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Mamy nowy plan zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Klucze! Pojawiły się w nim 

m.in. zmiany, których mieszkańcy najbardziej 

wyczekiwali, dotyczące zwiększenia terenów 

pod zabudowę.
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Budżet na ten rok jest rekordowy

Rada Gminy Klucze jednogłośnie uchwaliła bu-

dżet Gminy Klucze na 2021 rok. To największy 

budżet w historii gminy, wynoszący 96 mln 

złotych. Wiążą się z nim znaczące inwestycje. 
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Zakończył się II etap projektu
„Pole bitwy pod Krzywopłotami”. 
Teraz miejsce to można podziwiać  

także o zmierzchu.
 Str. 8
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Rada Gminy Klucze 
uchwaliła 
Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego

Mamy nowy plan zagospodarowa-

nia przestrzennego Gminy Klucze! 

Pojawiły się w nim między innymi zmia-

ny, których mieszkańcy najbardziej wy-

czekiwali, dotyczące zwiększenia terenów 

pod zabudowę. Uchwałę w sprawie MPZP 

Rada Gminy Klucze podjęła 17 grudnia 

2020 roku. 

Jest to dokument, który przyjmuje się 

raz na kilkanaście lat. Uchwalony plan jest 

spełnieniem pewnych oczekiwań - ze strony 

mieszkańców i samorządu. Brak możliwości 

budowy to był najczęściej zgłaszany przez 

mieszkańców problem jeśli chodzi o dotych-

czasowy plan zagospodarowania, ten, który 

obowiązywał od 2005 roku. Dziś tę możliwość 

naszym mieszkańcom dajemy – powiedział 

wójt gminy Norbert Bień po głosowaniu 

zatwierdzającym zmiany w Miejscowym 

Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Klucze.

Jak podkreślił wójt, na 119 km kw. po-

wierzchni gminy, nowe tereny pod za-

budowę to aż 504 ha. Uchwalony doku-

ment wójt określił jako plan na pokolenia. 

Wyraził także nadzieję, że gmina zwiększy 

w ten sposób swoją atrakcyjność i stworzy 

zachętę do osiedlania się i inwestowania 

tutaj także przez osoby spoza jej terenu. 

O dużym znaczeniu uchwalonego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Klucze mówił także przewodniczący rady 

gminy Bogusław Paś, który podkreślił, że 

podjęcie tej uchwały jest dużym krokiem 

naprzód jeśli chodzi o możliwości rozwojo-

we gminy Klucze.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klucze jest dostępny poprzez 
stronę internetową gminy - www.gmina-klucze.pl (zakładka boczna „MIEJSCOWY PLAN 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO)



3NR 1 | 2021 | STYCZEŃ

SAMORZĄD

Zarówno wójt jak i przewodniczą-

cy rady złożyli podziękowania za wkład 

w pracę nad planem wszystkim zaanga-

żowanym w to osobom.

Obecna na sesji projektant Agnieszka 

Rozenau-Rybowicz (wykonawczyni pla-

nu, specjalistka w dziedzinie planowania 

przestrzennego i urbanistyki) także pod-

kreśliła, że plan ma szansę otworzyć duże 

powierzchnie dla nowych terenów pod za-

budowę, a tym samym przyczynić się do 

zwiększenia ruchu budowlanego. Zdaniem 

pani projektant, plan daje większą swobodę 

w realizacji inwestycji w porównaniu z do-

tychczas obowiązującym, gdzie te miejsca 

na rozbudowę w większości się wyczerpały.

Co zawiera 
Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 
Przestrzennego:

U c h w a l o n y  p l a n  z a g o s p o d a r o -

wania przestrzennego Gminy Klucze 

zawiera regulacje dotyczące możli-

wości  i   sposobów zagospodarowa-

nia poszczególnych terenów w gminie. 

Składa się z części zawierającej zapisy 

ogólne, czyli ustalenia wspólne dla wszyst-

kich terenów gminy (regulacje dotyczące 

ochrony środowiska, dziedzictwa kultu-

rowego, infrastruktury czy komunikacji) 

oraz z części z ustaleniami szczegółowymi. 

W niej wymienione są wszystkie rodzaje te-

renów i kategorie ich przeznaczeń. Są tam 

również regulacje parametrów i wskaźni-

ków zabudowy (jej dopuszczana wysokość, 

powierzchnia, intensywność zabudowy). 

Natomiast w części graficznej zaznaczono 

granice rozdzielające tereny o różnym spo-

sobie zagospodarowania, linie zabudowy, 

a także obiekty chronione.

Jak przebiegała praca  

nad MPZP?
• Od przyjęcia uchwały w dniu 23.06.2016 

r. w sprawie przystąpienia do sporzą-

dzenia zmiany MPZP minęło 4,5 roku. 

Przeprowadzono pełną procedurę pla-

nistyczną, wnioski do planu spływały 

w trybie ciągłym od kilku lat i wszystkie 

zostały rozpatrzone.

• W drodze przetargu wyłoniono wyko-

nawcę projektu i studium (krakowską 

firmę TERRA). Odbyły się dwa posie-

dzenia Gminnej Komisji Urbanistycznej 

w celu omówienia i uwzględnienia uwag 

co do proponowanych zmian w MPZP. 

Do listopada spływały opinie i uzgod-

nienia od odpowiednich instytucji.

• 22.05.2018 r.  złożono wniosek do 

Marszałka Województwa Małopolskiego 

o wyrażenie zgody na przeznaczenie 

gruntów leśnych na cele nieleśne pod 

zabudowę. Zgodę na 114 ha gmina otrzy-

mała 28.08.2018 r.

• 22.10.2018 r, złożony został wnio-

sek za pośrednictwem marszałka do 

Ministerstwa Środowiska o  zmianę 

przeznaczenia 50,54 ha na cele niele-

śne. Zgodę na 48,88 ha gmina otrzymała 

10.08.2020 r. po wizycie przedstawicieli 

ministerstwa. Również w 2020 r. odbyły 

się dwa wyłożenia planu do publicznego 

wglądu (od 05.07 do 02.08.2019 r. i od 

24.08 do 22.09.2020 r.).

• Projekt był uzgadniany w Regionalną 

D y r e k c j ą  O c h r o n y  Ś r o d o w i s k a , 

Zespołem Parków Krajobrazowych 

W o j e w ó d z t w a  M a ł o p o l s k i e g o , 

M a r s z a ł k i e m  W o j e w ó d z t w a 

Małopolskiego, Urzędem Transportu 

Kolejowego, a także z samorządami. 

Odbyła się również dyskusja publiczna 

z udziałem mieszkańców. 

• Po pierwszym wyłożeniu zgłoszono 456 

uwag, a po drugim wyłożeniu wpłynęło 

177 uwag (razem 633 uwagi). 400 uwag, 

które były zgodne ze studium, zosta-

ło uwzględnionych (nie uwzględniono 

233 uwag, niezgodnych ze studium). 

Uchwała nr XXXIV/217/2020 Rady Gminy 

Klucze z dnia 17.12.2020 r. w sprawie zmia-

ny miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Klucze - część A i C 

została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego z 2020 r. w po-

zycji nr 8643 z dnia 29.12.2020 r. i weszła 

w życie 12.01.2021 r. 

Sesja budżetowa Rady Gminy Klucze odbyła się w formie online. Zapis z sesji znajduje się 
na stronie internetowej Gminy Klucze (www.gmina-klucze.pl)
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Rada Gminy Klucze jednogłośnie uchwaliła budżet Gminy 

Klucze na 2021 rok. Zarówno radni jak i wójt określili te-

goroczny budżet jako rekordowy, ambitny i stymulujący rozwój 

gminy. To największy budżet w historii gminy - 96 mln złotych! 

Wiążą się z nim znaczące inwestycje. 

Na sesji 21 grudnia br., która odbyła się w trybie online 

(nagranie z sesji dostępne jest na stronie internetowej Gminy 

Klucze), radni jednogłośnie podjęli uchwałę o zatwierdzeniu bu-

dżetu Gminy Klucze na 2021 rok.

Budżet na 2021 rok jest projektem rekordowym i najbardziej roz-

wojowym w historii gminy. Jest to także bardzo duże wyzwanie, aby 

zrealizować go w tak trudnym czasie – mówi wójt Norbert Bień.

Wielkość budżetu jest naprawdę imponująca – ponad 96 

mln złotych, gdzie ok. 23 % zajmują wydatki majątkowe, a więc 

między innymi te na inwestycje. Wójt Norbert Bień podkreślił 

również, że bardzo ważna w tym trudnym okresie pandemii jest 

pomoc rządu i wsparcie unijne, bo to między innymi dzięki temu 

gmina może tak dużo inwestować, co przekłada się na ożywienie 

w gospodarce i miejsca pracy. Podczas dyskusji poprzedzającej 

uchwalenie budżetu również przewodniczący Rady Gminy Klucze 

Bogusław Paś jak i radni podkreślali, jak bardzo jest to rozwojo-

wy budżet, doceniali też inwestycje – zarówno te planowane jak 

i będące na etapie realizacji, w tym generalny remont pałacyku 

Dietla i budynku „starej gminy”, co było od dawna wyczekiwane 

przez mieszkańców.

Na zadania, które Gmina zamierza zrealizować w 2021 roku, 

zaplanowano dochody w łącznej kwocie 86 979 791,89 zł (73 848 

657,50 zł stanowią dochody bieżące gminy, a kwotę 13 131 134,39 

zł dochody majątkowe). Wśród dochodów znaczną część będzie 

stanowić subwencja oświatowa, udziały w podatku dochodowym 

od osób fizycznych, dotacje na zadania zlecone z zakresu admi-

nistracji rządowej (w tym dotacja na świadczenia wychowawcze), 

a także wpływy z podatków od nieruchomości oraz rolnego, le-

śnego i od środków transportowych. Duży udział w dochodach 

w przyszłorocznym budżecie będą miały również dotacje celowe 

z programów finansowanych ze środków europejskich – przede 

wszystkim z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 - na dofinansowanie zadań 

zaplanowanych na przyszły rok, kontynuowanych lub zakoń-

czonych w tym roku. Do budżetu trafią też środki z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Na wydatki w 2021 roku przeznaczono kwotę 96 232 637,03 

zł, z czego 73 667 519,66 zł stanowią wydatki bieżące, natomiast 

22 565 117,37 zł to wydatki majątkowe, stanowiące ok. 23% wy-

datków ogółem.

Przychody gminy w przyszłorocznym budżecie to kwota  

10 905 720,10 zł, a rozchody, stanowiące spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań, zaplanowano na kwotę 1 652 874,96 zł.

Jakie zadania będą realizowane przez Gminę Klucze 
w 2021 roku?

Wśród zadań zaplanowanych do realizacji w 2021 roku zna-

lazły się:

• kontynuowanie zadań związanych z rewitalizacją cen-

trum Klucz m.in. sfinalizowanie prac kapitalnego re-

montu zabytkowego dworku Dietla (wraz z przygotowa-

niem ekspozycji multimedialnej wewnątrz budynku) oraz 

zagospodarowanie otoczenia i parku przy zabytkowym 

pałacyku,

• modernizacja i rozbudowa Domu Kultury „Papiernik” 

w Kluczach,

• budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej 

w Kluczach,

• zadania związane z modernizacją lub przebudową dróg 

gminnych, tj. przebudową drogi gminnej w Rodakach  

(ul. Sosnowa) wraz z budową oświetlenia uliczne-

go, modernizacją dróg dojazdowych do pól i budo-

wą drogi dojazdowej na „Różę Wiatrów” na Pustyni 

Błędowskiej

• wsparcie inwestycji na drogach powiatowych (zadania 

realizowane przez Powiat Olkuski ze wsparciem finan-

sowym Gminy Klucze), tj. przebudowa drogi powiatowej 

w Rodakach, Ryczówku i Kwaśniowie Górnym oraz mo-

dernizacja drogi powiatowej w Zalesiu Golczowskim,

• projekt w sferze rekreacji i turystyki - „Utworzenie pętli 

rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obsza-

rze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu 

turystycznego”,

• kontynuowanie projektów związanych z efektywnym 

wykorzystaniem „zielonej energii” i przeciwdziałaniem 

zanieczyszczeniu środowiska, m.in. „Ekopartnerzy 

na rzecz słonecznej energii Małopolski” oraz dofi-

nansowanie wymiany przez mieszkańców przesta-

rzałych kotłów węglowych na kotły zasilane paliwem 

ekologicznym,

• projekt „E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Klucze”, 

modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kolejowej 11 

w Jaroszowcu,

• w ramach przyszłorocznego budżetu gmina planuje za-

kupić średni samochód pożarniczy ratowniczo-gaśniczy 

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rodakach,

• będzie także przebudowa sanitariatów w  Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Bydlinie oraz kontynuacja 

prac nad modernizacją energetyczną budynków publicz-

nych w Ryczówku i Cieślinie.

Uchwalono budżet na 2021 rok. 
Jest rekordowy pod względem wielkości
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Planowane wpływy w 2021 roku do budżetu gminy ze środ-

ków pozyskanych przez Gminę Klucze w ramach funduszy eu-

ropejskich (głównie z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020) i dotacji ce-

lowych z budżetu państwa (z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych oraz z Ministerstwa Sportu – z programu „Sportowa 

Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”):

• ”Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla 

w Kluczach” - etap II, w ramach PROW na lata 2014-

2020: 250 000,00 zł,

• „Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury tu-

rystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zinte-

growanego produktu turystycznego” dofinansowanie 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020: 1 316 495,17 zł,

• „Dostosowanie budynku „Starej Gminy” do potrzeb spo-

łecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach”: 2 199 

814,74 zł,

• „E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Klucze”, RPO WM 

na lata 2014-2020: 979 877,33 zł,

• „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu 

SENIOR+”, RPOWM na lata 2014-2020: 327 498,46 zł,

• „Centrum Doświadczania Świata - utworzenie pla-

cówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej 

w Kluczach”, RPO WM na lata 2014-2020: 327 498,46 zł,

• „Utworzenie żłobka w Gminie Klucze szansą na powrót 

do aktywności zawodowej rodzica”, RPO WM na lata 

2014-2020: 128 025,00 zł (zadania zrealizowane),

• „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na eko-

logiczne kotły zasilane gazem i biomasą w gminach 

Bukowno, Klucze i Bolesław”, w ramach RPO WM na lata 

2014-2020: 126 720,94 zł,

• „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na eko-

logiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach 

Bukowno, Klucze i Bolesław”, RPO WM na lata 2014-

2020: 354 788,32,

• „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, 

RPO WM na lata 2014-2020: 688 075,01 zł oraz wpłaty 

mieszkańców: 615 887,18 zł,

• „Modernizacja energetyczna obiektów publicznych 

w miejscowościach Ryczówek i Cieślin w Gminie Klucze”, 

RPO WM na lata 2014-2020: 1 639 900,57 zł,

• „Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecz-

nych”, RPO WM na lata 2014-2020: 810 536,98 zł,

• „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej 

w  Kluczach”, środki Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska” – 

Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – 

500 000,00 zł.

Uchwała w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy 

Klucze na rok 2021 jest opublikowana w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Klucze.

Sesja budżetowa Rady Gminy Klucze odbyła się w formie onli-
ne. Zapis z sesji znajduje się na stronie internetowej Gminy Klucze 
(www.gmina-klucze.pl)

W tegorocznym budżecie gminy zaplanowano środki do 

dyspozycji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 

531 589,30 zł. Oto lista zadań, jakie w ramach FS będą realizo-

wane w poszczególnych sołectwach Gminy Klucze.

 

 BOGUCIN DUŻY:  24 850,81 zł - modernizacja drogi, opracowa-

nie dokumentacji projektowo-budowlanej na rozbudowę oświe-

tlenia ulicznego, organizacja festynu.

 BYDLIN:  45 431,10 zł - remont ogrodzenia placu szkolnego 

wzdłuż ulicy Legionów, przebudowa i rozbudowa placu zabaw 

oraz siłowni zewnętrznej wraz ze zmianą nawierzchni.

 CHECHŁO:  45 431,10 zł - modernizacja drogi gminnej i roz-

budowa oświetlenia ulicznego na ul. Młyńskiej, modernizacja 

odcinka na ul. Rodackiej, modernizacja oświetlenia ulicznego 

przy Placu Partyzantów, zorganizowanie dnia sportu dzieci  

i młodzieży przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

 CIEŚLIN:  23 079,00 zł - rozbudowa oświetlenia uliczne-

go przy ul. Jurajskiej (na odcinku Cieślin – Bydlin), zagospo-

darowanie terenu wokół domu ludowego, instalacja moni-

toringu przy domu ludowym i altanie, zakup wyposażenia  

do domu ludowego oraz zorganizowanie festynu.

– wydatki zaplanowane na 2021 rok

Fundusz Sołecki 

cd. na str. 6
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SAMORZĄD

 GOLCZOWICE:  21 897,79 zł - organizacja obchodów rocznicy 

Powstania Styczniowego, zagospodarowanie działki - terenu 

z boiskiem wielofunkcyjnym - i wykonanie na niej monitoringu.

 HUCISKO:  17 309,25 zł - zabudowa korytek odwadniających 

przy ul. Skalnej.

 JAROSZOWIEC:  45 431,10 zł - budowa boiska wielofunkcyj-

nego przy szkole podstawowej, doposażenie placu zabaw przy 

przedszkolu, modernizacja drogi dojazdowej, zagospodarowa-

nie działki przy altanie oraz organizacja festynu.

 KLUCZE:  45 431,10 zł - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego 

dla OSP w Kluczach, zakup materiałów budowlanych do „domku 

wędkarza” w Klucze-Osadzie, zakup wyposażenia do budynku 

sportowca, doposażenie placu zabaw w Kluczach-Osadzie, za-

gospodarowanie działki przy ul. Szkolnej.

 KOLBARK:  32 528,67 zł - wyposażenie samochodu strażackie-

go, wykonanie obelisku upamiętniającego żołnierzy walczących 

pod Monte Cassino, organizacja festynu.

 KRZYWOPŁOTY:  32 755,82 zł - dobudowa drogi asfalto-

wej (do nr 33 na ul. Partyzantów) oraz wykonanie odwodnie-

nia na ul. Partyzantów, modernizacja drogi na ul. Porucznika 

Paderewskiego (róg Leśnej), budowa 150-metrowego odcinka 

drogi – ul. Zielona, doposażenie pomieszczeń w Wiejskim Domu 

Ludowym i zakup nagłośnienia do budynku, budowa wiaty 

i zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulic Porucznika 

Paderewskiego i Hardego.

 KWAŚNIÓW DOLNY:  38 116,69 zł wykonanie prac rewitaliza-

cyjnych na działce przy stawie (ul. Stawowa).

 KWAŚNIÓW GÓRNY:  45 431,10 zł - wykonanie utwardzenia 

drogi gminnej, zakup ławek i stołów parkowych, doposażenie 

i remont świetlicy wiejskiej, organizacja festynu, zagospodaro-

wanie działki przy świetlicy.

 RODAKI:  45 431,10 zł - remont chodników przy ul. Szkolnej 

oraz przy ul. Leśnej (po stronie z numerami parzystymi).

 RYCZÓWEK:  45 431,10 zł - modernizacja drogi na ul. Zadolnej, 

modernizacja odcinka ul. Krzewowej, opracowanie dokumen-

tacji budowlanej dla rozbudowy oświetlenia ulicznego na 

ul. Zadolnej.

 ZALESIE GOLCZOWSKIE:  23 033,57 zł - zakup konstrukcji 

stalowej na wykonanie budynku gospodarczego oraz przygo-

towanie nawierzchni pod budynek gospodarczy, doposażenie 

świetlicy, zakup kosiarki i sprzętu ogrodniczego, organizacja 

festynu.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 

w Wolbromiu realizuje w Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin 

w Kluczach wsparcie dla osób powyżej 18 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną, 

niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

  Co oferujemy? 

• Aktywizację zawodową i społeczną

• wsparcie psychologiczne i pomoc prawną

• bezpłatne szkolenia i kursy

• pomoc doradcy zawodowego, pośrednika pracy oraz trenera zatrudnienia wspieranego

• porady dietetyka

• bezpłatny pobyt w pełni wyposażonych mieszkaniach wspomaganych

Miejsce realizacji projektu: Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych 

i Ich Rodzin w Kluczach, Klucze-Osada 15

Informacje o projekcie:

Marta Piwowar

tel. 503-509-584

m.piwowar@psoni-wolbrom.pl

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 

w Wolbromiu realizuje w Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin 

dla osób powyżej 18 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną, 

pomoc doradcy zawodowego, pośrednika pracy oraz trenera zatrudnienia wspieranego

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 

w Wolbromiu realizuje w Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin 

dla osób powyżej 18 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną, 

pomoc doradcy zawodowego, pośrednika pracy oraz trenera zatrudnienia wspieranego

cd. ze str. 5

Zapraszamy do udziału w projekcie 
„Droga do samodzielności”
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INFORMACJE

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wraz z wicemini-

strem Jackiem Osuchem przekazali pod koniec grudnia 

2020 roku czek z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

dla Gminy Klucze. Pozyskane środki pomogą w realizacji dwóch 

inwestycji: budowy hali sportowej i modernizacji domu kultury.

Środki z funduszu są dla nas ogromnym wsparciem. Dzięki 
nim mamy możliwość realizacji dwóch strategicznych inwestycji, 
tj. budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kluczach oraz 
modernizacji Domu Kultury w Kluczach. Na te inwestycje mieszkań-
cy czekają od lat i mamy nadzieję, że dzięki pozyskanym środkom 
wreszcie się uda. - mówił wójt gminy Klucze Norbert Bień.

Na budowę hali sportowej przeznaczymy z RFI 4 mln zł, 
a na przebudowę i modernizację domu kultury wykorzystamy 
ze środków funduszu 1 mln zł.  

Jak podkreślił wiceminister Jacek Osuch, inwestycje lo-
kalne są zadaniami bliskimi mieszkańcom Małopolski i re-
alnie wpływają na jakość ich życia. Oprócz Gminy Klucze 
w powiecie olkuskim czek z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych otrzymała też Gmina Bolesław (na budowę 
obwodnicy, rozwój sieci kanalizacyjnej i modernizację 
przedszkola). 

 (RJ)

Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych 
wesprze dwie 
inwestycje

Od 1 lutego można już złożyć wniosek drogą elektroniczną.

Prawo do świadczenia będzie ustalane na czas od 1 czerwca 

do 31 maja roku kolejnego, a nie jak do tej pory od 1 października 

do 30 września roku następnego.

Terminy składania wniosków:

• od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną 

• od 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej 

Wniosek o wypłatę świadczenia drogą elektroniczną będzie moż-

na złożyć za pomocą bankowości elektronicznej oraz platformy 

ePUAP i emp@tia. 

Od tego, w którym terminie złożymy wniosek, uzależniona bę-

dzie wypłata świadczenia. Tak więc:

złożenie wniosku do 30.04.2021 r. – wypłata do 30.06.2021 r. 

złożenie wniosku od 1 do 31.05.2021 r. – wypłata do 31.07.2021 r. 

złożenie wniosku od 1 do 30.06.2021 r. – wypłata do 31.08.2021 r. 

Świadczenia 
wychowawcze 500+ 
Terminy składania 
wniosków w 2021r.

Lokalne Firmy 
– Wielkie Serce!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach oraz firmy Saint-

Gobain Polska - Oddział Glassolutions w Jaroszowcu i Velvet 

Care Klucze zorganizowali akcję pomocy rodzinom – mieszkań-

com gminy Klucze, będącym w trudnej sytuacji życiowej.

Paczki w okresie świątecznym zostały rozwiezione przez 

przedstawicieli OPS oraz zaangażowanych w pomoc fi rm i trafi ły 

do potrzebujących.

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie tak pięk-
nej inicjatywy. Dziękujemy za ten wspaniały gest pracownikom 
Glassolutions w Jaroszowcu oraz zarządowi i pracownikom Velvet 
Care w Kluczach. Prezenty sprawiły wiele radości potrzebującym. 
Dziękujemy za Wasze ogromne serca! - napisał w podziękowaniach 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach.

Fot. UMWM
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PROJEKTY

W grudniu zakończył się II etap projektu pn. „Pole bitwy 

pod Krzywopłotami”, polegającego m.in. na zrekon-

struowaniu okopów i rowów strzeleckich, zachowanych od 

czasów I wojny światowej na wzgórzu św. Krzyż w Bydlinie, 

pod ruinami zamku. Projekt został dofinansowany ze środ-

ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 

z Funduszu Promocji i Kultury. Obecnie teren ze zrekonstru-

owanymi okopami i alejka prowadząca do ruin zamku  szcze-

gólnie atrakcyjnie prezentują się o zmierzchu, dzięki oświe-

tleniu terenu, wykonanemu w drugim etapie projektu. Cała 

inwestycja, zapoczątkowana w 2018 r., to przykład pionierskich 

działań w zakresie zagospodarowania terenów fortyfi kacji po-

lowych. Jesteśmy pierwszą gminą, która podjęła się komplek-

sowej rekonstrukcji fortyfikacji polowych w oparciu o pełny 

program badań archeologicznych wraz z zastosowaniem roz-

wiązań służących częściowemu udostępnieniu tego miejsca 

turystom. Ubiegłoroczny etap (prace zakończono w grudniu 

2020 roku) pozwolił domknąć założenia inwestycyjne w zakre-

sie odtworzenia fortyfikacji polowych na wzgórzu Św. Krzyż.

Jakie główne prace inwestycyjne wykonano w  Bydlinie 

w 2020 roku?

• Kontynuowano oczyszczanie, częściowe pogłębienie i re-

profi lację (uczytelnienia) rowów strzeleckich (w stosunku 

do I etapu inwestycji). W ramach obecnego etapu wymie-

nione prace poprowadzono do załamania rowów strzelec-

kich na północnym stoku wzgórza oraz rowów dobiego-

wych na zapolu wschodniego frontu rowów strzeleckich.

• Dodatkowo poprowadzono fragment ścieżki o nawierzch-

ni żwirowej, biegnący wzdłuż ruin zamku oraz wykonano 

elementy infrastruktury niezbędne do udostępnienia ob-

szaru okopów.

Zakończył się II etap projektu

„Pole bitwy pod Krzywopłotami”. 
Teraz miejsce to 

można podziwiać także o zmierzchu
fot. Rafał Jaworski
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• Jednym z ważniejszych działań było wykonanie oświetle-

nia terenu wzgórza i linii okopów, dzięki czemu wzgórze 

Św. Krzyż atrakcyjnie prezentuje się nocą. Zamontowano 

tam również monitoring.

• Ważnym elementem edukacyjnym było opracowanie i wy-

konanie tablic informacyjnych (z informacjami w języku 

polskim oraz w językach angielskim i niemieckim), w tym 

także tablicy sensorycznej. Ma ona formę trójwymiarowej 

rzeźby, na której zaprezentowany został obszar wzgórza, 

ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu okopów, lo-

kalizacji ruin zamku i innych elementów wraz z podpisa-

mi sporządzonymi m.in. za pomocą pisma Braille’a. Dzięki 

temu osoby niewidome i niedowidzące będą mogły poznać 

historię zabytkowego miejsca.

Wszystkie te prace zostały poprzedzone koniecznymi dla 

przedsięwzięcia pracami przygotowawczymi, takimi jak: eksper-

tyza ornitologiczna, dzięki której pozyskano niezbędne informa-

cje dotyczące gniazdowania ptaków, co miało wpływ na prawi-

dłowe zaplanowanie prac związanych z uporządkowaniem zieleni 

(celem odsłonięcia okopów) oraz inwentaryzacja zieleni, co po-

zwoliło odpowiednio zaplanować zakres i metodologię działań.

Na podstawie tych dwóch opracowań, tj. ekspertyzy or-

nitologicznej oraz inwentaryzacji zieleni, uzyskano zgodę 

Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wy-

konanie prac porządkowych. Z uwagi na to, że ruiny zamku na 

Wzgórzu Św. Krzyż i okopy legionistów wraz z otoczeniem są 

wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa 

małopolskiego, również wszystkie inne działania inwestycyj-

ne, prowadzone na tym obszarze w ramach drugiego etapu in-

westycji, odbywały się pod nadzorem (i zgodnie z wytycznymi) 

Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także 

pod nadzorem archeologicznym i inwestorskim.

Inwestycja Gminy Klucze na wzgórzu św. Krzyż w Bydlinie 

w zakresie zrekonstruowania stanowisk strzeleckich i okopów 

z czasów I wojny światowej może być inspiracją dla innych pod-

miotów, które w swoim zarządzie mają obiekty forteczne. Efekt 

dwuletnich prac został osiągnięty dzięki współpracy prowadzonej 

w ramach wstępnego „Porozumienia dla dziedzictwa inżynie-

rii i fortyfi kacji w krajobrazie”, której koordynatorem jest dr inż. 

arch. Krzysztof Wielgus z Zakładu Krajobrazu Otwartego i Budowli 

Inżynierskich Instytutu Architektury Krajobrazu, zaś instytucją 

patronującą rozwojowi porozumienia jest Instytut Architektury 

Krajobrazu.

Inf. Referat Funduszy Zewnętrznych 

i Promocji Urzędu Gminy Klucze

Tablica sensoryczna - trójwymiarowa rzeźba ułatwiająca poznanie 
wzgórza i jego historii osobom niewidomym i niedowidzącym.

W II etapie realizacji projektu kontynuowano odtwarzanie rowów 
strzeleckich

W efekcie zrealizowanych prac podświetlono alejki prowadzące 
na wzgórze św. Krzyż oraz znajdujące się tam ruiny zamku. 
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STOWARZYSZENIA

Miniony rok, 2020, był rokiem jubileuszowym dla 

Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze, które obcho-

dziło 15-lecie powstania. 

Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze od 2005 roku działa 

na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci ze środowi-

ska wiejskiego, organizuje formy pożytecznego spędzania czasu 

wolnego, aktywizuje społeczność lokalną i zachęca do podejmo-

wania inicjatyw na rzecz edukacji i wychowania. Obecny zarząd 

Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze to następujący skład: 

Anna Konieczniak – prezes, Sylwia Pałka – wiceprezes, Iga Szeląg 

– wiceprezes, Bogusława Jakubek – skarbnik. 

Stowarzyszenie składa serdeczne podziękowania wszystkim 

wolontariuszom, członkom stowarzyszenia, partnerom, sponso-

rom i uczestnikom projektów za wsparcie i współpracę.

SFOK działa już 

15 lat!

Spółdzielnia Socjalna „Opoka” została 

zwycięzcą X jubileuszowej edycji kon-

kursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości 

Społecznej  w kategorii  „Dekada z 

Liderem”. Kategoria była dedykowana 

laureatom konkursu z lat 2011-2019.

Spółdzielnia Socjalna „Opoka” zosta-

ła nagrodzona za prekursorskie działania 

w obszarze ekonomii społecznej i wie-

loaspektowy rozwój lokalnego systemu 

wsparcia dla osób bezrobotnych i niepeł-

nosprawnych. Działania te realizowane były 

w oparciu o pierwszą w Polsce spółdzielnię 

socjalną założoną przez dwie osoby prawne 

i utworzony przez nią zakład aktywności 

zawodowej. Przyznając nagrodę organiza-

torzy konkursu docenili wieloletnie inspiro-

wanie przez spółdzielnię do działań samo-

rządów i organizacji z całej Polski.

„Opoka” jest laureatem nagrody 

głównej konkursu z 2013 r. Obecnie spół-

dzielnia zatrudnia 78 osób, w tym 34 w ra-

mach prowadzonego Zakładu Aktywności 

Zawodowej. Realizuje przede wszystkim 

usługi opiekuńcze oraz cateringowe, ad-

resowane do klientów indywidualnych, 

firm, instytucji, szkół czy domów pomocy.

Patronat honorowy nad konkur-

sem Małopolski Lider Przedsiębiorczości 

Społecznej objął Witold Kozłowski – 

Marszałek Województwa Małopolskiego. 

Inicjatywie patronowali także Forum 

Odpowiedzialnego Biznesu, Małopolski 

Fundusz Ekonomii Społecznej, Portal NGO.

pl,Portal EkonomiaSpoleczna.pl, TVP3 

Kraków, Radio Kraków.

OPOKA Małopolskim Liderem 
Przedsiębiorczości Społecznej!

 Z okazji jubileuszu, na swoim profilu w portalu Facebook 
Stowarzyszenie przygotowało wspomnieniową galerię zdjęć.
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INFORMACJE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach był realizatorem 

Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - 

edycja 2019-2020”, który był fi nansowany ze środków pocho-

dzących z Funduszu Solidarnościowego. Realizacja programu 

dobiega końca, a pochodzące z niego wsparcie dedykowane było 

pełnoletnim osobom niepełnosprawnym posiadającym orzecze-

nie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 

Kluczowym celem projektu było wprowadzenie usług asysten-

ta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób 

z niepełnosprawnościami przy:

– wykonywaniu codziennych czynności,

– poprawie funkcjonowania w życiu społecznym,

– ograniczaniu skutków niepełnosprawności,

– stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szcze-

blach życia codziennego.

Uczestnicy programu w swoich wypowiedziach pozytywnie 

ocenili przede wszystkim jego potrzebę i skuteczność. Program 

dał im możliwość prowadzenia bardziej aktywnego i samodziel-

nego życia. Wyrażano przy tym słowa uznania za zaangażowa-

nie i profesjonalizm zatrudnionych asystentek osobistych osób 

niepełnosprawnych, pomimo trudności związanych z pandemią 

koronawirusa.

Z moją asystentką mam bardzo dobry kontakt. Czuję się przy 

niej bezpieczna i mogę na niej polegać. Wspiera mnie i zachęca do 

działania, nie boję się jej poprosić o różne drobne rzeczy. Dzięki niej 

po kilkuletniej przerwie zaczęłam wychodzić z domu i znowu mam 

kontakt z ludźmi… Z nadzieją czekam na kontynuację programu, 

który ludziom takim jak ja, chcącym być tak bardzo samodzielnym 

jak tylko możliwe,  pozwoli spełniać swoje marzenia – oceniła jedna 

z uczestniczek programu.

Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej 
– podsumowanie projektu

PUNKT INTERWENCJI 
KRYZYSOWEJ W KLUCZACH

Punkt Interwencji Kryzysowej w Kluczach 
informuje, że w związku z obecnym zagrożeniem 

epidemicznym (SARS-CoV-2) dyżury 
specjalistów odbywają się telefonicznie.

Osobom będącym w kryzysie, 
w tym doświadczającym przemocy, udzielamy 

bezpłatnej pomocy w każdy czwartek 
w godzinach 15:30 – 17:30

PRACOWNIK SOCJALNY 535-303-964
PRAWNIK 513-105-346. 

OPS w Kluczach włączył 
się w program Wspieraj 

Seniora

Od października do końca grudnia 2020 roku seniorzy 

z gminy Klucze mogli skorzystać z programu Ministerstwa 

Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniorów”, którego 

realizatorem na terenie naszej gminy był Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kluczach. Same zadania związane z programem 

powierzono Spółdzielni Socjalnej „Opoka”, podmiotowi wy-

łonionemu w drodze konkursu ofert. 

Usługę wsparcia seniorów w Gminie Klucze fi nansowano 

z dotacji otrzymanej z ministerstwa oraz z budżetu gmi-

ny. Celem strategicznym programu było zapewnienie usłu-

gi wsparcia seniorom (osobom pow. 70 roku życia), którzy 

w obowiązującym stanie pandemii zdecydowali się pozostać 

w domu i nie byli w stanie zabezpieczyć sobie artykułów pod-

stawowej potrzeby (seniorzy ponosili jedynie koszty zakupów).
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Laureatka 
ogólnopolskiego 
konkursu na plakat

Karolina Przewłoka, uczennica klasy 7 Szkoły Podstawowej im 

Orła Białego w Jaroszowcu, zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim 

Konkursie pt: „Warum lerne ich Deutsch?” (Dlaczego uczę się ję-

zyka niemieckiego?). Karolina wygrała w kategorii „Plakat”. 

Organizatorem konkursu jest Instytut Goethego w Warszawie,  

w ramach projektu Deutsch Plus.

To bardzo duże wyróżnienie, zwłaszcza, że szkoła dopiero od trzech 

miesięcy znajduje się w gronie 200 szkół w Polsce realizujących ten projekt 

– informuje dyrektor szkoły, Violetta Auguścik.

Serdecznie gratulujemy Karolinie i życzymy kolejnych 

sukcesów!

23. Maraton 
pływacki 
- Przepływamy  
Kanał La’Manche

22 grudnia na basenie w Szkole 

Podstawowej w Kluczach odbył się 

23. Maraton pływacki - Przepływamy Kanał 

La’Manche.

Pomimo wielu przeszkód związanych 

z obostrzeniami, ostatecznie udało się go 

zrealizować. Przejdzie on do historii jako 

wyjątkowy pod wieloma względami. Jedyne, 

co zostało niezmienne, to miejsce - basen 

pływacki przy Szkole Podstawowej im. JP II  

w Kluczach oraz fakt udziału w imprezie 

pływaków. Bo celem imprezy jest promocja 

pływania. Obecna edycja imprezy miała for-

mułę zamkniętą, bez udziału publiczności. 

Uczestniczyły w niej tylko osoby pływają-

ce w sztafetach. – podsumowuje Grzegorz 

Kaliś, prezes UKS Klucze.

Jak przebiegało to wydarzenie? O go-

dzinie 9.00 sygnał do rozpoczęcia mara-

tonu dała dyrektor Szkoły Podstawowej  

w Kluczach, Marta Dziura. W maratonie 

udział wzięło 11 dziewcząt z klas spor-

towych prowadzonych przez Grzegorza 

Ładonia. Każda z pływaczek otrzyma-

ła pamiątkowy medal i kubek z logo UKS 

Klucze - organizatora maratonu.

Skład sztafet:

Ala Dusza, Ala Oczki, Ala Pilarczyk, Ala 

Matusiak, Maja Rak, Maja Gruszczyńska, 

Amelia Kulawik, Magda Januszek, Matylda 

Mgłosiek, Abigail Cupiał, Ola Komenda.

Nad bezpieczeństwem pływających 

czuwał ratownik WOPR Stanisław Góźdź.

Inf. UKS Klucze

Sukces ucznia z Jaroszowca  
w ogólnopolskim konkursie 

Krzysztof Pachuł,  uczeń VI kla-

sy Szkoły Podstawowej im. Orła Białego 

w Jaroszowcu, znalazł się w gronie 25 

laureatów Ogólnopolskiego Konkursu 

„Śpiewamy niemieckie kolędy”, zor-

ganizowanego przez Instytut Goethego  

w Warszawie. Jury w swojej ocenie bra-

ło pod uwagę oryginalność wykona-

nia, wrażenia artystyczne i wymowę  

w języku obcym. Serdecznie gratulujemy  

i życzymy kolejnych sukcesów!

 Inf. SP Jaroszowiec
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Sukces w konkursie Empik – 
1000 powodów, by czytać!

Szkoła Podstawowa w Kluczach została nagrodzona w dwóch 

etapach konkursu Empik – 1000 powodów, by czytać!

Konkurs miał dwie odsłony, w pierwszej liczyły się oddane 

głosy na przesłaną pracę z wykorzystaniem materiałów z recy-

klingu i hasło zachęcające do czytania, w drugiej oceniany był fi lm 

video zachęcający do głosowania. Do konkursu zgłosiło się 550 

szkół, spośród  których 10, które uzyskały najwięcej głosów od-

danych zgodnie z regulaminem, otrzyma 1000 książek do szkol-

nej biblioteki. W konkursie na video nagrodzono 4 szkoły, w tym 

Szkołę Podstawową w Kluczach.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim aktorom, czy-

li: Antoniemu Marzęckiemu z kl. II c, Nadii Drabie, Natalii 

Barakomskiej i  Nataszy Ładoń z kl.  III c, Aleksandrowi 

Barakomskiemu z kl .  V i  Aleksandrze Marzęckiej  z  kl . 

VI  c .   Dziękujemy też  pani   Karolinie Szwajcowskiej   za 

p o d k ł a d  m u z y c z n y  o r a z   p a n i  Z u z a n n i e  M ó l ,  m a m i e 

ucznia z kl. III a, która podsunęła pomysł wzięcia udziału 

w tym konkursie. Ogromne brawa dla głównego reżysera i sce-

narzysty czyli pani Marty Sorbian i jej asystentki pani Magdaleny 

Marzęckiej! - dziękuje szkoła. 

W kluczewskiej szkole osobami odpowiedzialnymi za sprawne 

zorganizowanie konkursu były: Marta Sorbian i Renata Zawisz.

  Inf. SP Klucze

Nagrodzeni wolontariusze z Chechła
Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Chechle uczest-

niczyli w XIII Targach Wolontariatu (w formie online) 

organizowanych przez Stowarzyszenie Dobroczynne Res Sacra 

Miser i Centrum Wolontariatu w Olkuszu. Hasłem tegorocznej 

edycji targów były słowa  bł.  Matki Teresy z Kalkuty: „To, co zbu-

dowałeś wysiłkiem wielu lat, może przez jedną noc lec w gruzach. 

Buduj mimo to.” 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chechle 

od wielu lat działają w ramach wolontariatu, a ich dewizą jest służba 

drugiemu człowiekowi. Targi, w których uczestniczyli w formie online, 

były okazją do wymiany doświadczeń i rozmowy z innymi wolonta-

riuszami. Jest nam tym bardziej miło, że dwie osoby z naszej szkoły 

zostały laureatami w konkursach: „Najlepszy Wolontariusz - Uczeń” 

i „Najlepszy Wolontariusz -Pedagog” – informuje Bożena Kliś, na-

uczycielka w Szkole Podstawowej w Chechle.

Laureatką tytułu „Najlepszy Wolontariusz – Uczeń” zosta-

ła Wiktoria Wiercioch. Nasza uczennica od kilku lat należy do 

Szkolnego Koła Wolontariusza, od najmłodszej klasy była gotowa 

do pomocy każdemu, kto jej potrzebował. Jest wrażliwa na potrze-

by ludzi, pomaga też zwierzętom. Często wychodzi z inicjatywą 

akcji wolontariackich, bierze też udział w konkursach mających na 

celu przeciwdziałanie zachorowalności na Covid-19 i zapobiega-

nie jego skutkom – wylicza niektóre z działań uczennicy Szkoła 

Podstawowa w Chechle. Z kolei tytuł Najlepszego Wolontariusza 

– Pedagoga i Propagatora Idei Wolontariatu w konkur-

sie „Wolontariusz Roku 2020” otrzymała Magdalena Palska, 

inicjatorka powstania Szkolnego Koła Wolontariatu, zajmująca 

się wolontariatem w szkole w od czternastu lat. 

Również samo Szkolne Koło Wolontariatu działające w 

Chechle otrzymało podziękowania za zaangażowanie w przygo-

towanie XIII Targów Wolontariatu.

Udział szkoły w wydarzeniu pokazuje, jak wielką wagę przykłada 

się do promocji wolontariatu i kształtowania wśród uczniów posta-

wy społecznego zaangażowania. Aktywność wolontariuszy jest tym 

cenniejsza i godna uznania, że rok 2020 przyniósł nam wszystkim 

zupełnie nowe wyzwania wynikające z pandemii COVID-19 – pod-

sumowuje Bożena Kliś.

Inf. SP Chechło
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Szkoła Podstawowa im. Orła Białego 

w Jaroszowcu w celu uczczenia 102. 

rocznicy odzyskania przez Polskę nie-

podległości zorganizowała gminny 

konkurs pod hasłem „Z Orłem Białym 

przez stulecia”. Honorowy patronat nad 

tym wydarzeniem objęli: Poseł na Sejm 

RP Agnieszka Ścigaj oraz Wójt Gminy 

Klucze Norbert Bień. Konkurs ten, wpi-

sujący się w akcję MEN „Szkoła Pamięta 

– edycja 2020”, odbywał się w dwóch 

kategoriach: plastycznej i literackiej. 

W kategorii plastycznej uczniowie klas 

I-III przygotowywali pracę zatytułowaną: 

„Orzeł Biały – symbol państwa polskie-

go”. Natomiast klasy IV-VIII miały szansę 

zaprezentować swój talent literacki, pi-

sząc legendę lub wiersz na temat: „Orzeł 

Biały – symbol dążeń Polaków do wolności  

i suwerenności”.

Na tegoroczny konkurs napłynę-

ło w sumie 31 prac. Zdolności plastyczne 

uczniów doceniło jury w składzie: Anna 

Płachecka-Śniadach i Anna Bałazy. Poniżej 

publikujemy listę laureatów konkursu.

1 miejsce – Maja Mstowska – Szkoła 

Podstawowa w Bydlinie, 2 miejsce – 

Franciszek Skowron – Szkoła Podstawowa  

w Jaroszowcu, 3 miejsce – Piotr Januszek 

– Szkoła Podstawowa w Jaroszowcu, wy-

różnienie – Roksana Samoiluk – Szkoła 

Podstawowa w Bydlinie.

Z kolei oryginalne i pomysłowe pra-

ce literackie o wysokim poziom języko-

wym wyróżniło jury w składzie: Iwona 

Boruń, Marzanna Waśniowska i Marzena 

Wojtacha, nagradzając uczniów w dwóch 

kategoriach wiekowych:

Klasy IV-VI

Legenda: I miejsce – Laura Adamik 

– Szkoła Podstawowa w Kluczach (nie 

przyznano II i III miejsca w tej kategorii). 

Wiersz: I miejsce – Aleksandra Wydmańska 

(Szkoła Podstawowa w Kluczach), II miej-

sce – Aleksander Barakomski (Szkoła 

Podstawowa w Kluczach), III  miej-

sce – Kuba Dolezy (Szkoła Podstawowa  

w Kwaśniowie Dolnym).

Klasy VII-VIII

Legenda - I miejsce – Kamil Banyś 

(Szkoła Podstawowa w Jaroszowcu),  

II miejsce – Kinga Bąk (Szkoła Podstawowa  

w Jaroszowcu), III miejsce – nie przyzna-

no. Wiersz: I miejsce – Gabriela Brąblik 

(Szkoła Podstawowa w Jaroszowcu),  

II miejsce – nie przyznano, III miejsce 

– Alicja Pilarczyk   (Szkoła Podstawowa  

w Kluczach).

Z Orłem Białym przez stulecia

SKORZYSTAJ Z USŁUGI WSPARCIA DLA SENIORÓW 

Ruszyła druga edycja programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Program będzie realizowany 
w I kwartale 2021 r., z ewentualną możliwością przedłużenia w kolejnych miesiącach, w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju.

Program adresowany jest do:
1. seniorów, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid–19,
2. osób poniżej 70. roku życia, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid–19, w przypadku braku możliwości 

realizacji we własnym zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej tych osób. 
Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobom potrzebującym należy do decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej.

Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożyw-
cze, środki higieny osobistej dla seniorów, którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostaną w swoim domu. Senior ponosi jedynie koszty 
zakupów.

Pomoc dla seniora w ramach ww. programu może być udzielana również w zakresie dostarczania ciepłych posiłków, o ile usługa tego rodzaju 
nie jest już finansowana z innych źródeł.

Osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych nie mogą skorzystać z programu.

OSOBY ZAINTERESOWANE MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ DZWONIĄC POD NUMERY TELEFONÓW:
•	 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach 32 642 84 67
•	 Ogólnopolska Infolinia uruchomiona w ramach programu Solidarnościowy Korpusu Wsparcia Seniorów 22 505 11 11

KOMUNIKAT

Inf. Szkoła Podstawowa w Jaroszowcu
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Chór „Enigma” zajął zajął II miej-

sce w XXXII Regionalnym Festiwalu 

Kolęd i Pastorałek w Staszowie oraz III 

miejsce na VI Jurajskim Festiwalu Kolęd i 

Pastorałek Łazy 2021, gdzie jednym z ju-

rorów był Robert Janowski. Chór otrzymał 

też wyróżnienie na XIV Przeglądzie Kolęd 

i Pastorałek „Kolęda 2021”. 

Te trzy sukcesy to dobry początek roku 

dla kluczewskiego chóru „Enigma”. Zespół 

działa przy Gminnym Ośrodku Kultury,  

a jego dyrygentem jest Anna Gertner.

Organizatorem VI Jurajskiego Festiwalu 

Kolęd i Pastorałek Łazy 2021, na któ-

rym chór zdobył III miejsce (w katego-

rii „Zespoły dorosłe 19+”), był Miejski 

Ośrodek Kultury w Łazach. Festiwal, 

podobnie jak dwa pozostałe konkur-

sy muzyczne, miał formułę online – jury 

oceniało nadesłane filmy z nagraniami 

utworu konkursowego. Festiwal zgroma-

dził aż 200 wykonawców z całej Polski. 

Jeszcze większym powodzeniem (co ozna-

cza także sporą konkurencję) cieszył się 

Komorowicki Przegląd Kolęd i Pastorałek 

„Kolęda 2021”, w którym uczestniczyło 

aż 295 wykonawców („Enigma zdobyła 

tam wyróżnienie). Przede wszystkim jed-

nak gratulujemy zdobycia II miejsca na 

Regionalnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek 

w Staszowie!

Chór „Enigma” trzykrotnie doceniony

Koncert Laureatów VI Jurajskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek - Łazy 2021

Ponad czterdzieści pomysłowych i ciekawie wykonanych kartek 

świątecznych wpłynęło na konkurs plastyczny zatytułowany 

„Kartka z okazji Bożego Narodzenia”, zorganizowany dla dzieci 

przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kluczach – filię w Jaroszowcu.

Organizatorzy konkursu, w podziękowaniu za kreatyw-

ność i różnorodność nadesłanych prac, postanowili wszyst-

k i c h  j e g o  u c z e s t n i k ó w 

n a g r o d z i ć  d y p l o m a m i  

i upominkami. Zostaną one 

wręczone w siedzibie filii 

Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Jaroszowcu (ul. Leśna 1).

Dziękujemy wszystkim, 

którzy podjęli wyzwanie  

i wzięli udział w konkursie. 

Zwycięzcom gratulujemy  

i zachęcamy wszystkich do 

wzięcia udziału w kolejnych 

konkursach – podsumowuje 

biblioteka.

Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach podsumował konkurs 

plastyczny, przeprowadzony (w formie online) jeszcze przed świę-

tami Bożego Narodzenia.  Natomiast 19 stycznia w Domu Kultury 

„Papiernik” odbyło się wręczenie nagród i dyplomów laureatom 

konkursu. Z jego uczestnikami spotkały się Ramona Czyżykowska 

- Liber, Zastępca Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury  

i Agnieszka Pacia, instruktor ds. plastyki w GOK. 

Oto nagrodzeni: 

Natalia Grzanka (I  miej-

sce),  Emilia  Polakiewicz 

(II), Magdalena Kocjan (II), 

Blanka Polakiewicz (III), 

Pola  Gruszczyńska (III) . 

Przyznano także wyróżnie-

nia - Karolowi Mossórowi, 

Amelii Polakiewicz, Pawłowi 

Micykowi i Marii Gonerze. 

 

Więcej informacji:  

gokklucze.pl

Konkursowe  
kartki świąteczne

Konkurs  
plastyczny GOK



16

W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia w Domu Kultury 

w Kluczach odbył się koncert, w którym mogliśmy usły-

szeć zarówno kolędy jak i popularne utwory muzyczne kojarzone 

ze świętami. Koncert (bez udziału publiczności) był transmitowany 

w tym samym dniu w internecie, a zapis tego wydarzenia możemy 

obejrzeć na profilu facebookowym GOK oraz na stronie interneto-

wej Gminy Klucze. Koncert został zorganizowany przez Gminny 

Ośrodek Kultury w Kluczach.

Na scenie DK „Papiernik” wystąpili dla wszystkich od-
biorców koncertu następujący wykonawcy: Chór Enigma pod 
dyrekcją Anny Gertner, zespoły The Greasers i Kwiaty Pustyni 
oraz wokaliści - Karolina Paś, Anita Szopa i Sabina Podsiadło. 
Podczas koncertu mogliśmy usłyszeć nie tylko tradycyjne 

kolędy, które chór wykonał a capella wraz z towarzy-
szeniem zespołu, ale także popularne piosenki, bez któ-
rych także nie wyobrażamy sobie świąt,  jak  Merry 
Christmas Everyone, Dzwonku dzwoń, świeczko płoń (czy-
li popularna  Jingle Bells) czy  Kolęda dwóch serc  (utwór 
ten na pewno wszyscy znamy pod angielskim tytu-
łem  Last Christmas).  W pamięci zapadnie nam tak-
że wzruszające wykonanie utworu pod tytułem  Mario, 
czy ty wiesz?, zaśpiewanego na scenie przez Karolinę Paś. 
  (RJ)

 
Na zdjęciach - wykonawcy Koncertu Świątecznego w Kluczach.

Świąteczny koncert


