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Niech zbliżające się 

Święta Bożego Narodzenia,
będą czasem pełnym spokoju, wolnym od zmartwień i trosk,

a wypowiedziane przy wigilijnym stole życzenia, 
nabiorą rzeczywistego wymiaru.

Niech najpiękniejszym prezentem jaki dostaniecie, 
będzie dobre słowo, życzliwość i wyrozumiałość
ze strony napotkanych osób, nie tylko w święta, 

ale podczas każdego dnia
nadchodzącego Nowego 2023 Roku,

a ten zaś niech przyniesie siłę, zdrowie i odwagę 
do pokonywania wszelkich wyzwań

życzą

Przewodniczący Rady Gminy Klucze

Bogusław Paś 
Wójt Gminy Klucze

Norbert Bień
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Gmina Klucze w tegorocznej XVIII edycji ogólnopolskiego 

rankingu samorządów „Rzeczpospolitej" zajęła 142. miejsce 

pośród 1523 gmin wiejskich, zdobywając łącznie 51,73 punkty. 

Osiągnęliśmy doskonały wynik, zarówno na tle Polski, jak i powia-

tu olkuskiego, świadczący o efektywnym i rozsądnym zarządzaniu 

w duchu zrównoważonego rozwoju. Dla porównania w roku 2021 

nasza gmina była na 355. pozycji, zaś w 2020 na 298. miejscu. 

„Ranking Samorządów Rzeczpospolitej”, „uznawany za je-
den z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce, pokazuje  
i ocenia dokonania lokalnych władz, wyłaniając przy tym samorządy, 
które w najlepszy sposób dbają o zrównoważony rozwój”. Głównym 

punktem odniesienia dla wyników tegorocznego rankingu był rzecz 

jasna 2021 rok,  w którym samorządy wciąż zmagały się z trudno-

ściami spowodowanymi pandemią, jednak kryteria oceny idealnie 

wpisują się w nowe zadania, jakie pojawiły się przed samorządami 

w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. „Kryteria te odzwier-
ciedlają bowiem cechy samorządów, które są niezbędne, aby bez zakłó-
ceń działać w sytuacjach kryzysowych, niestandardowych lub po prostu 
trudnych”- jak podaje „Rzeczpospolita”.

Zestawienie tworzone jest na podstawie danych GUS oraz in-

formacji przekazywanych przez samorządy z całej Polski (z pomi-

nięciem Warszawy) za pośrednictwem e-ankiety. Zasady rankingu 

ustala niezależna Kapituła, w której skład wchodzą przedstawicie-

le organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, władz 

publicznych oraz przedstawiciele redakcji „Rzeczpospolitej".

Ranking prowadzony jest w trzech kategoriach - miast na 

prawach powiatu, gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz gmin 

wiejskich, a ocena dokonywana jest w oparciu o cztery strategiczne 

obszary: trwałość ekonomiczną, trwałość środowiskową, trwałość 

społeczną oraz jakość zarządzania.

Zwycięzcami Rankingu Samorządów w 2022 r. są: Poznań (jako 

miasto na prawach powiatu), Starachowice (pośród gmin miejskich 

i miejsko-wiejskich)  i Wielka Wieś (gmina wiejska). 

Jeśli chodzi o gminy powiatu olkuskiego, to tutaj sytuacja wy-

gląda następująco:

gminy miejskie i miejsko-wiejskie:

Bukowno – 35. miejsce: 60,80 pkt.

Wolbrom - 466. miejsce: 35,85 pkt.

Olkusz - 554. miejsce: 33,88 pkt.

gminy wiejskie:

Klucze - 142. miejsce: 51,73 pkt.

Bolesław - 345. miejsce: 44,60 pkt.

Trzyciąż - 642 miejsce: 38,89 pkt. 

Dla przypomnienia, całkiem niedawno publikowaliśmy na 

gminnej stronie internetowej ranking „Wspólnoty” – „Liderzy 

inwestycji”, w którym gmina Klucze również wypadła znakomicie, 

co tylko potwierdza, że jej kondycja finansowa i sposób zarządzania 

są bardzo dobre i zmierzają we właściwym kierunku, z uwzględnie-

niem oczekiwań i potrzeb mieszkańców, których komfort życia jest 

priorytetem wszelkich działań samorządu.

Wyniki rankingu „Rzeczpospolitej” oraz szczegółowe informa-

cje na jego temat dostępne są na stronie https://rankingsamorza-

dow.rp.pl/ 

Gmina Klucze 
w „Rankingu  

Samorządów” 
Rzeczypospolitej

Podziękowania  
dla darczyńców

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim dar-
czyńcom za okazane serce i bezinteresowną pomoc w po-
staci wsparcia finansowego, ofiarowanego zarówno przez 
znajomych, jak również osoby zupełnie obce, anonimowe. 
Dziękujemy za przekazane Nam odliczenia w postaci 1% 
podatku i prosimy o takie wsparcie w nadchodzącym 2023 
roku. Dzięki otrzymanej od Państwa pomocy finansowej, 
mąż może kontynuować kosztowne leczenie i rehabilita-
cję, co daje szansę na powrót do zdrowia. Tu nadmienię, że 
koszt jednego turnusu, odbywającego się w ośrodku „Votum” 
w Krakowie, trwającego 27 dni, to suma 19 680,00 zł, a po-
trzebnych jest kilka pobytów w roku. 

Szczególne podziękowania kierujemy również w stronę 
Państwa Ilony i Dariusza Małysów za pomoc w założeniu 
zbiórki na stronie fundacji Siepomaga.pl.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, ży-
czymy Państwu wszelkiej pomyślności, zdrowia, spokoju, 
niepowtarzalnej atmosfery oraz obfitości wszelkich dóbr. 
Niech będzie to niezapomniany i radosny czas, wolny od 
trosk, spędzony w gronie najbliższych. W Nowym Roku 
życzymy: wiary, co góry przenosi, nadziei, która nie gaśnie, 
miłości w każdej ilości od Bożej Dzieciny.

„Człowiek jest wielki, nie przez to, co posiada, lecz przez 
to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się 

z innymi”.
Jana Pawła II

Prezes OSP Krzywopłoty Kazimierz Kuśmierski  
z żoną Aliną z Krzywopłot
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Gmina Klucze od 29.11.2022 roku rozpoczęła sprzedaż węgla 

w cenie 1 790,00 zł brutto za tonę. Zakup preferencyjny 

dotyczy maksymalnie 1,5 tony do 30.12.2022 r. 

Do tej pory z możliwości zakupu węgla po obniżonej cenie sko-

rzystało ponad 400 gospodarstw domowych. Węgiel wydawany 

jest przez skład węglowy Rodaki Rzeka. Koszty sprzedaży zostały 

ustalone z uwzględnieniem ceny zakupu węgla na kopalni, jego 

transportu na skład, kosztów przechowywania, a także załadunku 

i ważenia. Koszty transportu węgla ze składu do miejsca zamiesz-

kania, pokrywa kupujący. 

Mieszkańcy, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone, 

są informowani telefonicznie lub mailowo o możliwości zakupu.

Procedura zakupu węgla:
1. Informacja od pracownika urzędu gminy o pozytywnie rozpa-

trzonym wniosku.

2. Wpłata w kasie UG Klucze, w banku lub przelewem na konto UG 

Klucze nr PEKAO S.A.: 80 1240 2294 1111 0010 3443 6979 z po-

daniem imienia i nazwiska, ilości zakupionego węgla (max. 1,5 

tony co daje koszt 2 685, 00 zł ) oraz tytułu wpłaty: zakup węgla 

na preferencyjnych warunkach.

3. Z potwierdzeniem wpłaty po zaksięgowaniu na koncie UG nale-

ży zgłosić się do pok. 306, 307 w celu wypisania faktury na zakup 

węgla.

4. Z fakturą należy zgłosić się do składu węglowego: Rodaki - Rzeka 

w celu ustalenia terminu odbioru.

Wciąż można składać wnioski na zakup węgla po prefe-

rencyjnych cenach – szczegółowych informacji udziela Urząd 

Gminy Klucze, a formularz dostępny jest na stronie internetowej  

www.gmina-klucze.pl

Węgiel po preferencyjnej cenie może kupić osoba, której 

wypłacono lub przyznano dodatek węglowy, bądź mieszkaniec 

gminy, który jako główne źródło ciepła w Centralnej Ewidencji 

Emisyjności Budynków wskazał piec opalany węglem. Zgodnie 

z ustawą, mieszkańcy mogą dokonywać zakupów węgla w dwóch 

etapach: pierwsze 1,5 tony można nabyć do końca bieżącego roku, 

a drugie 1,5 tony do końca kwietnia 2023 r.

Informacja Wójta Gminy Klucze 
w sprawie zakupu węgla  
na preferencyjnych warunkach

Skład węglowy Rodaki Rzeka

Jeśli potrzebujesz porady obywatelskiej o przysługujących
uprawnieniach z zakresu spraw mieszkaniowych, zabezpieczenia
społecznego, zadłużenia, z zakresu poradnictwa rodzinnego,
praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta i innych lub
potrzebujesz skorzystać z nieodpłatnej mediacji to zapraszamy
do prowadzonego przez Stowarzyszenie Dobroczynne 
„Res Sacra Miser” Punktu nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji w Kluczach.

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby
uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby 

wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu,
sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania 

Nieodpłatne Poradnictwo obywatelskie obejmuje:

      o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej                 
      obowiązkach,

      i pomoc w jego realizacji.

W Punkcie poradnictwa obywatelskiego osoby uprawnione będą
mogły również skorzystać z nieodpłatnej mediacji.

Kto może skorzystać z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego?
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie, która nie
jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i złoży w tej
sprawie oświadczenie.

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych
od Powiatu Olkuskiego. 

Nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie 
oraz nieodpłatna mediacja

Punkt poradnictwa obywatelskiego w Kluczach:
Urząd Gminy Klucze
ul. Partyzantów 1, Klucze – pokój nr 4
Godziny przyjęć:
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 do 13:30.
Umów się na wizytę: +48 32 647-88-60

Stowarzyszenie Dobroczynne ,,Res Sacra Miser'' 
ul. Kolejowa 30, 32-332 Bukowno 
mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl 

tel: 573-993-472 
KRS: 0000171499
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Gmina Klucze pozyskała dofinansowanie ze środków 

Województwa Małopolskiego na rzecz Ochotniczych Straży 

Pożarnych z naszego terenu w ramach konkursu „Małopolskie 

OSP 2022”, którego głównym założeniem jest utrzymanie 

gotowości bojowej jednostek straży pożarnej na terenie woje-

wództwa małopolskiego.

Otrzymane przez naszą gminę wsparcie finansowe pozwoliło na: 

• zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kwaśniowie 

- kwota dofinansowania: 20 000,00 zł. 

• wyremontowanie pomieszczeń garażowych wraz z zapleczem 

w strażnicy OSP Bydlin - kwota dofinansowania: 45 000,00 zł.

Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 400 000, 00  zł. 

Gmina pozyskała resztę środków ze Starostwa Powiatowego 

(5 000,00 zł), od Lasów Państwowych (2 500,00 zł) oraz z KSRG/

MSWiA (200 000,00 zł), zaś różnicę pokryła ze środków własnych.

Z kolei zadanie polegające na modernizacji pomieszczenia gara-

żowego z zapleczem w strażnicy OSP w Bydlinie wyniosło łącznie nie-

spełna 150 tys. zł (dokładnie 149 028, 35 zł) i zostało pokryte ze środ-

ków pochodzących z dofinansowania oraz środków własnych gminy.

Uroczyste przekazanie samochodu dla OSP Kwaśniów oraz 

otwarcie świeżo wyremontowanej remizy w Bydlinie odbyło się 

14 grudnia 2022 r.  przy okazji spotkania opłatkowego strażaków 

ochotników z Gminy Klucze. W imieniu Wojewody Małopolskiego 

Łukasza Kmity, przekazania pojazdu dokonał Radny Województwa 

Małopolskiego, pan Andrzej Wójcik, wraz z Wójtem Gminy Klucze, 

Norbertem Bieniem.

SAMORZĄD/INFORMACJE

W październiku 2022 r. zakończone zostały prace zwią-

zane z kompleksowym oświetleniem boiska piłkar-

skiego w Chechle. Tym samym zajęcia sportowe na obiekcie 

przy ul. Leśnej w Chechle mogą być prowadzone niezależnie 

od pory dnia i roku. Realizacja projektu rozłożona była na lata 

2021/2022. W roku 2021 przygotowano niezbędną dokumen-

tację techniczną oraz wykonano instalację elektryczną wraz 

z montażem 4 słupów oświetleniowych. W roku 2022 zabudo-

wano kolejne 4 słupy oświetleniowe, zapewniające komplekso-

we oświetlenie całego boiska piłkarskiego. 

Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez wsparcia władz 

Gminy Klucze oraz lokalnych firm i podmiotów. Projekt uzyskał do-

finasowanie od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Akademii 

Rozwoju Filantropii w Polsce poprzez Ośrodek „Działaj Lokalnie” 

w Kluczach. Wsparcia finansowego udzieliła także Gmina Klucze. 

Dzięki mieszkańcom Chechła część środków finansowych pozyskano 

z Funduszu Sołeckiego na rok 2022. Warto podkreślić, że wszystkie 

prace związane z montażem infrastruktury oświetleniowej wykonali 

członkowie ULKS „Centuria” Chechło w ramach wolontariatu. 

Zarząd ULKS Centuria Chechło serdecznie dziękuje wszystkim 

członkom klubu zaangażowanym w realizację projektu. Serdecznie 

podziękowania składamy także dla wszystkich osób, firm i pod-

miotów, które wsparły nasz projekt: Wójt Gminy Klucze, Urząd 

Gminy w Kluczach, Zakłady Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych 

„INGREMIO-PESZEL” w  Bolesławiu, Biuro Projektowe 

„EAZET” w Olkuszu, Ośrodek „Działaj Lokalnie” w Kluczach, 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu, Zakład 

Produkcyjny Tworzyw Sztucznych „PLASTMETIX” z Dąbrowy 

Górniczej/Błędów, FTUH „ARKAR” – Drewno Kominkowe 

w Chechle oraz Gospodarstwo Rybackie „JURAJSKI MŁYN” 

w Chechle.

 Tekst nadesłany przez pana Jarka Jandę z Chechła.

OŚWIETLENIE BOISKA  
W CHECHLE

„Małopolskie OSP 2022” 
– dotacja dla Gminy na zakup 

samochodu i remont pomieszczeń 
garażowych w strażnicy

Gmina Klucze realizuje projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego 
na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu wo-
jewództwa małopolskiego w ramach konkursu: „Małopolskie OSP 2021” – część B, pn.: „Zakup 
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kwaśniów”.

Gmina Klucze realizuje projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na 
realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich w 2022 r. pn.: „Modernizacja 
pomieszczenia garażowego z zapleczem w strażnicy OSP w Bydlinie”.

Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego Mitsubishi Fuso 
Canter dla OSP Kwaśniów

Montaż lamp na boisku sportowym w Chechle

Oświetlenie na boisku sportowym w Chechle

Uroczyste otwarcie świeżo wyremontowanych pomieszczeń garażowych  
w strażnicy OSP Bydlin
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14 października w świetlicy „Gawlik” zorganizowane zosta-

ło przez KGW Zalesie Golczowskie podsumowanie pro-

jektu „Etnofolkowe KGW Zalesie Golczowskie”, realizowanego 

w ramach konkursu pn. „Etno Małopolska”, organizowanego 

przez Województwo Małopolskie.

W jego ramach organizacje pozarządowe mogły ubiegać się 

o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup strojów lub 

elementów strojów regionalnych z terenu Małopolski. Zakupom 

musiała towarzyszyć organizacja co najmniej jednego wydarzenia 

związanego z popularyzacją dziedzictwa kulturowego Małopolski. 

Konkurs miał na celu wspieranie inicjatyw wspomagających roz-

wój wspólnot i społeczności lokalnych związanych z opieką nad 

dziedzictwem niematerialnym Małopolski oraz pozwalających 

na tworzenie i poznawanie lokalnej kultury ludowej. KGW Zalesie 

Golczowskie otrzymało dotację w kwocie 15 tys. złotych, dzięki któ-

rej zakupione zostały elementy stroju regionalnego krakowiaków 

zachodnich (spódnica, serdak, fartuszek). W ramach projektu Koło 

Gospodyń z Zalesia Golczowskiego realizowało inne działania do-

tyczące dziedzictwa kulturowego Małopolski m.in.: poprzez przy-

bliżenie tradycji i zwyczajów bukietów zielnych oraz zakup strojów 

ludowych dla członkiń KGW Zalesie Golczowskie. Inicjatywa obej-

mowała organizację warsztatów dla lokalnej społeczności, w trakcie 

których przedstawiony został staropolski zwyczaj komponowania  

i święcenia bukietów na święto Matki Boskiej Zielnej (15 sierpnia) 

oraz najciekawsze aspekty botaniki roślin zielarskich. Przed wybo-

rem zakupu strojów zorganizowane zostały warsztaty z etnografem 

w celu właściwego doboru stroju.

Na uroczystym podsumowaniu projektu Panie zaprezentowa-

ły się w nowych strojach ludowych oraz przygotowały tradycyjne 

potrawy regionalne do degustacji, dzięki którym zaproszeni goście 

mogli poznać najsmaczniejszy aspekt polskiego folkloru.

Podsumowanie projektu było także okazją uczczenia 

Międzynarodowy Dnia Kobiet Wiejskich, który wypada 15 paździer-

nika. Stąd na uroczystość zostały zaproszone przedstawicielki Kół 

Gospodyń Wiejskich z innych miejscowości gminy Klucze. W spo-

tkaniu wzięli udział także przedstawiciele samorządu lokalnego oraz 

wojewódzkiego w osobach: Wójta Gminy Klucze Norberta Bienia, 

radnego województwa małopolskiego Andrzeja Wójcika, sekreta-

rza gminy Daniela Hickiewicza, dyrektora GOK Klucze Mirosława 

Macka, z-cy dyrektora GOK Ramony Czyżykowskiej - Liber, radne-

go powiatowego Kamila Wołka, radnego gminy Mariana Knapa oraz 

członków Zarządu Fundacji Cemex „Budujemy Przyszłość, Agnieszki 

Rutkowskiej, a także przedstawicieli Stowarzyszenia „Razem dla 

Zalesia”. Uroczystość uświetnił występ zespołu Tesamee, z tutej-

szego ośrodka kultury.

Projekt zrealizowano przy wsparciu  

finansowym Województwa Małopolskiego

Podsumowanie projektu  
„Etnofolkowe KGW  
Zalesie Golczowskie”

Świetlica na „Gawliku”. Od lewej: Wójt Gminy Klucze Norbert Bień, Radny 
Województwa Małopolskiego Andrzej Wójcik, Radny Powiatu Olkuskiego 
Kamil Wołek, Członkini KGW Zalesie Golczowskie, pan Sławomir Pająk, 
Sekretarz Gminy Klucze Daniel Hickiewicz oraz dzieci w strojach krakowskich

Członkinie KGW Zalesie Golczowskie w nowo zakupionych strojach ludowych w towarzystwie z-cy dyrektora GOK pani Ramony Czyżykowskiej - Liber
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SAMORZĄDWYDARZENIA

Stowarzyszenie „Babiniec” prężnie działa na rzecz seniorów 

z gminy Klucze. W listopadzie zakończyło realizację projektu 

pn. „Aktywny Senior Kluczewski”, wspartego finansowo przez 

Województwo Małopolskie, zaś w grudniu dobiega końca pro-

jekt pn. "Kluczewski SENIOR 60+”, dofinansowany w ramach 

programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" 

na lata 2021–2025 priorytet 1 AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA. Projekt 

ruszył w maju i potrwa do końca grudnia 2022 r. Seniorzy pod-

czas tych paru miesięcy jego trwania mieli możliwość wzięcia 

udziału m.in. w:

 ◼ zajęciach aktywizacyjno-integracyjnych, na które składały się:

• spotkania ze specjalistami:

- prawnikiem, z którym poruszane były aspekty prawne, m.in. 

jak nie dać się oszukać („na wnuczka”), jak bronić się przed 

agresywnymi reklamami, jak walczyć z dyskryminacją ze wzglę-

du na wiek;

- psychologiem - próby zrozumienia aspektów psycholo-

gicznych, procesów zachodzących w psychice osoby sta-

rzejącej się, poznanie metod radzenia sobie ze zmniejszoną 

sprawnością lub niepełnosprawnością os. 60+;

- trening pamięci - ćwiczenia pamięci, polegające na wykorzy-

staniu różnych technik zapamiętywania, poprawiające spraw-

ność umysłową, które zapobiegają lub wstrzymują proces za-

pominania nabytej wiedzy i umiejętności m.in. quizy, rebusy, 

zagadki, „przypominajki”;

• warsztaty ze specjalistami: z farmaceutą – próba uświadomie-

nia os. 60+, iż nadmierna ilość spożywania leków często bar-

dziej szkodzi niż pomaga, informacja dotycząca leków, których 

nie należy łączyć, porady i konsultacje farmaceutyczne; z die-

tetykiem i lekarzem specjalistą ds. chorób wieku starczego;

• spotkania edukacyjne na temat bezpieczeństwa – z ratowni-

kiem medycznym, policją, strażą pożarną;

 ◼ zajęciach rekreacyjnych (sportowych)  - aktywność fizyczna, jak:

• agua aerobic - ćwiczenia z fizykoterapeutą/rehabilitantem 

w   b a s e n i e  p r z y 

Szkole Podstawo-

wej w Kluczach pod 

opieką ratownika, 

• ćwiczenia na siłowni 

pod chmurką - wy-

korzystanie infra-

struktury lokalnej 

– przyrządów do 

ćwiczeń, znajdu-

jących się na świe-

żym powietrzu na terenie Gminy 

Klucze,

• ćwiczenia gimnastyczno-ruchowe na sali, 

• ćwiczenia z krążkami SMOWEY.

 ◼ aktywnościach turystyczno-rekreacyjnych (wycieczki, wyjazdy 

rehabilitacyjno-lecznicze):

• piesza wycieczka: Rajd po Pustyni Błędowskiej - spacer po pu-

styni z przewodnikiem,  możliwość wysłuchania opowieści i le-

gend o jej powstaniu; 

• Szaflary - całodzienny wyjazd, jako działanie terapeutyczne na 

skórę i układ kostny;

• wycieczka (pn. „Znam i podziwiam”) śladami Zamku Orlich 

Gniazd - zwiedzanie zamków/warowni, podziwianie unikal-

nych miejsca pod względem przyrodniczym, krajoznawczym 

oraz historycznym;

• wycieczka do Opola i Zamku w Mosznej. Spacer z przewod-

nikiem po Opolu (zwiedzane punkty: Wzgórze Uniwersy-

teckie, Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki, przejście obok wie-

ży zamkowej, kaplica św. Anny w  kościele franciszkanów  

i Ratusz);

• Przylaszczkowy Rajd Rowerowy, zorganizowany wspólnie  

z UKS w Kluczach, zakończony poczęstunkiem.

Stowarzyszenie Babiniec zrealizowało 
kolejny projekt skierowany do seniorów

Wycieczka rowerowa seniorów Ćwiczenia na basenie

Termy Szaflary Przylaszczkowy Rajd Rowerowy

Spotkanie z farmaceutą
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Rodzinny Ogród Działkowy SKAŁKA 

w Kluczach został beneficjentem 

Konkursu grantowego 1/2022, zorganizo-

wanego w ramach projektu dofinansowa-

nego z Funduszy Europejskich: „Rozwój 

zielonej infrastruktury poprzez wsparcie 

ogrodów działkowych” i realizuje projekt 

pn. „Rozwój zielonej infrastruktury po-

przez wsparcie ogrodów działkowych ROD 

SKAŁKA w Kluczach”.

Dnia 19.11.2022 r. odbyło się spotkanie 

informacyjne Członków Rodzinnego Ogrodu 

Działkowego Skałka w Kluczach, na którym 

Zarząd powiadomił wszystkich zrzeszonych 

działkowiczów o uzyskaniu dofinansowania 

z funduszy unijnych, dla wspomnianego po-

wyżej projektu, w kwocie 96 000 zł.

Zdobyte środki pieniężne przyczynią się 

do przeciwdziałania spadkowi różnorodno-

ści biologicznej, zwiększenia wartości usług 

ekosystemów oraz poprawy jakości życia 

ludzi, dzięki zapewnieniu lepszego stanu 

środowiska.

W ramach realizowanego projektu wy-

konane zostaną zadania związane z two-

rzeniem i odnowieniem zieleni na terenach 

wspólnych ROD, w tym m.in. zabezpieczenie 

zieleni przed erozją wodną gruntu, stwo-

rzone zostaną miejsca schronienia zwierząt 

rzadkich (jak jeże, nietoperze) oraz zaku-

pione karmniki, budki lęgowe dla ptaków, 

hotele dla owadów.

Zarząd ROD Skałka w Kluczach wy-

raża wielkie podziękowania dla ARiMR 

Kraków oraz PZD w Krakowie za wsparcie 

w staraniach o uzyskanie środków w kon-

kursie grantowym pn. „Rozwój zielonej 

infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów 

działkowych”.

Mamy nadzieję, iż powyższe działania 

wpłyną pozytywnie na kształtowanie zdro-

wego otoczenia, ochronę i poprawę jakości 

terenów zielonych, a także przyczynią się 

do łagodzenia negatywnych skutków zmian 

klimatycznych.

 W imieniu ROD Skałka w Kluczach 
 Anna Konieczna

Grant dla ROd SKAłKA 
w Kluczach

Kapliczka w Krzywopłotach 
wypiękniała

Dzięki dotacji z Województwa Małopolskiego w kwo-

cie 14 000, 00 zł., pozyskanej  w ramach konkursu 

pn. „Kapliczki Małopolski 2022”, zostały przeprowa-

dzone prace renowacyjne przydrożnej kapliczki domko-

wej w Krzywopłotach, usytuowanej na skrzyżowaniu ul. 

Paderewskiego z ul. Partyzantów. 

Zakres robót obejmował m.in. remont elewacji i wnętrza ka-

pliczki, malowanie ścian, odświeżenie drzwi poprzez zabezpiecze-

nie drewna i pomalowanie. Zadbano również o teren wokół kaplicz-

ki, odnawiając m.in. płot. Całkowity koszt zadania wyniósł 47 977,02 

zł w tym wspomniana dotacja w kwocie 14 000, 00 zł, zaś różnica 

została pokryta z funduszu sołeckiego i środków własnych gminy.

Dotacja z Województwa Małopolskiego w ramach konkursu 

„Kapliczki Małopolski 2022” dla jednostek samorządu terytorialnego 

z terenu województwa małopolskiego podejmujących prace konserwa-

torskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych ka-

pliczkach położonych na obszarze województwa małopolskiego.

Spotkanie członków ROD Skałka w Kluczach

Kapliczka w Krzywopłotach po renowacji
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Porozumiewanie się stanowi naturalną potrzebę ludzką. Mo-

żemy wyrażać nasze myśli słowami, zachowaniem, gestami. 

Komunikacja, czy to słowna czy za pomocą znaków języka migo-

wego, wspomaga umiejętności interpersonalne. 

Grupa Nieformalna „Limak” dzięki dofi-

nansowaniu z Działaj Lokalnie zorganizowa-

ła bezpłatne zajęcia z języka migowego dla 

początkujących. Grupa liczyła 12 beneficjen-

tów, co  pozwoliło na indywidualne podejście 

do każdego kursanta. Zajęcia odbywały się od 

lipca do października. Prowadzone były przez 

Panią Edytę Szlachtę-Ćwik - logopedę i sur-

dopedagoga. Podczas zajęć uczestnicy poznali 

daktylografię, znaki liczebników głównych,  

podstawowe znaki języka migowego oraz za-

stosowanie ich w życiu codziennym.

Uczestnicy kursu mieli możliwość bez-

pośredniego kontaktu z osobą Głuchą. Dzięki 

tym spotkaniom kursanci oswoili naturalny 

lęk przed nieznanym, a także mogli na bieżąco 

weryfikować, czy są rozumiane i czy rozumieją 

przyszłego rozmówcę.

Język migowy okazał się dla kursantów nie tylko sposobem na 

poznanie komunikacji z osobami niesłyszącymi, ale również dobrym 

ćwiczeniem pamięci, kojarzeniem, jak również myśleniem kreatyw-

nym. Zajęcia pozwoliły na rozbudzenie w uczestnikach wrażliwości  

i otwartości na osoby niesłyszące.

Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce. Zadanie współfinansowane jest przez 
Gminę Klucze i Gminę Bolesław.

WYDARZENIA

„Zamigaj z nami”  
– zakończenie pro-
jektu działaj Lokalnie

W ramach projektu „Ukulele Love”, dofinansowanego ze 

środków programu Małopolska Lokalnie, realizowanego 

przez KGW Rodaki, grupa ”Ukulele Love” 20 wrzesień 2022 r. 

wyjechała do Filharmonii Śląskiej w Katowicach na koncert pt. 

„Ballady i Romanse”, zorganizowany w ramach cyklu Młoda 

Filharmonia dla dzieci i młodzieży.

Uczestnicy wyjazdu wysłuchali utworów Moniuszki i Różyckiego 

o tematyce balladowej w wykonaniu Śląskiej Orkiestry Kameralnej 

i Chóru Filharmonii Śląskiej. Koncert był okazją do zaznajomienia 

dzieci z romantyczną muzyką klasyczną, graną przez profesjonalną 

orkiestrę. Utwory przeplatane były kwestiami mówionymi, co uroz-

maiciło występ.

Po koncercie cała grupa udała się do „Bajki Pana Kleksa”, 

która jest szczególnym i niezwykłym miejscem w Katowicach, 

gdzie poprzez balansowanie pomiędzy fantazją i nauką wzbu-

dzana jest w dzieciach chęć odkrywania świata. Miejsce to łączy 

ze sobą kulturę, edukację i zabawę. Członkowie grupy „Ukulele 

Love” w każdym zakątku Bajki mierzyli się z wyzwaniami, które 

nie tylko bawiły, ale rozwijały kreatywność, uczyły pracy w grupie, 

stwarzały możliwości do aktywności fizycznej, uwalniały radość 

i uśmiech na twarzach.

W  ramach projektu odbyło się także międzypokolenio-

we spotkanie integracyjne przy pieczeniu ziemniaków, zor-

ganizowane przez rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej  

w Rodakach. Podczas spotkania dzieci otrzymały poduszki, które 

zapewnią członkom zespołu „Ukulele love” wygodę podczas gry na 

instrumentach, a ponadto będą również kolorowym akcentem ich 

wyposażenia. Uczestnicy spotkania mieli sposobność wysłuchać gry 

na ukulele i śpiewu zespołu w jesiennym otoczeniu przyrody.

 Tekst nadesłany przez Panią Barbarę Wojnar

REALIZACJA  
PROJEKTU  
„UKULELE LOVE”

Zajęcia z języka migowego

Uczestnicy zajęć z języka migowego

Grupa „Ukulele love” w „Bajce Pana Kleksa” w Katowicach



10

WYDARZENIA

Święto Niepodległości 11 listopada obchodzone było w Gminie 

Klucze, wzorem lat ubiegłych, na sportowo: odbył się bieg 

uliczny oraz zawody Nordic Walking. Natomiast 12 listopada, 

kontynuując niejako obchody niepodległościowe, po raz kolejny 

oddano hołd żołnierzom poległym w bitwie pod Krzywopłotami.

Bieg uliczny „Szlakiem Walk Legionistów”
27. Międzynarodowy Bieg Uliczny „Szlakiem Walk Legioni-

stów”, który odbył się 11 listopada, rozpoczął się tradycyjnie, spod 

przystanku turystycznego na Szlaku I Wojny Światowej w Bydlinie, 

a zakończył na stadionie „Legionu” Bydlin, gdzie znajdowała się 

meta. Tam też odbywały się biegi na krótszych dystansach dla dzieci 

i młodzieży szkolnej. W biegu ulicznym uczestniczyło ok. 100 osób. 

Kobiety miały do pokonania dystans 8 km, zaś mężczyźni 12 km.

Organizatorami biegu byli: Wójt Gminny Klucze, Gminny Ośrodek 

Kultury w Kluczach, Stowarzyszenie „Otwarci” z Bydlina, LKS „Kłos” 

Olkusz i LKS „Legion” Bydlin. Imprezę na stadionie poprowadził 

Dyrektor GOK w Kluczach – Pan Mirosław Macek. Równolegle do 

biegów ulicznych odbywały się 8. Zawody Nordic Walking „Szlakiem 

Walk Legionistów” oraz 5. Zawody Dzieci i Młodzieży Nordic Walking.

Zawody dla dorosłych odbywały się w dwóch kategoriach 

wiekowych: do 50. roku życia i powyżej 50. roku życia. Wszyscy 

u c z e s t n i c y  b i e g u 

oraz marszu Nordic 

Walking otrzymali 

pamiątkowe me-

dale, a dzieci do-

datkowo słodkie 

upominki. Z kolei 

zdobywcy trzech pierwszych miejsc 

(w poszczególnych kategoriach, czy przedziałach wiekowych), 

zarówno w Biegu Ulicznym „Szlakiem Walk Legionistów”, jak 

i zawodach Nordic Walking, nagrody rzeczowe, pamiątkowe sta-

tuetki, a także nagrody pieniężne, które wręczali m.in. Wójt Gminy 

Klucze, Sekretarz Gminy Klucze – Daniel Hickiewicz, pani minister 

Agnieszka Ścigaj, Radni Powiatu Olkuskiego – Kamil Wołek oraz 

Krzysztof Dąbrowski, Prezes PWiK – Tadeusz Chwast, Dyrektor 

ZSP w Bydlinie – Paweł Milanowski, a także sponsorzy tego 

wydarzenia.

XXVII Międzynarodowy Bieg Uliczny  
organizowany jest w ramach projektu: 

„Międzynarodowy Bieg Uliczny Szlakami Walk 
Legionistów”. Projekt realizowany przy wspar-
ciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Gmina Klucze uczciła „Niepodległą”

WYNIKI VIII ZAWODÓW NORDIC WALKING SZLAKIEM WALK LEGIONISTÓW 2022

KATEGORIA I Miejsce II Miejsce III Miejsce

Kobiety do lat 50: Małgorzata Fac (Klucze) Renata Czarnul (Olkusz) Anna Haratyk (Bydlin)

Mężczyźni do lat 50: Grzegorz Misztal (Sułkowice) Tomasz Dyrek (Olkusz) Tomasz Stypułkowski 
(Sosnowiec)

Kobiety powyżej 50 lat: Grażyna Ślusarczyk (Kraków) Małgorzata Baran (Bydlin) Jadwiga Patej (Łobzów)

Mężczyźni powyżej 50 lat: Mieczysław Remiszewski 
(Lelowice Kolonia)

Tadeusz Wilk (Sosnowiec) Jerzy Ślusarczyk (Kraków)

WYNIKI ZAWODÓW DZIECI

KATEGORIA I Miejsce II Miejsce III Miejsce

Przedszkolaki: Jakub Jurek Ignacy Brzozowski Naomi Zięba

Szkoła Podstawowa: Maja Mstowska Martyna Gamrat Adam Mstowski / Rozalia 
Haratyk
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WYNIKI BIEGÓW DOROSŁYCH

KATEGORIA I Miejsce II Miejsce III Miejsce

Kobiety Sylwia Ślęzak Ewa Brych-Pająk Sara Tytko

Kobiety – Gmina Klucze Karolina Jędrocha Beata Krzykawska Magdalena Mitusińska

Mężczyźni Patryk Marmon Zbigniew Kalinowski Mateusz Jasica

Mężczyźni – Gmina 
Klucze

Jacek Kamionka Dariusz Szeląg Bartłomiej Milanowski

WYNIKI BIEGÓW DZIECI I MŁODZIEŻY

KATEGORIA I Miejsce II Miejsce III Miejsce

Przedszkolaki 
(60 metrów)

Dziewczęta Marianna Kostrzewska Nadia Samoiluk Amelia Jarosz

Chłopcy Maciej Majos Jakub Jurek Szymon Nyczaj

Klasy I-II
(100 metrów)

Dziewczęta Emilia Żądło Anna Imielska Zuzanna Małysa

Chłopcy Adam Mstowski Nikodem Wasilewski Piotr Nyczaj

Klasy III-IV 
(200 metrów)

Dziewczęta Martyna Gamrot Oliwia Glanowska Natalia Kuca

Chłopcy Jakub Zacharski Kacper Kulawik Alan Piekarski

Klasy V-VI 
(400 metrów)

Dziewczęta Agata Kisiała Weronika Jurczyk Hanna Jarosz

Chłopcy Kuba Dolezy Bartłomiej Siejka Michał Bróg

Klasy VII – VIII
(800 metrów)

Dziewczęta Maria Krawczyk Maja Labisko Julia Majos

Chłopcy Krzysztof Jasica Kuba Zabrocki Kacper Barczyk

108. Rocznica bitwy pod Krzywopłotami, Bydlinem i Załężem
Po tym jak mieszkańcy gminy na sportowo uczcili „niepodległą”, 

dzień później, po raz kolejny upamiętniono „bitwę pod Krzywopło-

tami”. Była to już 108. rocznica tego wydarzenia, które trwale zapi-

sało się na kartach historii Polski, a w szczególności naszej gminy. Na 

bydlińskim cmentarzu, we wspólnej mogile, spoczywają legioniści 

polegli we wspomnianej bitwie w dniach 17 – 19 listopada 1914 roku, 

którym hołd złożyli przedstawiciele rządu, parlamentu, samorządu 

oraz różnych instytucji i organizacji, a także mieszkańcy gminy.

Patronat Narodowy nad uroczystościami 108. Rocznicy bitwy 

pod Krzywopłotami objął Prezydent RP Andrzej Duda – w Stulecie 

Odzyskania Niepodległości, natomiast Patronat Honorowy – Woje-

woda Małopolski Łukasz Kmita. Z kolei oprawę uroczystości, jak co 

roku, przygotowali żołnierze Wojska Polskiego, wystawiając mię-

dzy innymi wartę honorową przy pomniku.

    Obchody rozpoczęły się od zbiórki pocztów sztandarowych 

oraz uczestników na placu szkolnym przy Szkole Podstawowej im. 

Józefa Piłsudskiego w Bydlinie. Następnie wszyscy przemaszerowali 

w uroczystym pochodzie na cmentarz parafialny. Narratorem całej 

uroczystości był Dyrektor GOK Klucze – Mirosław Macek, który in-

formował zebranych o kolejnych punktach programu. Wójt Gminy 

Klucze Norbert Bień 

powitał przybyłych 

n a  u r o c z y s t o ś c i , 

po czym odbyła się 

msza święta odpra-

wiona przez biskupa 

ordynariusza die-

cezji sosnowieckiej 

z udziałem księży 

z  parafii dekanatu 

jaroszowieckiego, w tym dziekana ks. kan. Marka Szeląga i pro-

boszcza parafii Bydlin. Po nabożeństwie odbył się apel poległych 

i salwa honorowa, a następnie składanie kwiatów i wieńców pod 

mogiłą legionistów przez poszczególne delegacje. Wydarzeniom 

tym bacznym okiem przyglądał się dowódca legionistów – Józef 

Piłsudski, w którego postać wcielił się członek Towarzystwa 8 Pułku 

Ułanów im. Księcia Józefa Poniatowskiego.

Hołd legionistom, składając kwiaty, oddali m.in. pani minister 

Agnieszka Ścigaj wraz z radnym powiatu - Kamilem Wołkiem, 

przedstawiciele biura ministra Jacka Osucha, Wójt Gminy Klucze 

wraz z Sekretarzem Gminy Danielem Hickiewiczem, Starosta ol-

kuski Bogumił Sobczyk, 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Olkusz Roman Piaśnik, 

radny województwa An-

drzej Wójcik, przedsta-

wiciele z biura wojewody 

małopolskiego, przed-

stawiciele Rady Gminy 

Klucze w  tym Radna 

z Krzywopłot pani Zofia 

Zając oraz przedstawi-
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W mikołajkowe, grudniowe popołudnie osiemnastu młodych 

sportowców otrzymało nagrody Wójta Gminy Klucze za 

wysokie osiągnięcia sportowe. Przyznawane są one dzieciom  

i młodzieży na podstawie uchwały Rady Gminy Klucze na wniosek 

klubów sportowych, bądź rodziców tudzież opiekunów prawnych. 

Mogą je otrzymać sportowcy, będący mieszkańcami gminy Klucze 

lub trenujących w klubach, znajdujących się na tym terenie. Przy-

znano nagrody pieniężne w wysokości od 500 zł do 700 zł.

Gratulacje wyróżnionym sportowcom składał w siedzibie urzę-

du (sala PCI) Wójt Gminy Klucze Norbert Bień wraz z Sekretarzem 

Gminy Danielem Hickiewiczem oraz Jarosławem Rakiem, który zaj-

muje się min. współpracą z organizacjami pozarządowymi.

W tym roku poszerzył się krąg dyscyplin sportowych, w których 

sukcesy odnoszą młodzi ludzie. Wyróżnieni zostali zawodnicy upra-

wiający: zapasy, judo, ju-jitsu, akrobatykę sportową, lekkoatletykę, 

triathlon, pływanie, a nawet szachy.

Największą grupę nagrodzonych stanowili zapaśnicy 

z Klubu Sportowego „Hardzi"z Jaroszowca: Kinga Januszek, 

Jakub Bujakiewicz, Julia Olek, Jacek Szromnik, Mateusz Pałka, 

Eryk Warwas oraz Igor Warwas, którzy coraz częściej odno-

szą duże sukcesy podczas różnego rodzaju turniejów czy mi-

strzostw. W 2022 r. „Hardzi” wywalczyli 4 medale Mistrzostw 

Polski (jeden srebrny, trzy brązowe) - trzy w stylu klasycznym 

i jeden w zapasach kobiet. O sukcesach zapaśników można po-

czytać tutaj. Nagrodzone zostały dwie młode pływaczki – sio-

stry Jarosz: Hanna, będąca zawodniczką SMS "Unia Oświęcim 

Najlepsi sportowcy nagrodzeni

ciele Szkoły Podsta-

wowej w Bydlinie na 

czele z  dyrektorem 

Pawłem Milanow-

skim, przedstawi-

ciele Światowego 

Związku Żołnierzy 

Armii Krajowej Koło 

Olkusz, Stowarzy-

szenie „Otwarci”, ULKS Legion Bydlin, przedstawiciele 

policji z powiatu i gminy, delegacje OSP z gminy, sołtysi z Bydlina, 

Załęża i Domaniewic, a nawet zaprzyjaźnione grupy motocyklowe.   

Podczas obchodów odznaczono Medalem Stulecia Odzyska-

nej Niepodległości, pana Mateusza Radomskiego, za zasługi dla 

Niepodległej. W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy uroczystej 

dekoracji dokonał I Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz, 

a asystowała mu pani minister Agnieszka Ścigaj. 

Po zakończeniu oficjalnej części obchodów uczestnicy udali się 

na wzgórze św. Krzyża, gdzie w autentycznych okopach, odtwo-

rzonych przez Gminę Klucze w ramach projektu „Pole bitwy pod 

Krzywopłotami”, w blasku popołudniowego, listopadowego słońca, 

odbyła się inscenizacja historyczna, obrazująca starcie Legionów 

Polskich z wojskami carskimi w wykonaniu grupy rekonstruktorów 

z: GRH KuK Sturmtruppen, GRH Bellum, GRH V Batalion Strzel-

ców Olkuskich, za efekty pirotechniczne odpowiedzialna była fir-

ma „AS” z Piotrkowa Trybunalskiego. Ten niesamowity spektakl 

w plenerze, nawiązujący do autentycznych wydarzeń, robi nieby-

wałe wrażenie i zapada w pamięci na długo.

Po inscenizacji odbył się program artystyczny w wykonaniu 

uczniów SP Klucze oraz zespołu „Ziemia Kluczewska”. Warto 

dodać, że na uczestników obchodów czekała ciepła, korzenna 

herbata i grochówka. Dla podkreślenia Święta Niepodległości oraz 

obchodów 108. Rocznicy bitwy pod Krzywopłotami ruiny zamku, 

kaplica cmentarna oraz SP Bydlin nabrały wieczorną porą biało 

czerwonych barw.

…ku pamięci poległych
W tym miejscu warto nadmienić, że w przeddzień Narodowe-

go Święta Niepodległości, grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej 

w Kluczach zapaliła znicze na grobach, znajdujących się na niewiel-

kim, ukrytym w lesie na terenie Klucz-Osady (nieopodal dawnej fa-

bryki papieru) cmentarzu wojennym z czasów I wojny światowej. 

„Po bitwie pod Krzywopłotami (16-18 listopada 1914 r.) rannych 

umieszczano w szpitalikach w Bydlinie, Jaroszowcu i Kluczach. 

Zmarłych w Kluczach Austriaków, Czechów, Słowaków, Węgrów 

i Polaków pochowano na północ od fabryki papieru, gdzie do dziś 

stoi dębowy krzyż z tamtego czasu.”

Tradycyjnie inicjatorem akcji był Radny Gminy Klucze - pan 

Sebastian Sierka, który wspólnie z panią Joanną Bokalską – Raj-

ba – opiekunką młodzieży uczęszczającej do kluczewskiej podsta-

wówki, dba o to, by pamięć o tym miejscu i wydarzeniach trwała 

i była przekazywana z pokolenia na pokolenie.

 

Uczniowie z SP Klucze 
zapalają znicze na grobach 
żołnierzy na cmentarzu 
wojennym z czasów I Wojny 
Światowej, znajdującym się 
w Kluczach-Osadzie

Nagrodzeni sportowcy
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12 grudnia 2022 r. Zakład Aktywności Zawodowej, powstały 

przy Spółdzielni Socjalnej „OPOKA”, świętował Jubile-

usz 10-lecia działalności. Uroczystości odbyły się w Restauracji 

„Lawendowy Dworek”, a pośród zaproszonych gości byli m.in. 

minister Agnieszka Ścigaj, Wójt Gminy Klucze Norbert Bień, p.o. 

CUS Iwona Kocjan, Starosta Powiatu Olkuskiego Bogumił Sob-

czyk, radny powiatowy Kamil Wołek, przedstawiciele instytucji 

wojewódzkich, a także pracownicy ZAZ oraz „OPOKI”.

Zakłady aktywności zawodowej, taki jak ten powstały przy 

Spółdzielni Socjalnej OPOKA, są formą wsparcia osób niepełno-

sprawnych we wchodzeniu lub powrocie na rynek pracy poprzez 

rehabilitację zawodową, (rozumianą jako przygotowanie do wy-

konywania czynności na określonym stanowisku pracy), leczniczą 

(zapewnienie usług rehabilitacyjnych) oraz społeczną (pomoc w od-

nalezieniu się w nowej roli społecznej). 

Warto przypomnieć, że Spółdzielnia „OPOKA” założona zo-

stała w drugiej połowie 2009 roku przez dwa podmioty prawne 

(Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego „KLUCZ” i  Chrześcijańskie Stowarzyszenie 

Dobroczynne) i jako pierwsza tego typu organizacja w Polsce 

z sukcesem zaistniała w branży gastronomicznej i szkoleniowej. 

Z kolei ZAZ powstał nieco później, bo w 2012 r. i jest pionierski pod 

tym względem, iż jego istnienie zapoczątkował spółdzielczy pod-

miot prawny. Siedziba ZAZ, podobnie jak Spółdzielni, znajduje się 

w Chechle, zaś w Kluczach powstaje właśnie nowy budynek restau-

racyjny „OPOKI”, który posadowiony został w parku górnym, nie-

opodal budynku „Starej Gminy”.

Głównym i wspólnym celem działalności Spółdzielni oraz ZAZ 

jest przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wyklucze-

niem społecznym oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, 

a wszystko to w myśl maksymy „tylko rozwój społeczny gwarantuje 

rozwój gospodarczy” (Muhammad Yunus).

Większość kadry „OPOKI” stanowią osoby, które były 

długotrwale bezrobotne, w tym niepełnosprawne, a dzięki dzia-

łalności Spółdzielni dostały szansę powrotu na rynek pracy, 

przez co aktywnie uczestniczą w życiu społecznym. Z kolei Zakład 

Aktywności Zawodowej daje osobom z niepełnosprawnościami 

możliwość przygotowania zawodowego, zaopatrzając ich w pewne 

umiejętności, czy też kwalifikacje. Spółdzielnia wciąż się rozwija 

i zdobywa nowe rynki usług, oprócz gastronomicznych, kateringo-

wych i szkoleniowych, także budowlane oraz opiekuńcze. Jak sami 

twierdzą – na tym nie koniec!

 Fot. Powiat olkuski

Jubileusz 10-lecia ZAZ  
przy Spółdzielni Socjalnej OPOKA

i Helena, należącej do UKS "Omega" Olkusz. Obie osiągają duże 

sukcesy w pływaniu, podobnie jak Maksym Choma, zawodnik UKS 

"Feniks" Dębica, który również otrzymał nagrodę Wójta Gminy 

Klucze. Z kolei w dziedzinie akrobatyki sportowej za sukcesy spor-

towe nagrodę otrzymały: Nadia Płonka, trenująca w UKS "Korona" 

Olkusz oraz Emilia Cholewa, zawodniczka „Acro Studio” Katowice. 

Nagrodzeni zawodnicy uprawiający sporty walki, to: Szymon 

Kubański, reprezentujący UKS "UKEMI JUDO" w Wolbromiu oraz 

Patryk Smentek, trenujący ju-jitsu w UKS „Samuraj Klucze". 

W lekkoatletyce duże osiągnięcia mieli: Kuba Dolezy, zawodnik 

KS Olkusz oraz Patryk Rychlik – zawodnik MOS CSiR Dąbrowa 

Górnicza. Z kolei Karolina Jędrocha, została nagrodzona za suk-

cesy triathlonowe. Swoje umiejętności sportowe szlifuje w Klubie 

Triathlonowym "TRIWAWA" w Warszawie. Wójt Gminy Klucze 

nagrodził także zawodniczkę klubu szachowego UKS "Hetman 

Koronny" w Trzebini – Blankę Polakiewicz. Wbrew pozorom sza-

chy, to dyscyplina, która również wymaga bardzo dobrej kondycji 

fizycznej, a przede wszystkim, to trening dla umysłu.

Uroczystość ta, jest coroczną okazją ku temu, by dać wyraz uzna-

nia osiągnięciom rodzimych sportowców! Serdecznie gratulujemy 

odznaczonym, ich rodzicom, opiekunom i trenerom. 

Zarząd ZAZ i Spółdzielni Socjalnej „OPOKA”

Uczestnicy obchodów jubileuszowych 10-lecia ZAZ „OPOKA”
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W dn. 21 listopada 2022 r. odbyło się w SP Jaroszowiec 

podsumowanie Gminnego Konkursu Literacko-

Plastycznego „Z Orłem Białym przez stulecia” oraz projektu 

„Młodzi bez granic”.

Honorowy patronat nad konkursem objęli, obecni na uro-

czystości: pani Agnieszka Ścigaj- Minister, członek Rady 

Ministrów oraz pan Norbert Bień - Wójt Gminy Klucze. Podczas 

tego wydarzenia obecni byli również następujący goście: pani 

Jarosława Kraszewska – dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, 

dyrektorzy szkół podstawowych: pani Anna Kotara z  ZSP  

z Chechła, pani Gabriela Ekiert z ZSP z Ryczówka, pani Marta 

Dziura z  SP Klucze i  pani Eulalia Zacłona-Kulawik z  SP 

Rodaki, pani Agnieszka Ścigaj- sołtys Zalesia Golczowskiego  

i przewodnicząca KGW Zalesie Golczowskie, pan Paweł Pokwap 

- Przewodniczący Rady Rodziców, panie z Fundacji CEMEX 

„Budujemy Przyszłość”:  Dominika Sztuka-Arak - prezesa za-

rządu oraz Agnieszka Rutkowska - członek zarządu, a tak-

że pan Tomasz Brzozowski – kierownik zakładu CEMEX Polska 

Kopalnia Jaroszowiec oraz pan Krzysztofa Badura – prezes SM 

„Jaroszowiec”. Nie zabrakło oczywiście  uczniów ze szkół podsta-

wowych Gminy Klucze wraz z nauczycielami i rodzicami.

Uroczystość rozpoczęła się od występu artystycznego, podsu-

mowującego działania w ramach projektu „Młodzi bez granic”, 

finansowanego przez Fundację CEMEX. Uczestnicy zaprezentowali 

swoje talenty zdobywane podczas warsztatów teatralnych (opie-

kun p. Iwona Boruń), sportowych (opiekun p. Paulina Wołowicz) 

i muzyczno-plastycznych (opiekun p. Ryszard Smaruj).

Nie mogło zabraknąć też akcentów potępiających wojnę 

w Ukrainie. Piosenki z przesłaniem i pantomima podkreślały, cze-

go młodzi ludzie pragną najbardziej w otaczającym nas świecie.

Po występie artystycznym zostały wręczone uczniom i ich na-

uczycielom nagrody za udział w konkursie.

Nagrodzeni zostali:

Konkurs plastyczny:

I miejsce: Michał Majewski, SP Rodaki, opiekun p. Małgorzata 

Leśniak

II miejsce: Maria Kmietowicz, SP Klucze, opiekun p. Agnieszka 

Szarek

III miejsce:  Konstancja Kubaja, SP Jaroszowiec, opiekun  

p. Marzena Bałazy – Dąbrowska

Wyróżnienia:

Franciszek Pasich ZSP Kwaśniów Dolny, opiekun p. Agnieszka 

Wydmańska

Malwina Szota SP Jaroszowiec, opiekun p. Beata Kruszenko,

Kalina Kocjan ZSP Ryczówek, opiekun p. Halina Krzywda

Konkurs literacki:

Klasy IV - VI

I  miejsce - Dominika Jankowiak, SP Jaroszowiec, opiekun  

p. Marzanna Waśniowska,

II miejsce  - Hanna Banyś, SP Klucze, opiekun p. Anna 

Konieczniak,

III miejsce - Julia Nidzińska, ZSP Chechło, opiekun p. Bożena Kliś,

Wyróżnienia:

Emilia Polakiewicz – SP Klucze, opiekun p. Iwona Boruń,

Maja Domagała – ZSP Bydlin, opiekun p. Katarzyna Maniak,

Kl. VII - VIII

I miejsce - Karolina Walnik, SP Klucze, opiekun p. Iwona Boruń

II miejsce - Szymon Palski, ZSP Chechło, opiekun p. Bożena Kliś

III miejsce - Mikołaj Kożuch, SP Rodaki, opiekun p. Marta Sojka

Po wręczeniu nagród głos zabrali zaproszeni goście - pani 

Minister, pan Wójt oraz pani Dominika Sztuka-Arak z Fundacji 

CEMEX, którzy pogratulowali uczniom, nauczycielom oraz 

uczestnikom projektu zaangażowania w różne przedsięwzięcia, 

a także zdolności wokalnych, teatralnych i sportowych. 

 Tekst nadesłany przez SP Jaroszowiec.

UROCZYSTE POdSUMOWANIE PROJEKTU „MłOdZI BEZ GRANIC”, 
REALIZOWANEGO PRZEZ SP JAROSZOWIEC

SP Jaroszowiec - uroczyste pod-
sumowanie Gminnego Konkursu 
Literackiego „Z Orłem Białym 
przez stulecia” oraz projektu  
„Młodzi bez granic”
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Jesienią na ulicach gminy Klucze zrobiło się bardzo „odbla-

skowo”, a to za sprawą kamizelek i elementów odbijających 

światło, w jakich pojawili się uczniowie, którzy wzięli udział w XII 

edycji konkursu dla szkół podstawowych „Odblaskowa Szkoła”.

Cel konkursu jest w zasadzie niezmienny od lat, a jest nim zwięk-
szenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz 
samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w odbla-
ski. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również 
dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze 
szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców 
i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku ko-
rzystania z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw 
ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

W konkursie wzięły udział szkoły podstawowe z Klucz (kla-

sy I-III łącznie 128 osób), Jaroszowca, Rodak i Bydlina,  któ-

rych uczniowie wraz z opiekunami i rodzicami uczestniczyli  

w spotkaniach i wykładach z przedstawicielami policji z Klucz. 

Prelekcje miały miejsce zarówno w szkołach, jak i w terenie, na 

świeżym powietrzu, gdzie podczas pieszych wędrówek, przy-

odziani w odblaskowe kamizelki i inne elementy odbijające świa-

tło, dzieci poznawały zasady bezpiecznego zachowania na drodze 

i korzystania z przejść dla pieszych.

We wrześniu na ulicach Klucz i Jaroszowca odbyły się happe-

ningi z udziałem dzieci, które w barwnych korowodach, ubrane 

w odblaskowe kamizelki, przy eskorcie policji, kroczyły chodni-

kami, skandując hasła wzywające do bezpiecznego zachowania na 

drodze i noszenia odblasków, co wzbudzało duże zainteresowanie 

przechodniów i kierowców.  Podczas marszu uczniowie rozdawali 

napotkanym mieszkańcom ulotki informacyjne o obowiązku no-

szenia elementów odblaskowych po zmroku.    

Uczniowie z wymienionych szkół podstawowych skrupulatnie 

przygotowywali się do akcji, wymyślali hasła, tworzyli transparenty 

zachęcające do noszenia odblasków, uczyli się piosenek. W ramach 

akcji „Odblaskowa szkoła” uczniowie z klasy I a ze SP w Kluczach 

spotkali się 21 września 2022 r. w GBP z seniorami - członkami od-

działu PTTK im. Zbigniewa Czapnika w Kluczach. Dzieci zaprezen-

towały przybyłym gościom edukacyjny występ o tematyce nawią-

zującej do zasad bezpieczeństwa na drodze. Ponadto w ramach XII 

edycji konkursu Policjanci z Komisariatu w Kluczach w porozumie-

niu ze SP im. Jana Pawła II, przeprowadzili, na parkingu przy bu-

dynku szkolnym, działania prewencyjne, polegające na wyrywkowej 

kontroli pojazdów, przewożących dzieci do szkoły. Celem kontroli 

było sprawdzenie, czy  rodzice/opiekunowie w odpowiedni sposób 

dbają o bezpieczeństwo swoich pociech, przewożąc je w fotelikach.

PRZYPOMINAMY: Kodeks drogowy nakłada na kierowców obo-

wiązek przewożenia w foteliku lub innym urządzeniu przytrzymu-

jącym dzieci mające mniej niż 150 cm wzrostu. Dotyczy to zarówno 

przewożenia w samochodach osobowych, jak i ciężarowych.

Policja może nałożyć taką grzywnę na kierowców, którzy nie 

tylko przewożą dzieci bez fotelika, ale także w sytuacji, w której jest 

on nieprawidłowo założony.

W myśl nowych przepisów Kodeksu drogowego obowiązu-

jących od 17.09.2022r. narażanie najmłodszych na niebezpie-

czeństwo podczas przewożenia samochodem jest karane man-

datem w wysokości 300 zł. Ponadto:

15 punktami karnymi – więcej niż dwoje dzieci

10 punktami karnymi – dwoje dzieci

5 punktami karnymi – jedno dziecko

Wyniki kontroli są zadowalające i świadczą o tym, że rodzi-

ce odpowiedzialnie podchodzą do bezpieczeństwa swoich dzieci, 

pamiętając o przewożeniu ich w fotelikach, jak również w pasach 

bezpieczeństwa. Nagrodą za stosowanie się do przepisów były, wrę-

czane przez policjantów, opaski odblaskowe.

W tym miejscu zaznaczamy, iż stróże porządku z Klucz proszą 

wszystkich rodziców o zachowanie bezpieczeństwa i prawidłowe 

parkowanie samochodów przed szkołami, w takich miejscach, 

które będą bezpieczne dla wysiadających z nich dzieci.

Podczas Dnia Edukacji Narodowej, który miał miejsce 14 paź-

dziernika, w SP Klucze odbyło się odblaskowe ślubowanie pierw-

szoklasistów, którzy ubrani w elementy odbijające światło, zostali 

pasowani na uczniów. Było to swoiste podsumowanie całej akcji. 

 „Odblaskowa szkoła” to akcja niezwykle potrzebna, której 

nadrzędnym celem jest podniesienie świadomości dzieci, rodzi-

ców, opiekunów w zakresie bezpiecznego zachowania na drodze 

i stosowania elementów odblaskowych, które mogą uratować nasze 

zdrowie i życie, dlatego pamiętajmy o ich noszeniu!

  

OŚWIATA

XII edycja konkursu „Odblaskowa Szkoła”  
w Gminie Klucze za nami

SP Jaroszowiec - happening w ramach akcji „Odblaskowa szkoła”

SP Klucze - „Odblaskowe ślubowanie” pierwszoklasistów

SP Bydlin - uczniowie tworzący i uczący się znaków drogowych w ramach 
akcji „Odblaskowa szkoła”
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Sylwetka Ignacego Łukasiewicza – niezwykłego człowieka, 

farmaceuty, przedsiębiorcy, wynalazcy lampy naftowej, 

twórcy przemysłu naftowego i rafineryjnego, pioniera spo-

łecznego zaangażowania biznesu, stała się natchnieniem do 

stworzenia przez Fundację PGNiG projektów zainspirowanych 

jego dokonaniami, które zostały opisane poniżej.

„Sprytni Detektywi”- uczniowie z ZSP w Kwaśniowie Dolnym 

rozpoczynają nową przygodę

„Być jak Ignacy - Zostań ambasadorem nauki” to kolejna edycja 

programu edukacyjnego dla szkół podstawowych, którego organi-

zatorem jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Program 

został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauk oraz 

patronatem medialnym Polskiego Radia.

W  tym roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Unii 

Europejskiej w Kwaśniowie Dolnym „za pomocą” Ignacego, jego 

współpracowników i ciekawych gości stali się promotorami nauki 

wśród swoich rówieśników! Zdobywają wiedzę z interesujących ich 

dziedzin nauki, a także poznają wybitnych, polskich naukowców – 

nie tylko historycznych, ale także i współczesnych. 

Koło naukowe dzieci uczęszczających na świetlicę szkolną 

wystartowało we wrześniu, podobnie jak VII edycja programu 

oświatowego „Być jak Ignacy”, pod nazwą „Sprytni Detektywi”. 

Tematem pierwszych spotkań były cząsteczki elementarne oraz 

chemia w życiu codziennym. Pierwsze zajęcia należały do niezwy-

kle udanych, dzieci mogły w bardzo ciekawy oraz kreatywny spo-

sób spędzić czas, poznając najpierw teorię, a następnie, podczas 

kolejnych spotkań, wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce, roz-

wijając przy tym umiejętności badawcze oraz pogłębiając zainte-

resowanie tematem. Materiały wizualne oraz środki dydaktyczne  

typu laboratoryjnego pobudziły dziecięce zmysły.

Celem programu jest promowanie zdobywania wiedzy wśród 

uczniów poprzez doświadczanie oraz popularyzowanie różnych 

dziedzin nauki i osiągnięć wielkich polskich naukowców oraz wy-

nalazców. Każde zajęcia odbywają się w uwielbianej przez uczniów 

formie angażującej zabawy.

Konkurs GOK pn. „Taki Był Ignacy”…

Fundacja PGNiG z okazji roku Ignacego Łukasiewicza ogłosiła 

również Program Grantowy pn. „Rozgrzewamy Polskie Serca”, do 

udziału w którym zaprosiła m.in. jst. Celem programu jest wspie-

ranie inicjatyw na rzecz integracji lokalnej społeczności wokół kul-

tury, tradycji, wydarzeń lub pamięci historycznej. 

Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach, przystąpił do programu 

i jako jeden z dwóch beneficjentów na całą Małopolskę, otrzymał 

dofinansowanie projektu, dzięki czemu został zorganizowany 

konkurs, pod honorowym patronatem Wójta Gminy Klucze, skie-

rowany do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, działających 

na terenie gminy Klucze. Ich zadaniem było przygotowanie 15-20 

minutowej inscenizacji słowno-muzycznej, realizującej główny 

temat i zaprezentowanie jej podczas przesłuchań konkursowych, 

które odbyły się w dniu 22.11.2022 w Domu Kultury „Hutnik” 

w Jaroszowcu. 

Celem programu jest wspieranie przedsięwzięć związanych 

z rokiem, poświęconym pamięci niezwykłego człowieka, rewolu-

cjonisty, przedsiębiorcy i społecznika, jakim był Łukasiewicz. 

Prezentacje konkursowe zostały przygotowane przez: gru-

pę LUMEN z SP Klucze, grupę ŚWIATEŁKA z SP Chechło, MALI 

ARTYŚCI z SP Bydlin, a także dzieci i młodzież ze szkół podstawo-

wych w Rodakach, Ryczówku, Kwaśniowie i Jaroszowcu.

27 listopada 2022 r. w DK „Hutnik” w Jaroszowcu, odbyło się 

uroczyste podsumowanie i rozdanie nagród w gminnym konkursie 

pn. "Taki był Ignacy..." - jeden dzień z życia Ignacego Łukasiewicza. 

Podczas tego wydarzenia swoje inscenizacje zaprezentowały Szkoły 

Podstawowe z Chechła i z Klucz, które, jak się później okazało, zdo-

były kolejno pierwsze i drugie miejsce. Nagrodzone inscenizacje zo-

stały nagrane i udostępnione online. Niespodzianką dla wszystkich 

uczestników konkursu był wspólny wyjazd do Bóbrki, gdzie znajduje 

się kopalnia ropy naftowej, obecnie Muzeum Przemysłu Naftowego 

i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza – otwarta w 1854 roku 

i nadal działająca. Jej założycielami byli Ignacy Łukasiewicz, Tytus 

Trzecieski i Karol Klobassa-Zrencki. 

Nagrody laureatom konkursu, wręczył Wójt Gminy Klucze 

Norbert Bień wraz z gościem specjalnym, kierownikiem gazow-

ni olkuskiej, panem Jakubem Sikorą,  w obecności wicedyrektora 

GOK Klucze, pani Ramony Czyżykowskiej – Liber, za sprawą której 

OŚWIATA / KULTURA

Ignacy łukasiewicz  
inspiracją dla dzieci  
i dorosłych z gminy Klucze

„Sprytni detektywi” z ZSP w Kwaśniowie Dolnym
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25 listopada 2022 r. w Domu Kultury „Hutnik” 

w Jaroszowcu miała miejsce Biesiada „Katarzynkowo – 

Andrzejkowa”  pn. „ Stój Katarzyno”, podczas której odbył się 

spektakl pt. „Poskromienie złośnicy” w wykonaniu amatorskiej 

grupy teatralnej, powstałej przy DK w Jaroszowcu, składającej 

się z uczestników warsztatów teatralnych, prowadzonych w ra-

mach projektu pn. „Odkrywamy talenty i pasje”. Po przedsta-

wieniu, koncertem biesiadnym uraczył widzów zespół „Ziemia 

Kluczewska”, który niemałą rolę odegrał również w trakcie 

przedstawienia.

Mieszkańcy gminy bardzo licznie odpowiedzieli na zaproszenie 

GOK Klucze, bowiem widownia była pełna. Występ bardzo spodobał 

się publiczności, która nagrodziła go gromkimi brawami. Trzeba 

przyznać, że aktorzy, prowadzeni przez panią Magdalenę Nowak, 

bardzo dobrze poradzili sobie z wcielaniem się w szekspirowskie 

kreacje. Podczas zaledwie kilku prób doskonale udało im się przy-

gotować do spektaklu. Widać w mieszkańcach gminy drzemią ak-

torskie talenty i pasje, które udało się wyeksponować dzięki warsz-

tatom. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do obejrzenia zdjęć 

w galerii. Mamy nadzieję, że to nie ostatnia sztuka w wykonaniu 

naszych rodzimych artystów.

„ODKRYWAMY TALENTY I PASJE” - GRUPA "DLA JAROSZOWCA", 
GOK KLUCZE, LKS "UNIA" JAROSZOWIEC

Udział w warsztatach jest finansowany ze środków Lokalnego 
Programu Grantowego Gminy Klucze. Zadanie publiczne finansowane 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 
2.8 Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków otrzy-
manych od Gminy Klucze.

to wydarzenie miało miejsce, jako że to właśnie ona jest autorem 

wspomnianego wyżej projektu.

Wszystkim osobom zaangażowanym w to wydarzenie, na cze-

le z laureatami konkursu, serdecznie gratulujemy i życzymy, tak 

twórczych i nowatorskich pomysłów, a także odwagi w ich reali-

zowaniu, jaką miał Łukasiewicz.

Projekt pt. „Taki był Ignacy…” dofinansowano w Programie 
Grantowym ROZGRZEWAMY POLSKIE SERCA, ogłoszonym przez 
Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

KULTURA

W dK w Jaroszowcu „poskromiono złośnicę” podczas 
biesiady Katarzynkowo-Andrzejkowej

Inscenizacja dot. Łukasiewicza przygotowana przez uczniów SP Klucze. 
Zdobywcy II miejsca

Uczniowie z SP Chechło podczas przedstawienia dot. jednego dnia z życia I. 
Łukasiewicza. Zdobywcy I miejsca

DK Hutnik. Spektakl pt. „Poskromienie złośnicy”

Uczestnicy konkursu GOK pn. „Taki był Ignacy...” na wycieczce w Bóbrce  
w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa i. I. Łukasiewicza
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USŁUGI SPOŁECZNE

Centrum Usług Społecznych, przekształcone Uchwałą Rady Gmi-

ny Klucze z dawnego Ośrodka Pomocy Społecznej, rozpoczęło 

swoje funkcjonowanie z początkiem 2022 r., przejmując dotychcza-

sowe zadania OPS, jednocześnie poszerzając je o nowe usługi, które 

do tej pory nie były świadczone (z uwagi na to, że wychodziły poza 

ramy ustawy o pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych - zmieni-

ła to Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych 

przez Centra Usług Społecznych), a stanowią odpowiedź na potrzeby 

wszystkich obecnych klientów i mieszkańców Gminy Klucze. Dodat-

kowo, wraz z nastaniem konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, 

pracownikom CUS powierzone zostały nowe zadania, wynikające 

z ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

Centrum Usług Społecznych w Kluczach, to pierwsze takie miejsce 

w powiecie olkuskim oraz jedno spośród 49. w Polsce na 2477 gmin. Pla-

cówka oprócz działań związanych stricte z pomocą społeczną, uaktywniła 

się w innych, nowych obszarach, takich jak: kultura, edukacja, profilakty-

ka zdrowotna czy rekreacja. Szczególną uwagą zostały objęte m.in. dzieci, 

osoby z problemem uzależnienia, osoby współuzależnione, a także całe 

rodziny, które wymagają pomocy lub specjalistycznego wsparcia. Dzięki 

działalności Centrum uruchomione zostały opisane poniżej usługi, z któ-

rych może skorzystać każdy mieszkaniec gminy, w różnym wieku.

 Nowe usługi społeczne, świadczone przez CUS: 

• Psychoedukacja - od kwietnia 2022 r. dla wszystkich dorosłych 

mieszkańców Gminy Klucze zmagających się w szczególności z trud-

nościami życiowymi, z poczuciem lęku, z sytuacjami kryzysowymi, 

z trudnościami w kontaktach społecznych. Usługa prowadzona jest 

w formie zajęć grupowych, jak również indywidualnych, przy wy-

korzystaniu aktywnych technik uczenia się, jak warsztaty i dyskusje 

oraz wykłady. 

Wykonawca: Adam Gżyl. Prywatna Praktyka Psychologoczno-Seksuologiczna.

• Terapia indywidualna i grupowa dla osób/rodzin uzależnionych 

i współuzależnionych - od maja 2022 roku dla wszystkich dorosłych 

mieszkańców Gminy Klucze, którzy zmagają się z szeroko rozumia-

nym problemem uzależnienia została zwiększona dostępność do 

usług terapeutycznych. Z usługi skorzystać mogą również osoby zma-

gające się z problematyką współuzależnienia. Zajęcia prowadzone są 

w budynku „Starej Gminy” (poziom -1) przez certyfikowanych spe-

cjalistów terapii uzależnień, którzy pracują w oparciu o nurt terapii 

krótkoterminowej TSR (terapia skoncentrowana na rozwiązaniach).

Wykonawca: Stowarzyszenie na Rzecz Nieustającego Rozwoju „Vajra”.

• Socjoterapia dla rodzin - od maja 2022 r. dla dzieci i ich rodziców/

opiekunów realizowana jest usługa rozwijająca kompetencje emo-

cjonalne. Celem usługi jest poprawa relacji rodzinnych, w pełnieniu 

określonych ról społecznych, poprzez wsparcie rodzin w wypełnie-

niu funkcji wychowawczych i rozwijaniu kompetencji emocjonalno 

– społecznych, budowaniu relacji z rówieśnikami, nawiązywaniem 

i utrzymywaniem relacji. Usługa realizowana jest w formie warszta-

tów przez grupę specjalistów ze Stowarzyszenia Forum Oświatowe 

Klucze. Od października dodatkowo dzieci i ich rodzice/opiekunowie 

mogą uczestniczyć w warsztatach „Sobota z rodziną”. 

• Mikrogranty - usługa w zakresie integracji społecznej i pobudzenia 

aktywności lokalnej- realizowana od maja 2022 r. ma na celu pobu-

dzenie społeczności lokalnej, poprawę relacji i integrację społeczną 

mieszkańców w całej Gminie Klucze.

Mieszkańcy Sołectw zrealizowali/realizują następujące projek-

ty: „ Odkrywamy talenty i pasje”, „Rekreacja ruchowa”, „Lokalne 

kino dla małych i dużych”, „Aktywni artyści Ryczówka”, „Jeste-

śmy aktywni w naszej wsi- integracja od małego do seniora”, „Smak 

Wiejskiego chleba”, „Razem poprzez muzykę”, „Szachy i nie tyl-

ko…- w plenerze”, „Jubileuszowe kobiety”, „Bezpiecznie, Zdrowo 

i Sportowo”, „Pedagodzy krakowiaczek jeden…”,”Sportowy Bydlin”,   

„ZaBOOKowane wakacje” oraz „Ukulele Love”.

Wykonawca: Stowarzyszenie Forum Oświatowe KLUCZE.

• Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom w wieku od 6 r.ż. do 13 r.ż. 

w formie zajęć rekreacyjnych rozwijających zainteresowania w okresie 

wakacyjnym - usługa realizowana od lipca 2022 r. do 5 sierpnia 2022 r. 

cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Każdego dnia w zajęciach 

uczestniczyło 75 dzieci, natomiast łączna liczba dzieci, które wzięły 

udział w pięciotygodniowym projekcie, to 128 osób. W organizację za-

jęć i czuwanie nad bezpieczeństwem zaangażowani była kadra Stowa-

rzyszenia Forum Oświatowego w Kluczach: koordynator, opiekunowie, 

przewodnik jurajski, trenerzy. Dla każdej grupy odbywały się prelekcje 

pn. „Bezpieczeństwo podczas wakacji”, prowadzone przy współpracy 

z Komisariatem Policji w Kluczach. Ponadto zorganizowano 7 wycie-

czek autokarowych i 4 wycieczki piesze z poczęstunkiem (zamek i park 

rozrywki w Ogrodzieńcu, Stajnia koni "Mlecz", „Baśniobór -alpaki").

Wykonawca: Stowarzyszenie Forum Oświatowe KLUCZE.

• Rehabilitacja zdrowotna, społeczna i zawodowa - usługa dostępna 

od listopada 2022 r. kierowana jest do dorosłych mieszkańców Gmi-

ny Klucze, w tym do osób z niepełnosprawnościami. W ramach pro-

jektu zapewniona jest rehabilitacja ogólnousprawniająca, grupowa, 

oferująca różnorodne ćwiczenia, prowadzone w każdym sołectwie, 

w miejscu wskazanym przez mieszkańców. Zabiegi rehabilitacyjne 

kierowane są przede wszystkim do osób, które wymagają natych-

miastowego wsparcia na podstawie wskazania lekarskiego i odbywają 

się w miejscu zamieszkania uczestnika projektu. Z kolei aktywizacja 

społeczno-zawodowa dla dorosłych oferuje: doradztwo zawodowe, 

warsztaty kompetencji społecznych, szkolenie zawodowe i staże.

Wykonawca: Spółdzielnia Socjalna „OPOKA”.

 Usługi i programy kontynuowane przez CUS: 

• Usługa pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” już 

od czterech lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród 

CENTRUM USłUG SPOłECZNYCH  
W KLUCZACH – działania (z)REALIZOWANE

CUS działa na rzecz dzieci
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mieszkańców. Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych, 

posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, jego realizacja przyczynia się do zapewnienia 

osobom niesamodzielnym wsparcia w wykonywaniu codziennych 

czynności oraz pomaga w funkcjonowaniu w życiu społecznym. 

• Usługa pn. „Opieka wytchnieniowa” realizowana jest z myślą o opie-

kunach osób niesamodzielnych, dorosłych, z niepełnosprawnościa-

mi, by choć w pewnym stopniu ulżyć im w codziennych obowiązkach, 

które są dużym obciążeniem, tak fizycznym, jak i psychicznym. CUS 

realizuje to zadanie w  dwóch formach:

- świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dzien-

nego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnościami oraz 

w miejscu wskazanym przez uczestnika, 

- świadczenia wspomnianych usług w ramach pobytu całodobowego.

• Karta Dużej Rodziny to program rządowy, cieszący się rosnącym zain-

teresowaniem i stanowiący wsparcie dla rodzin wielodzietnych, dzięki 

systemowi zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+, zarówno 

w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR 

mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży 

spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety 

rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

• CUS kontynuuje współpracę w zakresie działań pro seniorskich, 

w dalszym ciągu osoby 60+ chcące posiadać „Ogólnopolską Kartę 

Seniora” mogą zgłaszać wnioski w siedzibie Centrum, a przy okazji 

pobrać aktualny egzemplarz magazynu „Głos Seniora”. 

• Centrum Usług Społecznych kontynuuje również zapoczątkowane 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej działania wspierające. Należą do 

nich między innymi prowadzenie Dziennego Domu Seniora „Pustyn-

na Oaza” w Chechle, którego bieżąca działalność polega na realizacji 

podstawowych usług, mających na celu udzielanie pomocy w czyn-

nościach dnia codziennego, zapewnieniu gorącego posiłku oraz in-

nych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów. 

W ramach zajęć Dzienny Dom zapewnia zajęcia rehabilitacyjne, te-

rapii zajęciowej, kulinarne, sportowo-rekreacyjne, edukacyjne oraz 

kulturalno-oświatowe. 

• W trosce o seniorów Centrum podjęło się realizacji pilotażowego 

projektu o nazwie „Korpus Wsparcia Seniorów” dla osób 65+ na rok 

2022. Moduł pierwszy polega na wsparciu społecznym, psychologicz-

nym, ułatwieniu dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej 

opieki zdrowotnej, wsparciu w czynnościach dnia codziennego. Mo-

duł drugi ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości sa-

modzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych 

przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

• CUS kontynuuje realizację dodatków mieszkaniowych, dodatków ener-

getycznych, stypendiów i zasiłków szkolnych, a od stycznia również 

świadczeń rodzinnych. Od tego roku zajmuje się również przyzna-

waniem dodatków: osłonowego, węglowego oraz dodatku dla gospo-

darstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

• W dalszym ciągu realizuje szereg zadań z ustawy o pomocy społecz-

nej, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej.

Prezentując sylwetkę CUS należy wspomnieć o dużym zaangażo-

waniu w partnerską współpracę lokalnych NGO, które są filarem wielu 

przedsięwzięć, zainicjowanych przez Centrum. Usługi, realizowane we 

współpracy z organizacyjnymi pozarządowymi, spotkają się z ogrom-

nym zainteresowaniem wśród mieszkańców, stanowią nową jakość 

wsparcia i wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom. Dzięki współdzia-

łaniu z NGO, Centrum Usług Społecznych zapewnia mieszkańcom do-

stęp do kompleksowych usług społecznych na terenie Gminy, wspiera 

integrację i rozwój.

Doskonałym podsumowaniem tego roku było wydarzenie pn. 

„Wspólna Wigilia i Jarmark Bożonarodzeniowy” zorganizowany 16 

grudnia 2022 roku we współpracy CUS-u i GOK-u, przy udziale Wójta 

Gminy. Podczas jarmarku zaprezentowane zostały ozdoby świąteczne, 

wykonane przez gminne Koła Gospodyń Wiejskich, odbył się też sym-

boliczny świąteczny poczęstunek, spotkanie ze Świętym Mikołaj i wiele 

innych atrakcji.

Jak skorzystać z usług?

Wystarczy zgłosić się do pracownika Zespołu Organizowania 

Usług Społecznych w Centrum Usług Społecznych w Kluczach (ul. 

Zawierciańska 16, 32-310 Klucze, kontakt e-mail: cus@gmina-

-klucze.pl; tel. 32 642 84 67, wew.40), który obsłuży mieszkańca 

w sposób kompleksowy. 

Wszelkie informacje widnieją również na stronie internetowej 

CUS Klucze, która jest w trakcie przeprojektowywania, po to, by 

umożliwić Państwu jak najlepszy dostęp do publikowanych treści. 

Adres strony: https://cus.gmina-klucze.pl/. Ponadto funkcjonuje 

także strona fb CUS Klucze, gdzie opisane są wszelkie aktualne wy-

darzenia, programy i usługi oferowane przez Centrum. 

Zachęcamy do zapoznania się z zawartymi tam informacjami!

USŁUGI SPOŁECZNE

Spotkanie przedświąteczne zorganizowane we współpracy kluczewskich 
instytucji: CUS i GOK

CUS działa na rzecz seniorów
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