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Gramy dalej! 
Gmina Klucze jak co roku 
przyłączyła się do finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Dołożymy ponad 24 000 złotych  
na ratowanie zdrowia i życia dzieci 
i seniorów. 

Czytaj str. 16

Półmetek 
kadencji
O tym, co udało się zrobić, a co jest jeszcze 
w planie, na jakie inwestycje samorząd 
pozyskał  dofinansowanie oraz jak 
wyglądają finanse gminy, rozmawiamy  
z Norbertem Bieniem Wójtem Gminy Klucze.

Czytaj str. 4

W numerze między innymi:

Na mróz nie ma rady, 
ale ze smogiem można walczyć

Pierwszą połowę stycznia zapamiętamy jako 
bardzo mroźną i… zadymioną. Smog nie jest już 
problemem dużych, zatłoczonych komunika-
cyjnie miast, ale także mniejszych miejscowo-
ści. I nie ma jednego źródła. Na stan powietrza 
ma wpływ zarówno to, czym palimy i w jakich 
piecach, a także liczba samochodów na naszych 
drogach. 

Jeszcze przed końcem 2016 roku Gmina 
Klucze rozpoczęła wśród mieszkańców nabór 
do programu wymiany przestarzałych kotłów 
węglowych na nowoczesne źródła ciepła. 
Również w ubiegłym roku Rada Gminny Klu-
cze uchwaliła zaproponowany przez wójta 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. To pierwszy 
krok do rozłożonego na lata, programu zmniej-
szania zanieczyszczenia powietrza, którym 
oddychamy.

Czytaj na str. 6
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w numerze
Klub „Leśne Skrzaty” już działa
Na początku stycznia ruszył drugi w gminie Klucze klub dziecięcy, świad-

czący opiekę dla dzieci w wieku do lat trzech. Klub „Leśne Skrzaty” mieści 
się w budynku Przedszkola w Jaroszowcu. W ubiegłym roku Gmina Klucze, dzięki 
zdobytemu dofinansowaniu z rządowego programu „Maluch 2016”, zaadoptowała 
tam pomieszczenia na funkcjonowanie klubu.

Do „Leśnych Skrzatów” 
zapisanych jest dwadzie-
ścioro dzieci. Już w drugim 
dniu działalności klubu, 
oprócz codziennych zajęć 
zorganizowano w nim 
coś wyjątkowego. Odbyły 
się tam bowiem ciekawe 
zabawy w ramach pro-
jektu „Akademia Skrzatów 
na Leśnej”, realizowanego 
przez Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze (SFOK zdobyło na ten cel dotację z pro-
gramu Fundacji BGK). Dzieci mogły uczestniczyć w zabawach muzycznych, formowaniu 
baloników i łapaniu ogromnej ilości baniek mydlanych puszczanych ze specjalnego 
dystrybutora. Sporo radości dostarczyło także maluchom „zamykanie” w dużej bańce 

mydlanej. Zajęcia dla 
dzieci prowadziły: Iga 
Szeląg (koordynatorka 
programu z ramienia 
Stowarzyszenia), Anna 
Konieczniak (kierownik 
klubu „Leśne Skrzaty”) 
o r a z  p a n i e  o p i e -
kunki: Anita Jeziorna, 
Kaja Zasada i Justyna 
Mucha. 

Rafał Jaworski

Wymiana oświetlenia w Kluczach 
W Kluczach na osiedlu, po zamontowaniu 

nowych lamp ledowych wzdłuż bloku  
nr 14 oraz między parkingiem a placem 
przedszkolnym, w grudniu wymieniono także 
cztery słupy oświetleniowe między budyn-
kiem przedszkola a blokiem mieszkalnym. 
Wymienione słupy mają oprawy ledowe, 
a dodatkowo na okres świąteczny zamonto-
wano na nich ozdoby. 

Przypomnijmy, że w budżecie gminy na 2017 
rok zabezpieczono również środki na prze-
budowę oświetlenia ulicznego w Kluczach  
(ul. Zawierciańska), budowę oświetlenia na ul. 
Hardego w Kluczach, w Kolbarku (ul. Słoneczna) 
i Ryczówku (ul. Kluczewska), a także na rozbudowę 
oświetlenia w Golczowicach (ul. Stawowa).
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Samochód dla straży pożarnej
Wójt Gminy Klucze Norbert Bień podpisał umowę na 

dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 
gminnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Na zakup 
pojazdu Gmina Klucze zdobyła dofinansowanie w wyso-
kości ok. 340 000 złotych, pochodzące z programu „Bez-
pieczna Małopolska – samochody strażackie”. Klucze są 
jedną z 34 gmin, które otrzymają takie wsparcie. 

Umowy przekazał w Krakowie przedstawicielom gmin 
wicemarszałek Wojciech Kozak. Unijne wsparcie na zakup 
samochodu pochodzi z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Ochotnicze straże pożarne to nieocenione wsparcie dla 
zawodowych służb ratowniczych. Często to właśnie oni są 
pierwsi na miejscu zdarzenia czy wypadku. Dlatego Zarząd 
Województwa Małopolskiego od lat wspiera ochotnicze 
straże pożarne w remontowaniu remiz, zakupu specjali-
stycznego sprzętu i umundurowania. Teraz czas na zakup 
wozów strażackich - mówił podczas przekazania umów 
wicemarszałek Wojciech Kozak.

Samochód, który będzie kosztował ok. 680 000 złotych, 
zostanie zakupiony w lipcu. Co ważne, dzięki Programowi „Bez-
pieczna Małopolska” wybrana jednostka OSP w naszej gminie 
otrzyma również detektor, który pozwala na wykrycie różnego 
rodzaju gazów. Jest to szczególnie ważne podczas akcji, w któ-
rych istnieje zagrożenie wybuchu gazu czy zatrucia czadem.

Samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu volvo trafi 
do OSP w Bydlinie. Będzie to pierwszy nowy wóz bojowy 
pozyskany dla Ochotniczej Straży Pożarnej w naszej gminie 
i mam nadzieję, że nie ostatni. Będziemy starać się o środki na 

następne, a w kolejce czekają straże w Ryczówku i Rodakach. 
Wszystkie te wymienione jednostki są w krajowym systemie 
ratowniczym, dlatego do nich takie wozy powinny trafić naj-
pilniej – mówi Wójt Gminy Klucze Norbert Bień. 

Łącznie w województwie małopolskim dzięki dofinanso-
waniu zostaną zakupione 34 samochody ratowniczo-gaśni-
cze dla jednostek OSP. Każdy z nich może przewieźć jedno-
razowo ok. 3 ton wody lub 300 litrów środka pianotwórczego 
do gaszenia pożarów. Samochody są wyposażone m.in. 
w autopompy, ledowe maszty oświetleniowe, wyciągarki 
i zestaw do łączności radiowej. Warto podkreślić, że samo-
chody są też „przyjazne” dla środowiska, bowiem wszystkie 
mają silniki spełniające normy czystości spalin EURO VI. 

 Rafał Jaworski
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Wręczenie umów w Krakowie. Na zdjęciu m.in. Wójt Gminy Norbert 
Bień, Wicemarszałek Województwa Wojciech Kozak i Radny 
Województwa Marcin Cockiewicz.

Obwodnica Klucz
W budżecie Województwa Małopolskiego na ten rok 

zarezerwowano środki na stworzenie koncepcji 
budowy czterech obwodnic, w tym obwodnicy Klucz. 

To na razie koncepcja, ale cieszę się, że po wielu roz-
mowach, jakie przeprowadzałem z marszałkami woje-
wództwa oraz dzięki wsparciu Marcina Cockiewicza, 
radnego województwa, sprawa ruszyła. W przyszłości 
chcielibyśmy wesprzeć finansowo tę inwestycję. Budowa 
obwodnicy rozwiązałaby problemy naszych mieszkań-
ców, zwłaszcza mieszkańców Klucz , Jaroszowca i Zalesia 
Golczowskiego, a także olkuszan mieszkających na ulicy 
20-stu Straconych. Byłoby to również korzystne rozwiąza-
nie komunikacyjne dla firm zlokalizowanych na naszym 
terenie – uważa Wójt Gminy Norbert Bień. 

Planowana trasa obwodnicy zaczynałaby się w Klu-
czach-Osadzie przy zakładzie Velvet Care (droga woje-
wódzka nr 791) i prowadziłaby wzdłuż niewykorzystywanych 

obecnie torów kolejowych do drogi wojewódzkiej nr 
783 w Pazurku. To skutkowałoby wyprowadzeniem 
ruchu, przede wszystkim ciężkich pojazdów, poza tereny 
zamieszkałe. 
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Półmetek kadencji
O tym, co udało się zrobić, a co jest jeszcze w planie, 

na jakie inwestycje samorząd pozyskał dofinansowanie 
oraz jak wyglądają finanse gminy, rozmawiamy z Norber-
tem Bieniem Wójtem Gminy Klucze. W grudniu 2016 roku 
minęła połowa kadencji wójta. 

Jak podsumowałby pan minione dwa lata? Czy dzia-
łania pokrywają się z zamierzeniami, jakie wytyczył pan 
sobie podczas obejmowania funkcji Wójta Gminy Klucze?

W dużej mierze tak, bo udało się ustabilizować finanse 
gminy, to znaczy zmniejszyć jej zadłużenie i mimo oszczędnego 
budżetu, zrealizować niezbędne inwestycje. Jest to m.in. efek-
tem bardzo dobrej, sprzyjającej pozytywnym rozwiązaniom, 
współpracy z Radą Gminy Klucze. Praktycznie wśród piętna-
stu miejscowości naszej gminy nie ma takiej, w której by nie 
zrealizowano inwestycji drogowej. Mam tu na myśli moder-
nizacje i przebudowy dróg gminnych, ale także powiatowych, 
bo między innymi w ramach strategicznej dla nas inwestycji 
wodociągowej zmodernizowano drogę w Cieślinie. Z ważnych 
nakładów na infrastrukturę, bo to najbardziej przekłada się na 
jakość życia mieszkańców, wymieniłbym jeszcze budowę kana-
lizacji w Jaroszowcu, a w Kluczach budowę punktu selektyw-
nej zbiórki odpadów, także budowę zatoki przystankowej na 
ulicy Olkuskiej, chodnika i miejsc postojowych pod szkołą i na 
osiedlu. Również na osiedlu rozpoczęliśmy wymianę oświetle-
nia, zaplanowaną na ten rok także w innych miejscowościach. 
W 2016 roku ruszyliśmy ponadto z dużą inwestycją, bo wartą 
łącznie około 1 600 000 złotych, a polegającą na modernizacji 
ośrodka zdrowia w Kluczach. Budynek po przebudowie będzie 
wygodniejszy dla pacjentów i wyposażony w windę. Wygodzie 
mieszkańców służy ponadto zrealizowana w ubiegłym roku 
przebudowa wejścia głównego do Urzędu Gminy w Kluczach. 
Wymagał tego stan techniczny wejścia i podjazdu. 

Jak obecnie wyglądają finanse gminy?
Konsekwentnie dążymy do zmniejszenia zadłuże-

nia. W grudniu 2014 roku, kiedy rozpoczynałem kadencję, 
wynosiło ono 11 341 608 złotych. W tym roku po spłacie 
ostatniej kwartalnej raty za 2016 rok kwota długu wynosi  
8 297 108 złotych. Wielkość naszego budżetu to suma  
57 milionów 600 tysięcy złotych i jest to budżet bez deficytu, 
nie zaciągamy też pożyczek. Około 11% budżetu przeznaczymy 
w tym roku na inwestycje, to jest ponad 6 i pół miliona złotych. 

Które z tych inwestycji zaliczyłby pan do 
najważniejszych?

Dokończenie modernizacji Ośrodka Zdrowia w Kluczach, 
o czym już wspomniałem, a także realizowaną wspólnie 
z powiatem przebudowę drogi na odcinku Kwaśniów Dolny 
– Cieślin, na co przekażemy powiatowi z własnego budżetu  
1 200 000 zł. Ponadto inwestycje drogowe będą realizowane 

w Kluczach, Kwaśniowie Górnym, Jaroszowcu, Rodakach 
i Ryczówku. W kilku miejscowościach planujemy również inwe-
stycje związane z oświetleniem ulicznym. Sporo zadań zreali-
zujemy z pomocą zdobytych funduszy zewnętrznych.

Jakie to będą zadania?
Wymieniłbym tu między innymi dwa projekty zwią-

zane z aktywizacją turystyczną i ochroną przyrodniczą 
Pustyni Błędowskiej. Na jeden z nich pozyskaliśmy ponad  
1 600 000 złotych dofinansowania, a cały projekt wart  
jest około  1 900 000 złotych. Jestem już także po podpisa-
niu umowy na dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego 
dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w naszej gminie. 
Na zakup pojazdu zdobyliśmy dofinansowanie w wysokości 
około 340 000 złotych z programu „Bezpieczna Małopolska”. 
To pierwszy pozyskany dla Gminy Klucze zupełnie nowy samo-
chód ratowniczo-gaśniczy. Złożyliśmy ponadto wniosek na 
termomodernizację budynków oświatowych do Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego i prze-
szedł on już pozytywną ocenę formalną. Wartość tej inwesty-
cji wyniesie około 2 700 000 złotych, na co otrzymamy 60% 
dofinansowania.

Ostatnio dużo na terenie gminy inwestują przedsię-
biorstwa. W ubiegłym roku rozbudował się zakład Saint 
Gobain w Jaroszowcu, a część rozbudowy, która łącznie 
warta będzie ponad 160 milionów złotych, zrealizował 
też Velvet Care w Kluczach. 

Tak duże inwestycje cieszą, zwłaszcza że wiąże się to 
z powstaniem miejsc pracy dla mieszkańców. W pewnym 
stopniu jako samorząd możemy sprzyjać rozwojowi gospo-
darczemu. We włączenie zakładu Velvet Care do Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej byliśmy, jako gmina, zaangażowani 
bezpośrednio. Nie bez znaczenia jest też wydawanie przez 
urząd szybkich decyzji administracyjnych. Zachęcające dla 
przedsiębiorców może być także obniżenie tegorocznych 
stawek podatków, głównie tych od środków transportowych. 

A jakie decyzje podatkowe lub inne przekładają się 
na korzyść dla zwykłych mieszkańców, nie będących 
przedsiębiorcami?

Mieszkańcy naszej gminy, dzięki uchwalonym przez Radę 
Gminy Klucze dopłatom z budżetu, płacą jedną z najniższych 
w powiecie stawek za wodę. W tym roku odbiorca indywidualny, 

Jako samorząd możemy sprzyjać rozwojowi gospodarczemu w gminie i nie tylko 
realizować własne inwestycje, ale też wspierać przedsiębiorstwa, bo ich rozbudowa 
wiąże się miejscami pracy dla mieszkańców – uważa wójt Norbert Bień, który w listo-
padzie ub. roku gościł na terenie rozbudowywanego zakładu Velvet Care.
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zamiast stawki taryfowej wynoszącej 6,16 zł netto za metr sze-
ścienny, zapłaci w rezultacie 4,68 zł netto, czyli o 35 groszy na 
metrze mniej niż w 2016 roku. Ponadto w tym roku mamy 
podatki według niezmienionej stawki za budynki mieszkalne 
i grunty. Wydaje mi się, że ważne dla mieszkańców i przedsię-
biorców, było uchwalenie Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klucze, w którym 
uwzględniono wiele wniosków mieszkańców i wyznaczono nowe 
tereny inwestycyjne i pod zabudowę mieszkaniową. Mamy już 
też podpisaną umowę na wykonanie Planu Zagospodarowa-
nia Przestrzennego. W tym roku zakończyliśmy konsultacje 
społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji, który w założeniu 
ma służyć poprawie jakości życia mieszkańców i pomóc w roz-
wiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych. Umożliwili-
śmy też mieszkańcom bezpłatny demontaż dachów pokrytych 
azbestem – w 2016 roku skorzystało z tego 35 rodzin, natomiast 
już zdemontowany azbest odebraliśmy ze 122 posesji. Przeka-
zaliśmy także bezpłatnie blachę na pokrycia dachowe budyn-
ków mieszkalnych do dziewięciu najuboższych rodzin. Łącznie 
w ubiegłym roku odebrano w naszej gminie prawie 284 tony 
azbestu w ramach programu „Wolni od azbestu”. 

Czy wśród planowanych zadań były takie, których nie 
udało się zrealizować? 

Nie zrealizowaliśmy dużej inwestycji drogowej, to zna-
czy przebudowy drogi gminnej między Ryczówkiem i Kwa-
śniowem Dolnym. Było to zadanie zaplanowane na 2016 
rok, a inwestycja była uzależniona od pozyskania dofinan-
sowania z Województwa Małopolskiego z Programu Roz-
woju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Wnio-
sek gminy znalazł się na liście rezerwowej, ale z uwagi na 
ograniczone środki, dofinansowania nie otrzymaliśmy. 

Dużo ostatnio mówi się o smogu. Nie jest to tylko 
nasz lokalny problem, ale problem regionu, a nawet 
krajowy. Co gmina może zrobić w tej sprawie i jakie 
kroki przedsięwzięła, aby ograniczyć zanieczyszczenie 
powietrza?

Opracowanie założeń programu niskiej emisji było jed-
nym z pierwszych zadań na początku mojej kadencji. Plan 
został uchwalony w 2016 roku i również przed końcem ubie-
głego roku złożyliśmy wniosek o środki pomocowe w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego na wymianę około 180 
pieców, na piece nowoczesne na paliwa stałe, gaz albo bio-
masę. Ponadto w poprzednim sezonie grzewczym dostarczy-
liśmy kilkunastu rodzinom, tym będącym w trudnej sytuacji 
materialnej, drewno opałowe. Myślę jednak, że dopłaty do 
paliw dla rodzin o bardzo niskich dochodach, powinny być 
rozwiązaniami systemowymi na poziomie nie tylko samorzą-
dów, ale i rządu. Uważam też, że warto wychodzić z apelami 
do mieszkańców, wystosowałem taki apel na naszej gminnej 
stronie internetowej i również na zebraniach wiejskich uczu-
lam wszystkich, aby nie spalać w piecach odpadów, które 
zatruwają powietrze. Stawiam raczej na edukowanie w tym 

zakresie, na ułatwianie pewnych działań, takich jak wymiana 
pieców, a kontrola i karanie to ostateczność. Mam nadzieję, 
że rozsądek weźmie górę, bo tu chodzi o zdrowie nas wszyst-
kich, zwłaszcza najmłodszego pokolenia. Zresztą przegłoso-
wanie przez radnych województwa uchwały antysmogowej 
dla całej Małopolski będzie nas, mieszkańców zobowiązywało 
do przestrzegania wysokich norm, jeśli chodzi o kotły i to, co 
w nich spalamy.

Druga połowa kadencji już się rozpoczęła. Jakie będą 
jej najważniejsze założenia?

Oprócz koniecznych inwestycji w infrastrukturze, na 
przykład drogowej, chciałbym skupić się tu na zadaniach 
związanych z bezpieczeństwem. O zakupie samochodu 
dla straży pożarnej już wspomniałem, jest jeszcze zadanie 
budowy nowego komisariatu. Jako gmina jesteśmy w pla-
nach Komendy Głównej Policji, ale trwają jeszcze sprawy 
związane z własnością gruntów i inne uzgodnienia. 

Z bezpieczeństwem wiąże się też planowana budowa 
zatoki przystankowej Jaroszowcu. To zadanie będzie reali-
zowane wspólnie z powiatem. 

Chciałbym również kontynuować zakładanie w gminie 
kanalizacji. Złożyliśmy właśnie wniosek do Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę sieci 
kanalizacyjnej i przebudowę istniejącej sieci wodociągo-
wej w Kluczach. To dotyczy siedmiu ulic: Pocztowej, Mio-
dowej, Łącznej, Gołębiej, Krótkiej, Krętej i Szkolnej. To duży 
projekt warty ponad 4 miliony złotych, a wnioskowaliśmy  
o 3 miliony 300 tysięcy dofinansowania. 

Mam też na uwadze budynek tak zwanego pałacyku 
Dietla. W tym roku przewidzieliśmy w naszym budżecie pie-
niądze na dokumentację dla tego budynku, która będzie 
uwzględniać wytyczne konserwatorskie. To dopiero począ-
tek, a o samo odrestaurowanie musimy starać się z pomocą 
funduszy zewnętrznych. Natomiast na początku lutego zło-
żymy wiosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
o wsparcie finansowe renowacji parku górnego w Kluczach, 
czyli tego przy budynku „starej gminy”. 

Chciałbym nawiązać też do pomysłu wybudowania hali 
sportowej w Kluczach. Uważam, że powstanie hali, na przy-
kład przy szkole, jest jak najbardziej zasadne i również 
chciałbym w przyszłości do tego dążyć. Jednak obecnie 
gmina ma zadanie bardzo pilne, mianowicie organizację 
oświaty w związku z reformą, która zakłada powrót do 
nauki ośmioklasowej. To jest w tej chwili jedno z najważ-
niejszych naszych działań. 

Wspomnę jeszcze o zadaniu dla Klucz i Jaroszowca. 
Chcemy w niedługim czasie stworzyć między tymi miej-
scowościami bezpieczną, oświetloną ścieżkę pieszo-rowe-
rową. To wzbogaciłoby infrastrukturę turystyczną gminy, 
ale również służyłoby mieszkańcom, którzy dla relaksu czy 
po prostu komunikacyjnie będą się tamtędy przemiesz-
czać – zdrowo, bo pieszo lub na rowerze.

Rozmawiał: Rafał Jaworski

 WYWIAD
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Na mróz nie ma rady, 
ale ze smogiem można walczyć

Problem z zanieczyszczeniem powietrza szczególnie dotkliwy jest zimą, kiedy trwa sezon grzewczy. Na początku 
stycznia duszne powietrze mocno dało się we znaki mieszkańcom całej Małopolski. Wszystko za sprawą silnych 
mrozów, czego konsekwencją było intensywniejsze niż zwykle ogrzewanie mieszkań i domów. 

9 stycznia z uwagi na dużą zawartość pyłu zawie-
szonego (PM 10) w powietrzu Wojewódzki Zespół 
Zarządzania Kryzysowego wydał komunikat, w którym 
przestrzegał osoby szczególnie wrażliwe na zanie-
czyszczenie powietrza (dzieci, osoby 
starsze i z zaburzeniami funkcjonowa-
nia układu oddechowego), aby unikały 
długotrwałego przebywania na otwar-
tej przestrzeni. Nic dziwnego, skoro 
poziom pyłu zawieszonego w rejonie 
Olkusza, a także Skawiny, Chrzanowa, 
Trzebini i Krakowa przekroczył wtedy stan 
alarmowy (co oznacza co najmniej sze-
ściokrotne przekroczenie normy). 
W stolicy Małopolski z uwagi na 
występujące  k i l ka  dn i  z  r zędu 
mocne zanieczyszczenie powietrza 
wprowadzono darmową komunikację 
miejską, aby przekonać kierowców do 
niekorzystania w tym czasie ze swo-
ich samochodów. Miało to ograniczyć 
jedno ze źródeł smogu, czyli spaliny 
wydobywające się z pojazdów. 

Nie trzeba było zresztą sprawdzać pomiarów, żeby 
przekonać się o złej jakości powietrza. Wystarczyło otwo-
rzyć okno czy wyjść na zewnątrz w porze najintensywniej-
szego rozpalania pieców, na przykład po siedemnastej po 
południu. Mieszkańcy gminy m.in. na forach internetowych 
pisali wprost: nie ma czym oddychać, nie można przewie-
trzyć mieszkania, powietrze stoi dymem… 

Za pośrednictwem gminnej strony internetowej 
Wójt Gminy Klucze zwrócił się z apelem o niepalenie 
w piecach i kotłach odpadami i śmieciami. Nie cho-
dzi przecież o sam fakt ogrzewania pomieszczeń, ale 
o to, czym palimy. Są niestety przypadki wrzucania do 
pieca materiałów nie będących opałem - szmat, bute-
lek i opakowań z plastiku, zużytych pieluch czy drewna 
pokrytego lakierem – a to powoduje przedostawanie 
się do atmosfery szkodliwych substancji. No i smród. 
Są także domy, w których pali się węglem niskiej 
jakości, bo jest tańszy w zakupie. Jednak czy cena 
powinna być jedynym kryterium przy zakupie węgla 

i czy w rezultacie tańszy opał zawsze przełoży się na 
oszczędności? A co z jego jakością? Na ostateczny 
koszt ogrzewania domu będzie miała wpływ także war-
tość opałowa węgla, tzw. kaloryczność. Często tańszy 
opał jest gorszej jakości i trzeba zużyć go więcej, żeby 
dostatecznie ogrzać dom, a w tej sytuacji nie możemy 
już mówić o zaoszczędzeniu na cenie. Ponadto istotne 
są także sprawność i stan techniczny pieca. Zdarzają 
się piece przestarzałe technologicznie – spalanie 

w nich węgla powoduje dużą emisję pyłów. 

Przed końcem ubiegłego roku 
Gmina Klucze umożliwiła swoim 

mieszkańcom zgłoszenia do pro-
gramu wymiany przestarzałych 
kotłów węglowych. Zaintereso-

wani mogli do końca grudnia skła-
dać ankiety do projektu realizowa-
nego z dofinansowaniem unijnym 
w ramach konkursu ogłoszonego 
przez Zarząd Województwa Mało-

polskiego z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopol-

skiego na lata 2014-2020. 

Wspólny projekt w tym celu złożyły Gminy Bukowno, 
Bolesław i Klucze (nasza gmina jako lider projektu w gru-
pie trzech wymienionych samorządów). O przedsięwzięciu 
informowaliśmy mieszkańców na naszej stronie interne-
towej, w miesięczniku samorządowym Echo Klucz oraz 
poprzez komunikaty na tablicach ogłoszeniowych. 

Wstępnie założono, że w gminie Klucze zosta-
nie wymienionych ok. 180 przestarzałych kotłów 
węglowych na nowoczesne źródła ciepła zasilane 
gazem i biomasą oraz na ekologiczne kotły zasi-
lane paliwem stałym. Co prawda nabór wniosków 
do programu zakończył się 31 grudnia 2016 roku, 
jednak osoby, które w tym terminie nie złożyły 
wniosków, a nadal są zainteresowane przystąpie-
niem do programu, mogą jeszcze składać ankiety 
w Urzędzie Gminy Klucze. Ze złożonych wniosków 
będzie tworzona lista rezerwowa do programu.

 TEMAT Z OKŁADKI
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Przypomnijmy, że również w ubiegłym roku, w lutym 
Rada Gminny Klucze uchwaliła zaproponowany przez 
Wójta Gminy Klucze Norberta Bienia, Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej. Plan ma sprzyjać poprawie efektywno-
ści energetycznej i większemu wykorzystywaniu odna-
wialnych źródeł energii, m.in. poprzez wspomnianą 
wymianę pieców węglowych, termomodernizację budyn-
ków i modernizację oświetlenia gminy. Jest też pomocny 
przy staraniach samorządu o pozyskanie środków poza-
budżetowych na programy walki z niską emisją ( jak ten 
dotyczący wymiany pieców). Warto zaznaczyć, że obecnie 
Gmina stara się o pozyskanie środków z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na projekt poprawy efektywności energetycznej budyn-
ków oświatowych poprzez termomodernizację, wymianę 
oświetlenia i montaż paneli PV.  

Proces ograniczenia niskiej emisji szkodliwych sub-
stancji do atmosfery jest działaniem długofalowym, 
którego efekty nie będą odczuwalne od razu. Ponadto 
wpływ na jakość powietrza mają zarówno działania 
pomocowe samorządu, jak i sami mieszkańcy. Otrzyma-
nie dofinansowania na program wymiany przestarzałych 
kotłów węglowych już będzie oznaczało w jakimś stop-
niu zmniejszenie emisji pyłów, które powstają podczas 
spalania tanich paliw o niskich parametrach grzewczych 
lub przez palenie w starych kotłach, będących w złym 
stanie technicznym. Kolejnymi działaniami będzie kon-
sekwentne wdrażanie założeń gminnego Planu Gospo-
darki Niskoemisyjnej. 

Rafał Jaworski

GDZie MOżNA ZNAleźć iNfORMACJe 
O pROGRAMie WyMiANy 

pRZeStARZAłyCh KOtłóW WęGlOWyCh?
Wejdź na stronę www.gmina-klucze.pl 

– w banerze wyświetlanym na górze strony 
(tytuł: Wymiana źródeł ciepła w indywidu-
alnych gospodarstwach domowych - two-
rzymy listę rezerwową do projektu) znajdują 
się informacje o tym, kto może skorzystać 
z projektu, na co będzie można wymienić 
stary piec węglowy, jaka będzie wysokość dofinansowania 
i gdzie złożyć ankietę.

Ponadto wszelkich informacji na ten temat udziela Kamil 
Wołek, pracownik Urzędu Gminy Klucze, (parter, Pustynne 
Centrum Informacji, tel. 32 642 85 08, 642 84 39, wew. 73).

GDZie SpRAWDZić JAKOść pOWietRZA 
W MAłOpOlSCe?

Aktualne dane mogą Państwo sprawdzić na mapce 
jakości powietrza w Małopolsce: http://powietrze.malo-
polska.pl/prognozy/

CZyM JeSt DROBNy pył ZAWieSZONy?
Pył zawieszony PM10 i PM2,5 jest mieszaniną cząstek 

stałych i kropelek cieczy utrzymujących się w powietrzu 
i zawierających siarkę, związki organiczne, metale ciężkie, 
dioksyny (trujące produkty uboczne spalania) oraz aler-
geny (pyłki roślin i zarodniki grzybów). Bardziej niebez-
pieczny dla zdrowia jest pył drobny o średnicy poniżej 
2.5µm, ponieważ dociera on do pęcherzyków płucnych 
a nawet naczyń krwionośnych (a stamtąd do krwiobiegu), 

jest więc szkodliwy dla układu oddecho-
wego jak i układu krążenia. Natomiast 
większe ziarna pyłu mogą powodować 
stany zapalne spojówek oraz błony śluzo-
wej nosa i gardła. Najbardziej podatne na 
szkodliwe działanie pyłu zawieszonego są 
osoby z chorobami serca i płuc, a także 
dzieci i osoby starsze. Niestety również ci, 
którzy lubią spędzać aktywnie czas (np. 
biegacze), gdyż wysiłek fizyczny powoduje 

głębsze oddychanie, a tym samym wchłanianie większej 
ilości szkodliwych cząstek.

JAKie Są NORMy DlA pyłóW DROBNyCh W pOlSCe?
W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone 

na trzech poziomach:
poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy); mówi 

o tym, że jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywo-
łuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia;

poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy), oznacza, 
że jest źle i trzeba ograniczyć aktywności na powietrzu, bo 
norma przekroczona jest czterokrotnie;

poziom alarmowy 300 µg/m3, oznacza, że jest bardzo 
źle, norma przekroczona jest sześciokrotnie i należy bez-
względnie ograniczyć przebywanie na powietrzu, a najle-
piej zostać w domu.

(Powyższe dane przytoczyłem na podstawie informacji Głów-
nego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Zakładu Monitoringu 
i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW. / R.J.)

 

Pamiętajmy!
Domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów! Spalanie śmieci, a nie właściwego opału, wpływa 

negatywnie na stan przewodów kominowych i przyczynia się do zatrucia powietrza, którym oddychamy!

 TEMAT Z OKŁADKI
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Jaroszowiecki tenis ma ponad 40 lat
„Historia tenisa stołowego w Jaroszowcu” to publika-
cja dokumentująca czterdziestoletni okres aktywności 
i rozwoju tej dyscypliny sportowej w Jaroszowcu. Oka-
zją do zaprezentowania książki był II Memoriał Henryka 
Swędzioła, zorganizowany pod koniec 2016 
roku w Hali Sportowo-Widowiskowej 
w Olkuszu.

Przez ponad czterdzieści 
lat jaroszowiecka sala gimna-
styczna żyła tenisem stołowym, 
a przez dwadzieścia lat działał tam 
klub, którego twórcą był Henryk Swędzioł. 
Książka ta powstała, aby utrwalić w pamięci 
chwile spędzone na treningach i zawodach roz-
grywanych w różnych miejscach w Polsce, a także by 
uczcić pamięć Henryka Swędzioła, wychowawcy i trenera 

- powiedziała prezes Uczniowskiego Ludowego Klubu 
Tenisa Stołowego Barbara Swędzioł, podczas memoriału 
w Olkuszu.

Drugi memoriał, a dziesiąty turniej z rzędu, którego 
pomysłodawcą był Henryk Swędzioł, miał wyjątkowy cha-

rakter ze względu na międzynarodową obsadę 
turnieju. Oprócz zawodników z Pol-

ski zagrali na nim goście z Czech 
i Niemiec. 

Turniej zgromadził aż 186 tenisi-
stów, którzy zagrali podzieleni na 18 

kategorii wiekowych, a także z podzia-
łem na dziewczęta i chłopców.

Organizatorami turnieju byli: Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu, 

Powiatowe Zrzeszenie LZS, ULKTS Jaroszowiec 
oraz Powiatowy Szkolny Związek Sportowy.

Sukces szachisty
Augustyn Brodziński, młody szachista z Kwa-

śniowa, reprezentował Szkołę Podstawową im. Unii 
Europejskiej w Kwaśniowie Dolnym na Ogólnopol-
skich Mistrzostwach Szkół i Przedszkoli w Szachach. 
Uczeń odniósł tam sukces indywidualny zajmując VI 
miejsce w swojej kategorii wiekowej! Augustyn jest 
uczniem klasy pierwszej. Turniej, w którym uczestni-
czył, odbył się w katowickim „Spodku” i zgromadził 
aż 1506 szachistów w wieku szkolnym (była to rekor-
dowa edycja pod względem liczby uczestników).

Inf. SP Kwaśniów

Zmarł Eugeniusz Krawczyk, stulatek z Chechła
Z w i e l k i m  ż a l e m  z a w i a d a m i a m y 

o śmierci pana eugeniusza Krawczyka, 
mieszkańca Chechła, który w styczniu 
ubiegłego roku obchodził setne urodziny. 

Pan Eugeniusz był weteranem, człon-
kiem kluczewskiego Związku Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Politycznych. Kiedy 
w ubiegłym roku odwiedziliśmy go z życze-
niami urodzinowymi – wizytę złożył mu 
wtedy m.in. Wójt Gminy Klucze i Kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego – dzielił się z nami przede 
wszystkim wspomnieniami ze swojej wojskowej prze-
szłości. Służbę rozpoczął tuż przed wybuchem II wojny 

światowej. Od kwietnia 1939 roku służył 
w 5. kompanii strzelców 77 pułku piechoty 
w Lublińcu (na Śląsku). Po wybuchu wojny 
brał udział w ciężkich walkach z niemiec-
kimi najeźdźcami, przeżył m.in. bombardo-
wanie linii obronnych pod Górą św. Anny. 
Pomimo kapitulacji udało mu się uniknąć 
niewoli niemieckiej. W czasie wojny należał 
do Armii Krajowej.

Pan Eugeniusz Krawczyk zmarł 18 stycz-
nia 2017 roku. Rodzinie zmarłego składam serdeczne 
wyrazy współczucia.

Rafał Jaworski

 WYDARZENIA
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Wyróżnienia dla recytatorek
T rzy młode recytatorki - Emilia Cholewa ze Szkoły 

Podstawowej w Kluczach, Anastazja Barczyk ze 
Szkoły Podstawowej w Jaroszowcu i Anna Wdowik ze 
Szkoły Podstawowej w Kwaśniowie - reprezentowały 
Gminę Klucze na powiatowym, finałowym etapie „Kon-
kursu recytatorskiego dla edukacji wczesnoszkolnej” 
i cała trójka zdobyła tam wyróżnienia! Wymienione 
uczennice to laureatki gminnego etapu konkursu. 

Finał zmagań recytatorskich tradycyjnie odbył się 
w Galerii Biura Wystaw Artystycznych w Olkuszu. W tym roku 
jurorami w konkursie byli: Beata Wójcik (przewodnicząca 
jury, nauczyciel w Zespole Szkół nr 1 w Bukownie), Beata 
Sierka (nauczyciel w Gimnazjum w Kluczach) oraz Łukasz 
Jarosz (poeta, laureat Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szym-
borskiej). Pierwsze miejsce w finale konkursu (w etapie 
powiatowym) zajął Piotr Szymczyk z Olkusza, drugie Kacper 
Majcharski z Dłużca, a trzecie zajęła Zofia Mitmann z Osieka. 

W uroczystym zakończeniu konkursu powiatowego 
i wręczeniu nagród uczestniczyli rodzice młodych recy-
tatorów, nauczyciele prowadzący oraz przedstawiciele 
samorządu i szkół: Radna Gminy Klucze i sołtys Chechła 
Maria Sierka oraz Radny Gminy Klucze Janusz Piasecki, 
Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Jarosława Kraszewska 

i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chechle Anna Kotara.
Przypomnijmy, Powiatowy Konkurs Recytatorski dla 

edukacji wczesnoszkolnej jest organizowany przez dwie 
szkoły: Szkołę Podstawową nr 1 w Olkuszu i Szkołę Podsta-
wową w Chechle, w której nad przygotowaniem i przebie-
giem konkursu czuwają nauczycielki: Eleonora-Lazurowicz 
Senejko i Anna Kochańska. Konkurs odbywa się pod patro-
natem miesięcznika „Echo Klucz”.

Rafał Jaworski

Opłatek małopolskich strażaków
Druhowie z OSP z Gminy Klucze wraz z Komendantem 

Gminnym OSP Janem Mólem uczestniczyli w spo-
tkaniu opłatkowym małopolskich strażaków. Na opła-
tek już po raz kolejny został także zaproszony zespół 
„Rodaczanie”, który zaśpiewał tam kolędy. W tegorocz-
nym spotkaniu opłatkowym uczestniczyła pani premier 
Beata Szydło.

Co roku strażacy z całej Małopolski zapraszani są na 
wspólne przedświąteczne spotkanie opłatkowe, które od 
lat odbywa się w Szkole Aspirantów w Krakowie. Tego-
roczne spotkanie odbyło się 17 grudnia. Organizatorem 

był Zarząd Wojewódzki ZOSP RP. Na to spotkanie już po 
raz czwarty zaproszony został Zespół RODACZANIE.

Koncert kolęd w wykonaniu zespołu podobał się nie 
tylko strażakom, ale również pani premier Beacie Szydło, 
która gościła na spotkaniu i panu wojewodzie Józefowi 
Pilchowi. Podeszli więc do zespołu z gratulacjami i podzię-
kowaniami, a nawet wspólnie z zespołem zaśpiewali 
kolędę – informują uczestnicy spotkania z Rodak. 

Więcej na www.osp.rodaki.pl i www.gmina-klucze.pl 

Inf. Halina Ładoń
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Seniorzy w Golczowicach
10 grudnia w świetlicy w Golczowicach odbył się Dzień 

Seniora, zorganizowany przez Sołtysa, Radę Sołecką i Koło 
Gospodyń Wiejskich. Na spotkaniu gościli najstarsi miesz-
kańcy sołectwa oraz Wójt Gminy Norbert Bień i Radny Gminy 
Krzysztof Nowak. Wieczór dla Seniorów upłynął w miłej 
atmosferze przy poczęstunku, śpiewie i muzyce akordeono-
wej – informuje Sołtys Golczowic Maciej Jakubski.

Dzień Seniora z Jasełkami
W grudniu w Kwaśniowie Górnym odbyła się uroczy-

stość Dnia Seniora, która jak co roku zorganizowana 
została przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz sołtysa 
Kwaśniowa Górnego Grzegorza Smętka. 

Na uroczystość dla Seniorów przybyli zaproszeni goście: 
Wójt Gminy Klucze Norbert Bień z małżonką, Przewodni-
czący Rady Gminy Bogusław Paś, radny gminy Piotr Szre-
niawa z małżonką, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kwa-
śniowie Marzena Błasikiewicz, proboszcz parafii Kwasniów 
ks. Marek Plebanek, a także nauczyciele, przedstawiciele 
rady sołeckiej oraz rodzice. W części oficjalnej przedsta-
wiciele władz złożyli przybyłym gościom najserdeczniejsze 
życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i stu lat życia. 
Spotkanie uświetnił spektakl artystyczny – były to „Jasełka” 
w wykonaniu dzieci z przedszkola w Kwaśniowie. Spektakl 
powstał pod kierunkiem wychowawczyń przedszkola-
ków: Anny Szeląg, Zofii Gaj, Agnieszki Wydmańskiej i Anny 
Konieczniak. Seniorzy, którzy licznie przybyli na spotkanie, 
swój czas spędzili przy poczęstunku, rozmowach i żartach.

Dzień Seniora w Kolbarku
7 stycznia spotkali się Seniorzy w Kolbarku na Dniu 

Seniora zorganizowanym przez Radę Sołecką i Koło 
Gospodyń Wiejskich. Na zaproszenie organizatorów przy-
byli także Wójt Gminy Norbert Bień, Przewodniczący Rady 
Gminy Bogusław Paś, Radny Gminy Klucze Jerzy Półkoszek, 
Pani Poseł Agnieszka Ścigaj, ks. Mariusz Wróbel, Danuta 
Kamionka z Gminnego Ośrodka Kultury oraz Czesław 
Grzanka, Józefa Kamionka i Tadeusz Dominiak. 

Po przywitaniu gości przez sołtysa Jana Domagałę 
złożono życzenia seniorom na nowy, 2017 rok. Najstarsza 

seniorka obecna na sali, pani Stanisława Gil, otrzymała 
kwiaty. Dzień Seniora wypadał w okresie świątecznym, 
zatem podczas uroczystości nie zabrakło kolęd, a we 
wspólnym śpiewaniu uczestniczyli także najmłodsi – dzieci 
korzystające z zajęć w świetlicy. Czcigodni seniorzy i zapro-
szeni goście spędzili miło czas przy suto zastawionym 
stole, wspólnym śpiewaniu i tańcach. 

Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do 
zorganizowania Dnia Seniora - Paniom z KGW za wspaniałe 
wypieki, a także za przygotowanie obiadu: K.I. Kamionka, R.J. 
Szatan, W.L. Barczyk, G.I. Półkoszek. 

Sołtys Jan Domagała

 DNI SENIORA W GMINIE KLUCZE
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Dla Seniorów i osób samotnych
W świet l icy  w Hucisku odbył  s ię Dzień Seniora 

i osób samotnych. Na to piękne spotkanie zostali zaproszeni Wójt 
Gminy Klucze Norbert Bień, Przewodniczący Rady Gminy Klucze 
Bogusław Paś, Radny Gminy Piotr Szreniawa i proboszcz Parafii 
Kwaśniów ks. Marek Plebanek. 

Gościem tego dnia był także Jan Jurczyk, najstarszy senior 
w Hucisku, któremu złożono życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślno-
ści. Dziękujemy panu Janowi za obecność na naszej uroczystości i wzbogacenie wieczoru piosenkami biesiadnymi i żołnierskimi. 

Podziękowania składam także Tomaszowi Czerniszew za przygrywanie do tańca oraz paniom z Koła Gospodyń Wiej-
skich i Radzie Sołeckiej z Huciska za przygotowanie poczęstunku. 

Sołtys Ewa Kruszak

Dzień Seniora w Rodakach
To szczególny dzień w życiu naszej społeczności. 

Corocznie czekają na ten dzień Seniorzy i ich rodziny oraz 
organizatorzy. Seniorzy, którzy przyszli świętować, byli 
świadkami wielu pięknych chwil, mogli też porozmawiać 
z koleżankami lub kolegami, z którymi nie mają okazji spo-
tkać się na co dzień.

Pani Sołtys Barbara Wojnar powitała gości, którzy przy-
byli na spotkanie z Seniorami: Norberta Bienia – Wójta 
Gminy Klucze, Bogusława Pasia – Przewodniczącego Rady 
Gminy, Małgorzatę Węgrzyn – Przewodniczącą Rady Powiatu. 
Bogdana Laskosza - Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego 
Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie, 
Mirosława Macka – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 
w Kluczach, Renatę Niepsuj – Dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Rodakach i ks. Jarosława Kwietnia – Proboszcza Parafii. 

Po życzeniach skierowanych do Seniorów rozpoczęła 
się część artystyczna. Wystąpiły dzieci, które w ramach 
realizowanego przez sołectwo Rodaki projektu pt. 
„Wszystko po krakowsku” (nagrodzonego przez Forum 
Oświatowe Klucze w ramach programu Działaj Lokalnie 
Amerykańskiej Fundacji Wolności) zaprezentowały sce-
niczną opowieść o Krakowie i tańce krakowskie. Przedsta-
wienie przygotowały panie Anna Dudek i Justyna Gomułka-
-Błaszczyk przy współpracy z akordeonistą Januszem 
Gajem. Koordynatorem projektu była Barbara Wojnar, soł-
tys Rodak. Po występie młodszych dzieci ich starsza kole-
żanka, Alicja Wodarska, zaśpiewała piosenkę o Krakowie.

Podniosłym momentem uroczystości było uhonorowa-
nie dwunastu pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Rodakach 
odznaczeniami „Order Serca – Matkom Wsi”. Ordery takie 
przyznawane są przez Zarząd Krajowego Związku Rolników 
Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Krajową Radę Kół Gospo-
dyń Wiejskich aktywnym kobietom wiejskim w uznaniu za ich 
pracę dla środowiska lokalnego i podtrzymanie tradycji ludo-
wych. Jest to także wyróżnienie dla kobiet w rodzinach wie-
lodzietnych. Ordery i dyplomy wręczył wiceprezes WZRKiOR 
Bogdan Laskosz. W ceremonii tej uczestniczyli też Przewod-
nicząca Rady Powiatu Olkuskiego i Wójt Gminy Klucze, który 

oprócz gratulacji wręczył odznaczonym paniom piękne róże.
W drugiej części występów artystycznych Zespół Roda-

czanie zaprezentował piosenki w nowych ciekawych aran-
żacjach, w tym kilka piosenek o tematyce górniczej. Zespół 
prowadzi pani Anna Dudek, a akompaniuje na akordeonie 
Janusz Gaj. Taki koncert jest dla mieszkańców Rodak czymś 
wyjątkowym i widać było na twarzach zebranych wielkie 
wzruszenie. Wyjątkowo pięknie wyglądały panie w nowych 
sukniach wieczorowych, które zakupił Gminny Ośrodek 
Kultury, za co serdecznie dziękujemy.

Pragniemy podziękować paniom z Koła Gospodyń Wiej-
skich za przygotowanie poczęstunku oraz osobiście preze-
sowi OSP Józefowi Domagała za pomoc w przygotowaniu 
i dekoracji sali. Dziękujemy również wspaniałym mamom 
uczniów naszej szkoły - Oli Wilk, Karolinie Bieniek, Justy-
nie Matyji, Wioli Ziobro oraz Barbarze Wojnar, za obsługę 
uroczystości, a także Radosławowi Karolczykowi, komen-
dantowi OSP Rodaki, który wspierał je pomocą. Serdecznie 
dziękujemy Panu Wójtowi za pomoc finansową w zakupie 
poczęstunku. Dziękujemy również anonimowym spon-
sorom za wsparcie. Cieszy nas, że przy organizacji Dnia 
Seniora angażują się młodzi i starsi, można powiedzieć, 
że było to święto wielopokoleniowe.

Halina Ładoń - radna
Barbara Wojnar - sołtys
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Dzień Zdrowia
Porady zdrowotne i pokazy gimnastyki wypełniły 

program Dnia Zdrowia, zorganizowany przez Sto-
warzyszenie Ziemia Kluczewska w Kluczach w ramach 
programu „Aktywny Senior Kluczewski”.

Wydarzenie otworzyły koordynatorki projektu: Karo-
lina Jurczyk oraz Iwona Curyło, które powitały zebranych 
gości oraz złożyły podziękowania partnerom z projektu. 
Następnie odbył się pokaz udzielania pierwszej pomocy, 
a podczas prelekcji lekarza seniorzy poznali zasady 

zdrowego odżywiania i dowiedzieli się, jak uchronić się 
przed cukrzycą. Wielu uczestników przyciągnął pokaz ćwi-
czeń gimnastycznych nowatorską metodą SMOVEY, a także 
wspólne ćwiczenia gimnastyczne i ruchowe poprowadzone 
przez rehabilitantów ze Szpitala Chorób Płuc w Jaroszowcu. 

Podczas wydarzenia można było skorzystać z porad 
profilaktycznych i konsultacji, m.in. lekarskich, rehabilita-
cyjnych, fizjoterapeutycznych czy dietetycznych. 

Program „Aktywny Senior Kluczewski” został dofinan-
sowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktyw-
ności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 z Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

12

Pieniądze na sport
Dwanaście klubów sportowych w Gminie Klucze 

otrzyma wsparcie finansowe na realizację zadania wła-
snego Gminy Klucze z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu 
na rok 2017. O dotacje kluby starały się w drodze konkursu, 
ogłoszonego przez wójta gminy. Wsparcie finansowe otrzy-
mają: GLKS „Przemsza Klucze” (18000 zł), ULKS „Centuria” 
Chechło (11500 zł), LKS „Legion” Bydlin (10000 zł), LKS „Unia” 
Jaroszowiec (10000 zł), Stowarzyszenie Akademia Piłkarska 
„Przemsza Klucze” (7000 zł), ULKTS Jaroszowiec (7000 zł), 
UKS w Kluczach (7000 zł), UKKS „Orzeł” Kwaśniów (6000 zł), 
LZS „ Kolbark Błyskawica” (6000 zł), UKS „Samuraj” w Klu-
czach (5000 zł), UKS „Małopolanie” w Rodakach (1300 zł) 
i ULKS Legionik Bydlin (1200 zł). Łącznie na dofinansowa-
nie zadań sportowych przeznaczono kwotę 90000 zł.

PAńStwOwA StRAż POżARnA PRZEStRZEGA:

Uwaga na groźne zatrucia  
tlenkiem węgla!

ABy UNiKNąć ZAtRUCiA tleNKieM WęGlA:
• Dbaj o stan techniczny urządzeń grzewczych, przewodów 
kominowych i instalacji gazowych.

• Poddawaj je okresowej kontroli i usuwaj zanieczyszczenia.
• Zlecaj przeprowadzenie próby szczelności instalacji gazowej 
co najmniej raz w roku.

• Nie zatykaj przewodów wentylacyjnych.
• Każde urządzenie grzewcze opalane paliwem ciekłym, gazowym 

czy stałym zużywa powietrze do spalania paliwa i wydziela 
spaliny zawierające substancje szkodliwe dla zdrowia 
człowieka. W czasie pracy urządzenia zapewnij swobodny 
dopływ odpowiedniej ilości powietrza i odpływ spalin.

• Nie dopuszczaj by spaliny wypływały do wnętrza 
pomieszczenia. Spaliny te zawierają tlenek węgla, który 
powoduje zatrucie organizmu.

 W przypadku zatrucia należy udzielić choremu 
pierwszej pomocy i wezwać pogotowie ratunkowe.

 postępowanie przy udzielaniu pierwszej pomocy:
Wynieś chorego na świeże powietrze (przewietrz 

pomieszczenie), rozepnij odzież, ułatwiaj oddychanie. 
W przypadku, gdy chory stracił przytomność i nie oddycha, 
podejmij reanimację, chorego okryj kocem i nie pozwalaj 
mu zasnąć, nieustannie dozoruj chorego, aż do przybycia 
pogotowia.
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Konkurs Bożonarodzeniowy
W S z k o l e  Po d s t a w o w e j 

im. Jana Pawła II w Klu-
czach rozstrzygnięto w grud-
niu konkurs na najpiękniejsze 
ozdoby choinkowe wykonane 
przez uczniów szkoły. Konkurs 
zorganizowano po raz trzeci. 
Okazją do podziwiania ozdób 
świątecznych był kiermasz 
bożonarodzeniowy. 

L a u r e a t a m i  k o n k u r s u 
zostali: Aleksander Barakomski z klasy I - I miejsce, Jakub Porębski z klasy III a - II 
miejsce, Aleksandra Grabowska z klasy V b - III miejsce.

Nagrody zostały wręczone uczniom na uroczystym apelu szkolnym zorganizo-
wanym po spektaklu z okazji świątecznych Jasełek. Od 5 grudnia do 22 grudnia 
2016 r. na kiermaszu można było nabyć piękne ozdoby choinkowe, prześliczne 
stroiki świąteczne, lampiony, bałwanki, aniołki z masy solnej i kartki świąteczne – 
informuje Ewelina Maryszewska-Polan, która wspólnie z Adrianą Nowakowską była 
organizatorką kiermaszu i konkursu.

Inf. SP Klucze

 PoDzięKowaniE
Serdecznie dziękujemy uczniom, rodzicom, wychowawcom klas i - Vi oraz nauczycie-

lom: annie Rybak i Martynie Smaruj za wzbogacenie kiermaszu i przekazanie pięknych 
stroików, które były wytworem prac dzieci na lekcjach techniki i plastyki.

Gorąco pragniemy podziękować wszystkim osobom, które wspierały nasz kiermasz 
przekazując ozdoby, a także tym, które nabywały owe wyroby.

Szczególne podziękowania organizatorki kiermaszu pragną złożyć Paniom z Koła 
Gospodyń wiejskich w Kluczach za wsparcie szkolnego kiermaszu.

Dzięki wsparciu finansowemu zakupione będą pomoce na zajęcia świetlicowe.

Betlejemskie Światło Pokoju  
w Kluczach
J uż od kilku lat młodzi 

mieszkańcy naszej gminy 
uczestniczą wraz z opiekunami 
w przekazaniu Betlejemskiego 
Światła Pokoju. Tak było rów-
nież przed ostatnimi świętami 
Bożego Narodzenia, kiedy grupa wolontariuszy - harcerze z Jaroszowca, uczniowie 
z Klucz i wychowankowie Placówki Wsparcia Dziennego „Tęcza” – zjawiła się na uro-
czystej, grudniowej sesji Rady Gminy Klucze. W tym wyjątkowym wydarzeniu uczest-
niczyli radni gminni, wójt Norbert Bień oraz nowy komendant Komisariatu Policji 
w Kluczach asp. Jerzy Wilk.

Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna akcja, podczas której przekazywany 
jest ogień, zapalony w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Ogień przewożony 
jest do Wiednia, a stamtąd dzięki skautom oraz harcerzom trafia w różne miejsca 
w Europie, m.in. do Polski, do Krakowa. 

K r ó t K O
Wyróżnienie dla szkoły  

W JaroszoWcu

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego 
w Jaroszowcu została laureatem IV edy-
cji Ogólnopolskiego Programu Wiary-
godna Szkoła. Jak informują organizatorzy 
programu, wyróżnienie to szkoła otrzy-
mała ze względu na osiągnięcie wysokich 
standardów edukacyjnych, ciekawą bazę 
oraz zapewnianie młodzieży bezpieczeń-
stwa w szkole. Gratulujemy wyróżnienia! 
Portfolio wszystkich wyróżnionych szkół 
można zobaczyć na Stronie Internetowej Pro-
gramu: www.wiarygodnaszkola.pl w zakładce 
„Laureaci” a także na Facebooku wpisując 
hasło: „Wiarygodna Szkoła”.

Ferie z kulturą

Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach 
serdecznie zaprasza dzieci na zajęcia 
artystyczne i projekcje bajek w Domu Kul-
tury „Papiernik” w Kluczach, zajęcia arty-
styczne i z Capoeiry w Domu Kultury „Hut-
nik” w Jaroszowcu, zajęcia świetlicowe 
w Świetlicach: w Jaroszowcu i Kolbarku oraz 
zajęcia na krytej pływalni w Jaroszowcu 
(w czasie ferii zimowych dla dzieci z terenu 
Gminy Klucze wstęp wolny od wtorku do 
soboty w godz. 11.00 - 13.00). A w niedzielę  
12 lutego zapraszamy na Turniej Piłki Siat-
kowej Open o Puchar Wójta Gminy Klucze.  
Szczegółowe informacje - na stronach: 

www.gokklucze.pl i na Facebooku.

 PRZEGLĄD WYDARZEŃ
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Powiatowy turniej szachowy
Szkoła Podstawowa w Kluczach była gospodarzem Drużynowego Turnieju 

Powiatowego w Szachach, w którym uczestniczyły zespoły szachistów 
z sześciu szkół. Turniej rozgrywany był systemem „każdy z każdym”.

Wyniki turnieju wyglądają następująco: I miejsce – SP nr 4 Olkusz , II miejsce – 
SP Klucze, III miejsce – SP nr 5 Olkusz, IV miejsce – SP nr 1 Olkusz, V miejsce – ZSP 
Kąpiele Wielkie, VI miejsce – SP nr 6 Olkusz.

Pierwsze dwie drużyny awansowały do 
udziału w wojewódzkim turnieju szachowym 
w Myślenicach. Zwycięskie drużyny otrzymały 
medale oraz dyplomy. Naszą szkołę reprezen-
towało w rozgrywkach czworo uczniów: Jakub 
Czarnota, Kamil Wnuk, Eryk Warwas i Lena 
Dudek – informuje nauczyciel wychowania 
fizycznego w Szkole Podstawowej w Kluczach 
Ewelina Maryszewska-Polan, która razem 
z sędzią Dorotą Kiką, międzynarodową mistrzy-
nią gry w szachach, czuwała nad sprawnym 
przebiegiem turnieju.

Finał konkursów przyrodniczych
W Szkole Podstawowej w Rodakach, podczas spotkania z przedstawicie-

lami Koła Łowieckiego Antylopa w Chechle, podsumowano konkursy 
wiedzy o lesie.

W naszej szkole gościliśmy panów Waldemara Szczygła i Szczepana Plutkę 
z Koła Łowieckiego Antylopa w Chechle. Nie było to pierwsze spotkanie, ponieważ 
z kołem współpracujemy od 2011 roku. Myśliwi wspierają naszą szkołę poprzez 
organizowanie warsztatów na temat ochrony zwierząt i lasu oraz takich atrakcji 
jak kulig. Sponsorują także nagrody w konkursach dla naszych uczniów. Także tym 
razem nasi goście wręczyli laureatom konkursów ufundowane przez Koło nagrody 
książkowe – informuje szkoła w Rodakach.

W konkursie wiedzy o lesie zorganizowanym przez pana Kazimierza Waśniow-
skiego czołowe miejsca zajęli: Małgorzata Antonik (I miejsce), Wiktor Barczyk  
(II miejsce), Karolina Firek (III miejsce) i Wiktoria Kożuch (III miejsce). Natomiast 
w konkursie plastycznym laureatkami zostały: Natalia Słota (I miejsce), Natalia 
Nowosińska (II miejsce) i Natalia Uroda (III miejsce).

Uczniowie szkoły w Rodakach uczestniczyli także w zbiórce kasztanów i żołę-
dzi, które podarowali myśliwym w celu dokarmiania zwierząt. 

Inf. SP Rodaki

K r ó t K O
nieodpłatna pomoc praWna

Tak jak w roku ubiegłym, również w 2017 roku 
można korzystać w Urzędzie Gminy Klucze z bez-
płatnych porad prawnych udzielanych przez radcę 
prawnego. Punkt porad mieści się w pokoju nr 119 
w budynku urzędu (na pierwszym piętrze) i jest 
prowadzony przez krakowską Fundację Rozwoju 
Przedsiębiorczości „Consilium”.

K i e d y  m o ż n a  s k o r z y s t a ć 
z porad? W poniedziałki, wtorki, czwartki od 
godziny 11.00 do 15.00 oraz w środy od 8.00 do 
12.00 i piątki od 7.30 do 11.30.

Kto może skorzystać z bezpłatnych 
porad? Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. 
o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji praw-
nej, przysługuje ona osobom, które otrzymują 
świadczenie z pomocy społecznej, posiadaczom 
ważnej Karty Dużej Rodziny, kombatantom, wete-
ranom oraz osobom będącym ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego, seniorom (po 
ukończeniu 65 lat), osobom do 26 roku życia, 
kobietom w ciąży oraz osobom, które w wyniku 
wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy natu-
ralnej lub awarii technicznej znalazły się w sytu-
acji zagrożenia lub poniosły straty.

Co obejmuje pomoc prawna? Informację 
o obowiązującym stanie prawnym, przysłu-
gujących uprawnieniach lub o spoczywają-
cych na danej osobie obowiązkach, wskaza-
nie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania 
jej problemu prawnego, udzielenie pomocy 
w sporządzeniu projektu pisma w sprawach 
(z wyłączeniem pism procesowych w toczą-
cym się postępowaniu), sporządzenie projektu 
pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub 
ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postę-
powaniu sądowym lub ustanowienie adwo-
kata, radcy prawnego, doradcy podatkowego 
lub rzecznika patentowego w postępowaniu 
sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obej-
muje: spraw podatkowych związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej, spraw 
z zakresu prawa celnego, dewizowego i han-
dlowego, spraw związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, z wyjątkiem przy-
gotowania do rozpoczęcia tej działalności.

„klucz do Wspomnień”

Na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej 
jest już dostępny 
n a j n o w s z y 
numer kwartal-
nika „Klucz do 
w s p o m n i e ń ” . 
G B P  o p u b l i -
kow a ł a  t a k ż e 
indeks, zawie-
rający spis arty-
kułów w wyda-
nyc h  do t yc h -
czas numerach 
kwartalnika.
Zapraszamy na 
stronę www.biblioteka-klucze.pl

 PRZEGLĄD WYDARZEŃ
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Trzej Królowie 
w Kluczach
Korowód, choć skromny w liczbie, to jednak barwny 

w oprawie, przeszedł 6 stycznia ulicami Klucz do 
kapliczki leśnej pod Jaroszowcem, aby przypomnieć 
o przypadającym w tym dniu święcie Objawienia pań-
skiego, zwanym popularnie świętem trzech Króli. 

Na pomysł zorganizowania Orszaku Trzech Króli 
wpadła Grupa Inicjatywna mieszkańców Klucz, sponta-
nicznie, na parę dni przez świętem. Niemniej pierwszy 
krok został postawiony i jest szansa, że w przyszłym 
roku ulicami Klucz przejdzie oficjalny Orszak wspierany 
przez Fundację Orszak Trzech Króli (fundacja dostarcza 

niezbędnej pomocy i wiedzy organizatorom tych naj-
większych jasełek w kraju i na świecie). 

oprócz postaci Trzech Króli maszerowali z nami paste-
rze, anioły, a także śmierć i diabeł, a u celu, pod kapliczką 
czekała święta rodzina. Mimo siarczystego mrozu i nieła-
twej drogi w śniegu przez las, śpiewane kolędy i rozgrzane 
serca do wywoływały na twarzach uśmiech - mówią uczest-
nicy pochodu. 

Świąteczny turniej
W grudniu spotkały się drużyny Akademii pił-

karskiej „przemsza Klucze”, aby rozegrać 
mecze towarzyskie swoich drużyn. W tym szczegól-
nym dniu sportowcy otrzymali 
atrakcyjne prezenty,  jakimi 
były klubowe szaliki ,  zaku-
pione przez Stowarzyszenie 
Ap przemsza. Z młodymi piłka-
rzami na szkolnej sali gimna-
stycznej w Kluczach spotkał się 
Wójt Gminy Norbert Bień, który 
pogratulował im sportowego 
zapału oraz złożył życzenia 
świąteczne. 

W Akademii Piłkarskiej gra ponad 60 zawodników, 
łącznie 3 drużyny: skrzaty (trenowane przez Kamila 
Januszka), żaki (które trenuje Karol Półtorak) i orliki 
(trener: Dominik Guzy). Stowarzyszenie prowadzone jest 
przez Dorotę Furgacz (prezes stowarzyszenia) i Marcina 
Rapacza (skarbnik).

Kinga Kasprzyk zaśpiewała z Golec uOrkiestra!
Na początku grudnia w Jeleniej Górze odbył się 

ogólnopolski koncert charytatywny zatytułowany 
„Zaczarowane święta”, z udziałem zespołu Golec uOr-
kiestra . Dochód ze sprzedaży cegiełek, czyli biletów 
wstępu został w całości przekazany na szczytny cel – 
wsparcie dzieci z zespołem Downa. 

Na tą imprezę została zaproszona, przez Prezydenta 

Miasta Jelenia Góra i Marszałka Dolnośląskiego, Kinga 
Kasprzyk z Jaroszowca oraz uczestnicy Finału Zaczaro-
wanej Piosenki (organizowanego przez Fundację Anny 
Dymnej). Kinga zaśpiewała na scenie kolędę „Lulajże 
Jezuniu” oraz pastorałkę „Był pastuszek bosy”. Ponadto 
mieszkanka naszej gminy miała zaszczyt zaśpiewać dwie 
piosenki wspólnie z zespołem Golec uOrkiestra. 

Jak opowiadają rodzice Kingi, 
niesamowite przeżycia i emo-
cje podczas koncertu dawały się 
we znaki zarówno im, jak i młodej 
wokalistce. Sala koncertowa była 
wypełniona po brzegi! Podczas pię-
ciodniowego pobytu, dzieci do kon-
certu przygotowała znana z dużego 
ekranu pani Anna Ozner. 



w Kluczach
Ponad 24 tysiące złotych uzbierano w Gminie Klucze 

podczas zbiórek pieniężnych i licytacji na 25. finale 
Wielkiej Orkiestry świątecznej pomocy. Gmina Klucze 
niemal od samego początku grania Wielkiej Orkiestry 
(dokładnie od drugiego finału) nieprzerwanie uczest-
niczy w tej akcji dobroczynnej. 

Podczas tegorocznego finału na ulicach kwestowali 
z puszkami głównie uczniowie szkół podstawowych, 
a datki na cele WOŚP w czasie koncertu zbierały panie 
z kluczewskiego Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzysze-
nia „Babiniec” i Gminnego Ośrodka Kultury. Pieniądze 
ze zbiórek ulicznych oraz licytacji pracowicie podliczał 
sztab złożony z obecnych i emerytowanych pracowni-
ków samorządowych oraz mieszkańców-ochotników. 
Łącznie w Gminie Klucze uzbierano 24 031,14 złotych!

Zapraszamy na stronę internetową www.gmina-klu-
cze.pl, na której mogą Państwo obejrzeć filmy z kon-
certu finałowego z udziałem zespołu wokalnego ze 
Szkoły Podstawowej w Kluczach i chóru „Rodaczanie”.  

Rafał Jaworski

PODZIĘKOWANIE
Składam serdeczne podziękowania wszystkim darczyń-

com, uczestnikom i współorganizatorom 25. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kluczach.

Dziękuję wolontariuszom i ich opiekunom, obecnym i emerytowa-
nym pracownikom samorządowym – Urzędu Gminy Klucze, Gminnego 
Ośrodka Kultury oraz Gminnego Zespołu Oświaty, słuchaczom Klu-
czewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Kołu Gospody Wiejskich 
w Kluczach, Stowarzyszeniu „Babiniec”, a także dyrekcji, nauczycie-
lom i uczniom wszystkich szkół z gminy Klucze, Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Klucz, Bydlina i Chechła, Radnym Gminy Klucze: Halinie 
Ładoń i Stanisławowi Góździowi, a także dzieciom z pracowni cera-
micznej Gminnego Ośrodka Kultury.

Dziękuję także Jolancie Gawron, Zofii Rydzyk, Jolancie Rembel-
skiej, Ilonie Zagale, Krystynie i Czesławowi Zacłonom za poczęstunek 
dla wolontariuszy.

Składam także podziękowania za koncert finałowy uczniom Szkoły 

Podstawowej w Kluczach i zespołowi „Rodaczanie” GOK Klucze oraz 
ich opiekunom artystycznym – Martynie Smaruj i Annie Dudek.

Dziękuję także za przekazanie przedmiotów na licytację: Parkowi 
Wodnemu „Jura” w Łazach, Janowi Kowalowi, Tadeuszowi Żurkowi, 
Barbarze Pietrzak-Struzik, Kołu Gospodyń Wiejskich w Kolbarku 
i Pani Józefie Kamionce, Krystynie Trepce, Kołu PTTK w Kluczach, Alicji 
Gajdzie, Jackowi Zwierzchowskiemu i Bogdanowi Mosórowi.

Dziękuję wszystkim Mieszkańcom Gminy Klucze, którzy w jakikol-
wiek sposób przyczynili się do wsparcia akcji WOŚP – jej celem jest 
ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych 
oraz zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom.

Jak co roku okazali Państwo wielką hojność i zaangażowanie – 
dzięki Wam także w Kluczach gra nadal Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy!

wójt Gminy Klucze
norbert Bień
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