 
Obecna na wystawie zastępca 
dyrektora Gminnego Ośrodka 
Kultury Ramona Czyżykowska-
-Liber dziękowała przybyłym na 
wystawę gościom, a także auto-
rom prac i przygotowujących ich 
instruktorom. 

Rafał Jaworski

W Gminnym Ośrodku Kultury działają cztery pracownie 
artystyczne. Najdłużej działającą, bo od końca lat 90-tych 
ub. wieku, jest pracownia ceramiki, prowadzona przez Annę 
Płachecką-Śniadach, absolwentkę Wydziału Ceramiki wro-
cławskiej ASP. Uczestnicy  zajęć sami formują z gliny (sza-
motu) dowolne kształty prac, które potem są poddawane 
wypalaniu w specjalnym piecu ceramicznym, a następnie 
szkliwieniu (malowaniu) i ponownemu wypaleniu.

Długim stażem może także pochwalić się pracownia 
teatralna, której opiekunem artystycznym jest Justyna 
Gomułka-Błaszczyk. Grupa wystawia spektakle teatru lalek, 
a także formy teatru luminescencyjnego. Efekty potrzebne 
do tego rodzaju spektaklu uzyskuje się za pomocą świateł 
ultrafioletowych, przy całkowicie wyciemnionej scenie.

Nowością, wprowadzoną w ubiegłym roku, są zaję-
cia pod nazwą „Mała Akademia Sztuki”, w której adepci 
poznają różne techniki plastyczne: rysunek, malarstwo, gra-
fikę, rzeźbę. Zajęcia prowadzi Wiesław Nadymus, absolwent 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Efekty pracy akademii 
mogliśmy dwukrotnie podziwiać podczas wystaw, podsumo-
wujących kolejne etapy zajęć.

Od ubiegłego roku działa także nowa pracownia 
wokalna, którą prowadzi Anna Dudek. Podczas zajęć, dzieci 
w różnych grupach wiekowych mogą doskonalić słuch 
muzyczny, kształtować wrażliwość, intonację i emisję głosu 
oraz ćwiczyć podstawowe umiejętności wokalne. Zajęcia 
wzbogacone są o aranżacje taneczne.



muzyCzny PrezenT dla Pań

do ostatniego miejsca wypełniła się sala widowiskowa domu Kultury w Kluczach podczas koncertu zorganizo-
wanego z okazji dnia Kobiet. na wydarzenie zapraszali: Wójt Gminy Klucze norbert Bień i dyrektor Gminnego 

Ośrodka Kultury mirosław macek, którzy wspólnie z Przewodniczącym rady Bogusławem Pasiem oraz Piotrem Ka-
sprzykiem, występującym w roli konferansjera, złożyli wszystkim paniom obecnym na widowni najserdeczniejsze 
życzenia z okazji ich święta. 

dla wszystkich zgromadzonych na widowni pań zagrali i zaśpiewali artyści Gminnego Ośrodka Kultury. Najpierw za sprawą 
barwnej scenografii, kostiumów i repertuaru polskiej muzyki rozrywkowej z lat trzydziestych przenieśliśmy się w muzyczny 
świat tak chętnie dzisiaj przypominany. Szlagiery niegdyś śpiewane przez Eugeniusza Bodo, Hankę Ordonówną czy aleksandra 
Żabczyńskiego przypomnieli soliści i członkowie zespołu „Ziemia Kluczewska”, którym kieruje Monika Korpusik (ona sama roz-
poczęła występ śpiewając znaną filmową piosenkę „lata dwudzieste, lata trzydzieste”). W partiach solowych wystąpili: Urszula 
Mamoń i aurelia adamik, Zofia Jochymek, Teresa Stawiarska, Mirosława Sadkowska, Ryszard Kamionka i Sławomir Włodarz.

Jak zwykle ciepło i nastrojowo bawiły nas panie z kwintetu wokalnego “Tesamee...”, które w tym koncercie wystąpiły 
w składzie: Małgorzata Zacłona, Teresa Stawiarska, Urszula Mamoń, agnieszka Matysek i Zofia Jochymek (w „Tesamee...” 
śpiewa również Małgorzata Mgłosiek). Przed publicznością silnym zespolonym głosem zaprezentował się także chór „Rodacza-
nie”. Obie grupy znakomicie prowadzi anna dudek. Ich występom towarzyszyła na scenie grupa dzieci z sekcji wokalnej GOK. 

W koncercie wystąpiła także nowa grupa wokalna – Trio „z duszą”. Tworzą ją: Zdzisław dusza, inspirator wielu pomysłów 
muzycznych, Janusz Mudyna oraz Marcel Stachurka (działający w teatrze przy domu Kultury 
w Jaroszowcu).

Gośćmi specjalnymi koncertu był zespół Bractwo Wiecznego Natchnienia, pre-
zentujący własne kompozycje z gatunku poezji śpiewanej. Zespół został założony 
przez Ryszarda Smaruj (gitarzystę, autora tekstów i muzyki) i Martynę Smaruj 
(śpiew), muzyków mieszkających obecnie w Kluczach (z Klucz pochodzi wokalistka 
zespołu, Martyna). W składzie zespołu są jeszcze Piotr Wilczyński - gitara 
basowa, Grzegorz Zagórski - akordeon i Kamil Skicki – skrzypce.

Wraz z ich występem zagościł na scenie nastrój „krainy łagodności” 
(jak często określa się gatunek poezji śpiewanej). Grupa rozpoczęła 
i zakończyła swój występ (na bis!) utworem „Tango dla poetów”, 
z ciekawym tekstem (gdzieś tam unosił się w nim duch Jonasza 
Kofty) i świetną muzyką, dającą 
pole do popisu dla wszyst-
kich instrumentalistów 
w zespole, ale przede 
w s z y s t k i m  d l a 
skrzypka i akorde-
onisty (fantastycz-
nie było posłuchać 
dialogu solówek obu 
muzyków). 

Rafał Jaworski


