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Wstęp 
 W związku z planami rewitalizacji Dworku Dietla oraz możliwością uzyskania 

dofinansowania z funduszy europejskich na ten cel, Urząd Gminy Klucze zapytał 

mieszkańców, które z pomysłów na zagospodarowanie Dworku cieszą się ich największym 

poparciem. W trakcie konsultacji mieszkańcy mieli  również możliwość przedstawienia 

swoich  pomysły  na zagospodarowanie Dworku  oraz jego otoczenia.  

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dwóch etapach:  

1. od 16 do 28 czerwca 2017r.   na stronie internetowej urzędu dostępna była ankieta 

on-line  dla mieszkańców.   Zebrano 193 ankiety.  

2. 23 czerwca  2017r. odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne adresowane do 

mieszkańców,  przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji 

samorządowych, mające na celu prezentację i dyskusję nad wstępnymi wynikami 

ankiety. W spotkaniu wzięło udział  15 osób.   

Informacja o możliwości wypełnienia ankiety jak również zaproszenie na spotkanie była 

zamieszczona na stronie  internetowej urzędu oraz szeroko dystrybuowana pocztą 

elektroniczną. 

Niniejszy Raport stanowi podsumowanie  przeprowadzonych konsultacji społecznych. W 

pierwszej   jego części znajduje się statystyczne zestawienie zebranych danych  oraz główne 

wnioski z nich płynące wraz z podsumowaniem pytań otwartych. Ta część raportu zawiera 

również krótki opis spotkania konsultacyjnego.  

 Druga część Raportu zawiera zestawienie wszystkich odpowiedzi mieszkańców na 

zamieszczone w ankiecie pytania otwarte.  

 

  



 

 

           

Część I  Podsumowanie wyników 

ankiety on-line i otwartego spotkania 

konsultacyjnego  
Od 16 do 28 czerwca 2017r.  na stronie internetowej Urzędu Gminy Klucze  dostępna była  dla 

mieszkańców ankieta on-line służąca  konsultacji pomysłów na zagospodarowanie Dworku 

Dietla.  Zebrano 193 ankiety. Poniżej znajduje się statystyczne zestawienie zebranych danych  

oraz główne wnioski z nich płynące wraz z podsumowaniem odpowiedzi w ramach  pytań 

otwartych.  

Funkcje przestrzeni w Dworku  Dietla 

Pierwsze pytanie w ankiecie on-line zapraszało mieszkańców do wskazania preferowanych 

funkcji Dworku Dietla. Pytanie uzyskało 190 odpowiedzi.   

1.Jakie funkcje powinien pełnić Dworek Dietla? Wskaż maksymalnie 3 najważniejsze z Twojej 

perspektywy: 

1. miejsce  przyjmowania turystów odwiedzających Pustynię Błędowską – punkt informacji 

turystycznej, przestrzeń do spotkań, centrum multimedialne   

2. kawiarnia dla mieszkańców  

3. przestrzeń do  aktywności kulturalnej  mieszkańców (kameralne koncerty, wykłady, 

wydarzenia kulturalne, przestrzeń wystawiennicza itp.) 

4. przestrzeń do pracy biurowej  dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz  

młodych przedsiębiorców ( tzw. coworking-  stoły do pracy indywidualnej, podstawowy 

sprzęt biurowy, dostęp do internetu) 

5. przestrzeń do aktywności społecznej i obywatelskiej  - miejsce spotkań dla członków 

organizacji pozarządowych, aktywnych mieszkańców, w tym osób z 

niepełnosprawnościami (organizacja konferencji, warsztatów, wydarzeń edukacyjnych)   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           

Statystyczne podsumowanie  wskazań z pytania pierwszego: 

 

 Jak pokazuje wykres podsumowujący głosy mieszkańców, największym poparciem cieszy 

się pomysł zagospodarowania Dworku Dietla na aktywność kulturalną adresowaną do 

mieszkańców/ realizowaną przez mieszkańców. Dużym poparciem cieszy się również pomysł 

zorganizowania tam punktu recepcyjnego turystów,  jak również miejsca spotkań dla 

turystów i mieszkańców w formie kawiarni.  Mniej wskazań zebrały pomysły dotyczące 

przeznaczenia Dworku Dietla na działania społeczne i obywatelskie,  w tym związane z  

przestrzenią coworkingową umożliwiającą pracę własną przedstawicielom organizacji 

pozarządowych i młodym przedsiębiorcom.   

Analizując wyniki ankiety warto zwrócić uwagę, że  funkcje zagospodarowania Dworku, 

które zyskały najwięcej wskazań potencjalnie dotyczą wszystkich mieszkańców gminy 

Klucze. Natomiast funkcje, które zebrały najmniejsze poparcie, potencjalnie dotyczą 

znacznie węższej grupy mieszkańców, tej która podejmuje aktywność społeczną, 

obywatelską, czy gospodarczą. Należy brać pod uwagę ten aspekt dokonując  

podsumowania odpowiedzi na to pytanie.  

Zebrane odpowiedzi wskazują jasno, że Dworek Dietla powinien być miejscem spotkań, 

przestrzenią otwartą na mieszkańców Gminy Klucze oraz przyjeżdżających tam turystów.  

Wyniki wskazują również na akceptację respondentów dla wielofunkcyjnego charakteru  

przestrzeni Dworku Dietla, z istotnym naciskiem na funkcje kulturalne. 
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W kolejnym kroku ankieta kierowała do respondentów pytanie dotyczące innych koncepcji 

zagospodarowania Dworku Dietla. W odpowiedzi na to pytanie, znalazły się 22 odpowiedzi. 

Poniżej  przedstawione są powtarzające się lub konkretne wskazania, natomiast w części 

drugiej Raportu zawarto wszystkie zebrane odpowiedzi. 

 2.Jeśli masz inną koncepcję  zagospodarowania Dworku Dietla,  to krótko opisz ją tutaj: 

 Klub muzyczny, kawiarnia, restauracja, lokal z dobrym jedzeniem, z muzyką, gdzie 

można spokojnie się spotkać  (najwięcej wskazań) 

 Sala do spotkań Klubu AA 

 Pałac Ślubów  

 Hotel, miejsca noclegowe 

 Siedziba Biblioteki 

 Ogród zimowy z ptakami egzotycznymi 

 Dyskoteka (dwa poziomy) 

 Muzeum Kluczy, Kłódek i Zamków -deklaracja przekazania własnego zbioru eksponatów 

 Sala weselna bankietowa  

 Siedziba tworzonych przedsiębiorstw społecznych 

 Sprzedać lub wyburzyć  

 Prywatny najemca, pieniądze dla gminy 

 Nie dla kolejnego budynku przypominającego dom kultury lub urząd gminy. Jest ich już 

wystarczająco dużo żeby nie obrzydzać kolejnego budynku dla mieszkańców pseudo-

pozarządowością, herbami, zamkniętymi pokojami z numerami i rozkładem wydarzeń 

na tablicy korkowej 

Część zebranych odpowiedzi  nawiązuje do zaproponowanych funkcji Dworku Dietla (np. 

miejsce spotkań z ludźmi i kulturą, miejsce działań społecznych),  inne stanowią  nowe, 

odrębne pomysły.  

 

Udział mieszkańców w działaniach prowadzonych w Dworku Dietla 

Kolejne trzy  pytania zamieszczone w ankiecie dotyczyły udziału mieszkańców w działaniach 

prowadzonych w Dworku Dietla.  Pytano o gotowość włączenia się w prowadzone działania.   

 

 

 

 



 

 

           

 

3. Czy chciałbyś/chciałabyś włączyć się w działania, które będą realizowane w Dworku 

Dietla?  (193 odpowiedzi) 

 

 
 

 

 

4. W jaki sposób chciałabyś/chciałbyś się włączyć w działania?  (147 odpowiedzi) 

 

 

 
 

 Przyglądając się  odpowiedziom warto zwrócić uwagę na sporą grupę respondentów 

deklarujących  włączenie się w działania i równie dużą grupę osób dopuszczających taką 

możliwość. Sporo wskazań zebrało również zaproszenie do 
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współpracy w charakterze współorganizatora/współorganizatorki- 32 osoby zadeklarowały 

taką możliwość. Kolejne pytanie dotyczyło  konkretnych pomysłów na  zaangażowanie. 43 

osoby zamieściły swoje odpowiedzi, poniżej  krótka próbka pomysłów mieszkańców.  

5. W jakie działania chciałabyś/chciałbyś się włączyć ?   

 

Przykłady odpowiedzi : 

 Działania kulturalne (koncerty, wystawy, związane z historią regionu) 

 Reklama, działania promocyjne 

 Pomoc organizacyjna, w promocji, w zagospodarowaniu otoczenia, prace porządkowe, 

organizacja imprez, menedżer   

 Działania społeczne, obywatelskie (UTW) 

 Rozwój turystyki (wspólne przedsięwzięcia w celu podniesienia atrakcyjności regionu)  

 Organizacja zbiorów i pamiątek po rodach Dietlów i Mauwe  

 Zbieranie informacji, fotografii od mieszkańców, w celu wiernego odtworzenia Dworku. 

Stworzenie galerii pamiątek z okresu świetności Dworków. (…) 

 Poszukiwanie na terenie Klucz, pamiątek po byłych właścicielach 

 Renowacja możliwych do odnowienia i zachowania elementów architektury drewnianej 

Zebrane odpowiedzi nawiązują to proponowanych funkcji zagospodarowania Dworku 

Dietla.  W odpowiedziach mieszkańców wybrzmiewają również  pomysły  nawiązujące do 

dziedzictwa kulturowego i historycznego Dworku i Klucz, pokazując potrzebę zachowania 

tego dziedzictwa poprzez podejmowanie wspólnie działania.  

Udostępnianie przestrzeni Dworku Dietla 

Kolejne pytania w ankiecie dotyczyły udostępniania przestrzeni Dworku Dietla. Czy powinna 

być udostępniania, a jeśli tak, to na jakich zasadach? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           

 

6.Czy Twoim zdaniem przestrzeń Dworku Dietla powinna być udostępniana?  (193 

odpowiedzi) 

 

 
 

 

 

7.W jaki sposób przestrzeń Dworku powinna być udostępniana? (184 odpowiedzi) 

 

 
 

Podsumowując, przeważająca grupa respondentów uważa, że przestrzeń Dworku Dietla 

powinna być udostępniania.   Większość respondentów wspiera pomysł udostępniania jej 

bezpłatnie lub w uzasadnionych  przypadkach odpłatnie.  Odpłatności powinna być 
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pobierana w przypadku następujących działań (przykłady): 

 przedsięwzięcia komercyjne, spotkania firmowe, imprezy zamknięte,  prywatne 

 wynajem przestrzeni na konferencje, szkolenia (z poza gminy) 

 odpłatne koncerty 

 wstęp na wystawy  

Dla  inicjatyw społecznych, charytatywnych, niosących pożytki dla mieszkańców gminy, 

udostępnianie przestrzeni powinno być  bezpłatne.  

 

Otoczenie Dworku Dietla  

Spore zainteresowanie respondentów (sądząc po liczbie i rozbudowanej formie 

odpowiedzi) wzbudza kwestia otoczenia Dworku Dietla. W ankiecie pytano o pomysły na 

jego zagospodarowanie. Poniżej znajdują się najczęściej padające odpowiedzi  oraz 

najbardziej charakterystyczne wypowiedzi. Zostały one pogrupowane lub zacytowane w 

oryginale.  Kompletne zestawienie odpowiedzi respondentów znajduje się w części 2. 

Raportu.  

  

8.Czy masz pomysł  na dodatkowe zagospodarowanie  otoczenia Dworku Dietla?  Jeśli tak, 

podziel się swoimi pomysłami. (59 odpowiedzi) 

 

Główne wątki w wypowiedziach respondentów: 

 Park, zadbać o zieleń  (nowe nasadzenia, ogród kwiatowy )  i infrastrukturę w parku  

(ławeczki, fontanna , lepsze oświetlenie), powiększenie parku (ograniczyć ruch 

samochodowy w okolicy)   (dużo wskazań) 

 Uwolnić  park od osób pijących alkohol! (dużo wskazań) 

 Miejsce dostępne dla rodzin z dziećmi (kawiarnia i park). Kwestia placu  zabaw to  punkt 

sporny, cześć z respondentów postuluje przeniesienie go w inną (bezpieczniejszą, 

wygodniejszą ) lokalizację, inni respondenci proponuję jego rozbudowę i 

unowocześnienie  

 Nawiązać do wyglądu parku kiedyś i historii Dworku (stare zdjęcia w plenerze, 

nawiązanie współpracy z rodziną Dietlów) 

 Otworzyć kawiarnię na park 

 Miejsce działań kulturalnych /społecznych (koncerty, kino letnie, działania edukacyjne) 

 

Przykłady szerszych wypowiedzi: 

 Gdyby w dworku powstała kawiarnia powinien być do tego wykorzystany taras na 

piętrze. Można by część parku od strony dworku zaadoptować pod dawny ogród z 



 

 

           

altanką. W dworku mogłyby być organizowane małe przyjęcia np. weselne i sesje ślubne. 

Otoczenie dworku należałoby dostosować: Kostka brukowa, nasadzenia itp. 

 Zlikwidować parking, poszerzyć park, poprawić oświetlenie parku jak również 

okolicznego terenu, wyrzucić pijących alkohol na ławkach w parku, przenieść plac zabaw 

w inne miejsce (jak najdalej od drogi), postawić więcej koszy na śmieci oraz ławek,  

 Sąsiedni budynek tzw. budynek Sely Mauve, powinien również być włączony do 

rewitalizacji (chociaż docelowo). Tam mogłyby się odbywać warsztaty itp. zajęcia. Park 

powinien stanowić całość z Dworkiem. Plac zabaw choć niezwykle przydatny i 

wykorzystywany należy przenieść w inne miejsce, np. za "Finezję". 

 Na dole od strony parku kawiarenka ze stolikami na tarasiku . Pijąc tam kawę i 

spoglądając na piękny zadbany park ale bez widoku na pijących w nim piwo (..) było by 

bardzo przyjemnie. Więcej ławek w parku żeby można było przysiąść na spacerku. 

 Miejsce dla rodzin z dziećmi- kawiarnia/ miejsce spotkań czy tez pracy dla mam z małymi 

dziećmi które na ten krótki czas będą bawić się tuż obok w małej salce zabaw/ placyku 

 W otoczeniu mogą być wystawiane fotografie, może też być uprawiany mały ogród z 

typowymi dla naszego regionu roślinami (dziewięćsił, etc.) co miałoby także wymiar 

edukacyjny 

 Park był kiedyś domem dla bażantów, miło by było znów je zobaczyć. Park aktualnie nie 

zachęca do przyjemnego odpoczynku, ze względu na pijanych panów, którzy w sezonie 

letnim okupują ławki pijąc tanie wino. 

 Zamknięcie przestrzeni do ruchu samochodowego przed budynkiem, celem 

wykorzystania przestrzeni do działań związanych z funkcjonowaniem Dworku 

 Zagospodarowanie i ożywienie tych budynków, wydzielenie dla nich terenu i jego 

właściwe zagospodarowanie / bez WC na środku planowanego kolejnego placu zabaw a 

jego lokalizacja np. przy bocznej ścianie starego urzędu i bez drogi publicznej biegnącej 

przez środek parku  (…) 

 Kiedyś to był piękny park. Wydaje mi się, że powinniśmy wrócić do korzeni.. stare 

fotografie parku mogłyby w tym pomóc. Uważam, że w Kluczach brak miejsca z 

ławeczkami, na których rodzice z dziećmi mogliby miło spędzić czas, nie w towarzystwie 

panów w stanie wskazującym... Przydałby się tam również plac zabaw z prawdziwego 

zdarzenia. Duży, nowoczesny, bo ten, który tam jest nie był od dawna modernizowany, a 

niektóre elementy urządzeń grożą urazami u dzieci.  

 Konieczna jest wizja i plan docelowy, który podkreśliłby walory i urok centrum Klucz 

tego miejsca i otoczenia nie zaś wybiórcze i po " partyzancku " realizowanie różnych 

pomysłów zupełnie sprzecznych ze sobą, których później nie można poprawić ani zlepić 

w jakąś sensowną całość. 

 

Otoczenie Dworku  Dietla stanowi równie ważny element dyskusji o zagospodarowaniu 

Dworku tak,  jak  sam  budynek i jego wewnętrzne  przestrzenie. Mieszkańcy zwracają 

uwagę, że park otaczający Dworek powinien stanowić z nim jedną całość, zarówno w 

wymiarze materialnym, przestrzennym jak i programowym. Oprócz  głosów wskazujących   



 

 

           

na konieczność uporządkowania przestrzeni i zadbania o zieleń, zwracają uwagę głosy 

nawiązujące do jego dziedzictwa historycznego, wzywające  do podjęcia działań w tym 

zakresie.  

 

Inne pomysły mieszkańców  
Na zakończenie ankiety mieszkańcy mieli możliwość podzielenia się innymi uwagami i 

pomysłami  (Pytanie 9. Jeśli masz dodatkowe pomysły/ uwagi/wnioski /refleksje,  opisz je tutaj). 

Niektóre odpowiedzi stanowiły uzupełnienie wcześniejszych głosów dotyczących Dworku 

Dietla, część respondentów przekazała uwagi i pomysły  dotyczące innych ważnych kwestii 

(np. przedszkole, żłobek, centrum fitness, spożycie alkoholu w przestrzeni publicznej itp.)  

Wszystkie odpowiedzi znajdują się w części 2. Raportu.  

 

Wizja Dworku Dietla i jego otoczenia  

Podsumowując głosy mieszkańców  zebrane w ankiecie on-line, rysuje się następująca wizja 

Dworku Dietla i jego otoczenia:  

Dworek Dietla, miejsce kultury i spotkań mieszkańców gminy i 

turystów, stanowiący całość z otaczającym go, pełnym zieleni, 

nawiązujący do historii i ducha miejsca (genius loci), parkiem.  

Ogólnodostępny,  uwzględniający potrzeby różnych grup, w tym 

rodzin z dziećmi. W określonych przypadkach udostępniany odpłatnie.  

 

Otwarte spotkanie konsultacyjne  
23 czerwca odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne podsumowujące wyniki ankiety. W 

spotkaniu wzięło udział 15 osób. Uczestnicy zgodzili się z wizją zagospodarowania Dworku 

Dietla płynącą z ankiet. Podkreślano pożądany, wielofunkcyjny charakter tego miejsca, jego  

wykorzystanie do recepcji turystów i promocji  najbliższych okolic. Zwracano uwagę na 

„ducha miejsca” i wykorzystanie dostępnych przestrzeni do zachowania lokalnego 

dziedzictwa historycznego i przyrodniczego, z wykorzystaniem zasobów zgromadzonych 

przez mieszkańców. Podkreślano, że w gminie brakuje  eleganckiej przestrzeni,  która 

mogłyby gościć ważne i uroczyste wydarzenia, a  Dworek Dietla takim miejscem może być. Z 

pośród zgłaszanych przez mieszkańców głosów, najwięcej kontrowersji wzbudził pomysł 

stworzenia w Dworku kawiarni. Uczestnicy spotkania zwracali uwagę, że w sąsiedniej 

lokalizacji niegdyś funkcjonowała kawiarnia, jednak cieszyła się zbyt małym powiedzeniem 

aby się utrzymać na rynku.  

 



 

 

           

 

Część II  Zestawienie odpowiedzi 

respondentów na pytania otwarte 

zawarte w ankiecie  
 

Jeśli masz inną koncepcję zagospodarowania Dworku Dietla, to 
krótko opisz ją tutaj: 
 
Zawsze myślałam o kawiarence i czymś związanym z turystyką, a gdy nie było miejsc - 
noclegowych w Kuczach o hotelu. Obecnie może jakieś wernisaże, promocja gminy itp.  
 
Może pałac ślubów i podobnych uroczystości. 
 
Oddać w prywatne ręce na jakiś biznes. Będą pieniądze dla gminy. 
 
Oprócz kawiarni i informacji turystycznej mogły by powstać miejsca noclegowe. 
 
Sala do spotkań Klubu AA. 
 
Urząd Stanu Cywilnego, wejście od strony parku, piękny widok na robienie zdjęć, 
 
Urząd stanu cywilnego, biblioteka,  
 
Ogród zimowy z ptakami egzotycznymi. 
 
Club Muzyczny :) 
 
Musi być to coś, co będzie przydatne i ewentualnie przynosiło korzyści dla gminy 
(finansowe), restauracja lub kawiarnia to dobry pomysł!  
 
Kawiarenka połączona z hotelem/ tanimi noclegami i punktem informacji turystycznej.  
 
Dyskoteka, 2 poziomy... Zjeżdżałoby się pełno ludzi. 
 
Lokal z dobrym, ale budżetowym jedzeniem i kawiarnio-bar z prawdziwego zdarzenia. 
Stonowany, kameralny wystrój. 
 
Od wielu lat proponuję utworzenie jedynego w Polsce właśnie w Kluczach Muzeum Kluczy,  
Kłódek i Zamków, deklarując przekazanie własnego zbioru odpowiednich eksponatów. 
 
Sala Weselna i Bankietowa. 



 

 

           

 
Nie mam 
 
Nie dla kolejnego budynku przypominającego dom kultury lub urząd gminy. Jest ich już 
wystarczająco dużo żeby nie obrzydzać kolejnego budynku dla mieszkańców pseudo-
pozarządowością, herbami, zamkniętymi pokojami z numerami i rozkładem wydarzeń na 
tablicy korkowej. 
 
Najlepiej go zburzyć. 
 
Sprzedać lub wyburzyć. 
 
Siedziba tworzonych przedsiębiorstw społecznych. 
 
Miejsce spotkań dla mieszkańców jakaś kawiarnia czy coś takiego u nas w Kluczach nie ma 
gdzie wyjść posiedzieć i porozmawiać w pizzeriach wiecznie nie ma miejsca... 
 
Stała ekspozycja dot. historii Klucz z nawiązaniem do rozwoju przemysłu w Kluczach i 
Jaroszowcu. Podkreślenie położenia Klucz nie tylko przy Pustyni Błędowskiej ale też na 
szlaku Orlich Gniazd.  
 
Muzeum Ziemi Kluczewskiej i centrum Młodzieży.  

 

W jakie działania chciałabyś/chciałbyś się włączyć? 
 
Pomoc w pracach przy dworku. 
 
Kameralne występy wystawy. 
 
W działania dotyczące UTW  oraz działania obywatelskie związane z kulturą regionu, historią 
 
W działania aktywności społecznej. 
 
Reklama. 
 
Mam buldożera. 
 
Rozwój turystyki na terenie gminy, wspólne przedsięwzięcia w celu uatrakcyjnienia 
obszarów turystycznych na obszarze gminy. 
 
W zależności od zapotrzebowania tam gdzie będzie taka możliwość.  
 
Imprezy kulturalne. 
 
Koncerty, wystawy. 
Już na etapie końcowym , zagospodarowanie otoczenia. 



 

 

           

 
Kulturalne. 
 
Wystawy, działalność kulturalną . 
 
Internetowo pomysły na wydarzenia. 
 
Koncerty, wystawy. 
 
Klub AA , Kawiarnia. 
 
Kulturalne np. koncerty, wystawy. 
 
Pomoc w organizacji, podsuwanie pomysłów. 
 
Organizacyjne. 
 
Każde.  
 
Odwiedzić punkt turystyczny wraz z kawiarnią, uczestniczyć w spotkaniach kulturalnych, 
wystawach. 
 
Pomoc techniczna.  
 
Korzystanie z kawiarni. 
 
Prace porządkowe. 
 
W wydarzenia kulturalne.  
 
Manager... 
 
Logistyczne :) 
 
Pomoc w pracach tam prowadzonych bez szczególnego zadania. 
 
Zagospodarowanie sal ekspozycyjnych, w tym Sali Dziejów Klucz i Ziemi Kluczewskiej. 
 
Organizacja imprez. 
 
Nie wiem. 
 
W zakresie kultury , wystaw, spotkań literackich organizowania zbiorów i pamiątek po 
rodach Dietlów i Mauwe.  
 
Każde. 
Organizacje działalności, promowanie miejsca i gminy itp. 



 

 

           

 
Zbieranie informacji, fotografii od mieszkańców, w celu wiernego odtworzenia Dworku.  
 
Stworzenie galerii pamiątek z okresu świetności Dworków. Promocja działań w mediach 
społecznościowych oraz internecie. Zainteresowanie tematem jak największej liczby osób. 
 
Wstawy, przygotowanie grafiki, pomoc w odnawianiu (na miarę posiadanych umiejętności) 
wydarzenia kulturalne, warsztaty itp.  
 
Poszukiwanie na terenie Klucz, pamiątek po byłych właścicielach. 
 
Zaplanowanie wykorzystania powierzchni obiektu. 
 
Pomoc w pracach pomoc w działaniach lokalnych.  
 
Renowacja możliwych do odnowienia i zachowania elementów architektury drewnianej. 
 
Promocyjne. 
 
  

W jakich?  (bezpłatnie, odpłatnie)  
 
W przypadku przedsięwzięć komercyjnych. 
 
Nocleg, konferencje dla osób spoza gminy, szkolenia. 
 
Działalność  komercyjna.  
 
Szkolenia organizowane przez zewnętrzne firmy . 
 
W przypadku niektórych koncertów. 
W zależności od zrealizowanego planu.  Np jeżeli powstałoby jakieś muzeum czy wystawa to  
wstęp odpłatny 
 
Np. koncerty kameralne artystów polskich 
 
Wynajem dla podmiotów zewnętrznych  
 
Spotkania firmowe i prywatne. 
 
Koncerty, publikacje, spotkania i inne kulturalne działania dworku.  
 
Związanych z działalnością lokalnych grup,  dla osób niepełnosprawnych 
 
Działalność dla firm.... Działalność zarobkowa 
 

Służących interesowi lokalnej społeczności 



 

 

           

Kawiarnia  
Koncerty, prelekcje, wystawy. 
 
Trudna sytuacja finansowa 
 
Płatne wykłady koncerty  
 
W naszych, Gminnych  
 
Komercja 
 
Wynajem np.  sal na koncerty,  
 
Wystawy autorskie 
 
Akcje charytatywne, działania na rzecz społeczności lokalnej 
 
Organizowanie spotkań  przez osoby spoza Gminy oraz organizacje i stowarzyszenia spoza 
miejscowości Klucze 
 
Koncerty 
 
Wydarzenia kulturalne, promocyjne 
 
Specjalne wystawy i koncerty 
 
Koncerty, wernisaże, kawiarnia 
 
Imprezy typu koncerty 
 
Gdyby ktoś chciał wynajmować salę pod zorganizowane wydarzenia 
 
Dla uczniów seniorów, osób niepełnosprawnych 
 
Pierwsza uwaga - to nie "Dworek" lecz "Dwór", może nawet "Pałacyk". Druga uwaga to 
"Dietla" ( to m.in. nazwisko zasłużonego XIX-wiecznego Prezydenta Krakowa- Józef Dietl) 
,czy "Dietela"? Obiekt winien być otwarty dla mieszkańców, w tym uczniów i młodzieży. 
Należy planować zajęcia pozaszkolne, warsztaty doskonalące, kursy języków obcych itd. 
Obiekt należy udostępniać dla imprez komercyjnych, zmniejszając koszty jego utrzymania 
(także dla celów prywatnych) 
 
Osoby spoza gminy klucze 
 
Wynajem sali konferencyjnej lub innej sali  
 
Nie jestem w stanie wskazać 
 



 

 

           

Wynajem na konferencje zewnętrzne, szkolenia, imprezy zamknięte itp. 
 
Np podczas koncertu charytatywnego 
 
Odpłatnie w przypadku imprez zamkniętych organizowanych przez inne lub dla innych 
instytucji lub osób prywatnych. 
 
Kulturalnych  
 
Koncerty, występy, ciekawa wystawa, kawiarnia, zajęcia grupowe 
na prywatne imprezy  
 
Np koncerty, pokazy filmowe (jeśli opłata byłaby wymagana) 
 
Noclegi, wynajęcie przez firmy prywatne. Wystawy lokalnych artystów powinny być 
bezpłatne  
 
Np. koncert, kawiarnia, bar. 
 
dla podmiotów nie działających dla zysku 
 
Koncert, wystawa itp. 
 
? 
 
Wynajęcie sali na konferencje 
 
Wynajmowanie sal na konferencje, spotkania biznesowe, uroczystości np. śluby 
  
Wynajem sal na konferencję, spotkania 
 
Imprezy 
 
 

Czy masz pomysł na dodatkowe zagospodarowanie otoczenia 
Dworku Dietla? Jeśli tak, podziel się swoimi pomysłami 
 
Park bez altan biesiadnych rośliny krzewy 
 
Zlikwidować parking, poszerzyć park, poprawić oświetlenie parku jak również okolicznego 
terenu, wyrzucić pijących alkohol na ławkach w parku, przenieść plac zabaw w inne miejsce 
(jak najdalej od drogi), postawić więcej koszy na śmieci oraz ławek,  
 
Wyeliminowanie "niebieskich ptaków" z parku, a zainwestowane w rekreacje i odpoczynek 
dla wszystkich włącznie z seniorami. 
 



 

 

           

Sąsiedni budynek tzw. budynek Sely Mauve, powinien również być włączony do rewitalizacji 
(chociaż docelowo). Tam mogłyby się odbywać warsztaty itp zajęcia. Park powinien 
stanowić całość z Dworkiem. Plac zabaw choć niezwykle przydatny i wykorzystywany należy 
przenieść w inne miejsce, np. za "Finezję". 
 
Zieleń po wyburzeniu 
 
Wystawa zdjęć z historią gminy 
 
Gdyby w dworku powstała kawiarnia powinien być do tego wykorzystany taras na piętrze. 
Można by część parku od strony dworku zaadoptować pod dawny ogród z altanką. W  
dworku mogłyby być organizowane małe przyjęcia np weselne i sesje ślubne. Otoczenie 
dworku należałoby dostosować: Kostka brukowa, nasadzenia itp 
 
Upiększony Park ze stylowymi ławeczkami i fontannami.  
 
Kawiarnia, miejsce spotkań  
 
Ogród kwiatowy i parking 
 
Rewitalizacja parku 
 
Park wokół dworku można wykorzystać np. na letnią kawiarnię jako ogródek, kawiarnia 
powinna też znajdować się w środku 
 
Zieleń....  
 
Park wymaga pilnej rewitalizacji - obecnie jest zaniedbany, ze szpecącymi go Toi-Toiami, 
coraz mniejszą ilością drzew (brak nowych nasadzeń), itd. 
 
Zamiast asfaltu powiększyć teren zielony 
Rewitalizacja parku i przestrzeni między dworkiem a starą gminą,  zagospodarować park 
,wybrukować miejsce między dwoma budynkami, zrobić fontannę i tam byłoby miejsce na 
lokalne występy 
 
Kawiarnia, piękny zadbany ogród w parku, miejsce do zabaw dla dzieci bez osób notorycznie 
spożywających alkohol w parku!!!  
 
Monitorowanie parku, wyproszenie osób pijących alkohol, którzy odstraszają dzieci z 
korzystania z okolic parku. wykluczenie rzeczy komercyjnych typu sprzedaż okien itp,  
na dole od strony parku kawiarenka ze stolikami na tarasiku . Pijąc tam kawę i spoglądając na 
piękny zadbany park ale bez widoku na pijących w nim piwo lub inny alkohol było by bardzo 
przyjemnie. Więcej ławek w parku żeby można było przysiąść na spacerku. 
 
Mam sporo  
 
Miejsce dla rodzin z dziećmi- kawiarnia/ miejsce spotkań czy tez pracy dla mam z małymi 



 

 

           

dziećmi które na ten krótki czas będą bawić sie tuz obok w małej salce zabaw/ placyku 
wypożyczalnia rowerów, skuterów, centrum informacji turystycznej 
 
W otoczeniu mogą być wystawiane fotografie, może też być uprawiany mały ogród z 
typowymi dla naszego regionu roślinami (dziewięćsił, etc) co miałoby także wymiar 
edukacyjny 
 
Kawiarnia/restauracja z miejscem dla najmłodszych mieszkańców gminy 
 
Teren wokół należy uatrakcyjnić, dokonać całkowitego remontu, poprawić stan drogi, gdyż 
jest fatalny.  
 
Miejsce spotkań dla organizacji i stowarzyszeń oraz mieszkańców to świetny pomysł.  
 
Zagospodarowanie tego miejsca dla młodzieży i jej aktywizacji na terenie miejscowości 
Klucz.  
 
Połączenie z parkiem 
Zamknięcie przejazdu dla samochodów, ogródek kawiarni/restauracji, parking rowerowy, 
kino letnie, zadbanie o wygląd elewacji budynku stojącego obok dworku 
 
Rośliny i fontanna 
 
Parking dla dyskoteki 
 
Brak w naszym otoczeniu jakiś miejsc gdzie można spokojnie usiąść na kawie i lodach. By 
było zorganizowana animacje w tym czasie dla najmłodszych a rodzice mogli chwilę 
odpocząć 
 
Moim marzeniem - jako że warzę piwo - jest zagospodarowanie tego miejsca na lokalny 
browar w połączeniu z restauracją/kawiarnią/barem sprzedającym potrawy regionalne oraz 
przygotowywane na bazie piw (uściślając piw rzemieślniczych). 
 
Myślę że dobrą inicjatywą było by wprowadzenie większej ilości zieleni np. kwiaty 
doniczkowe na parapetach po renowacji 
 
W parku (kiedyś nawet nazywał się Parkiem im . Karola "Waltera" Świerczewskiego - 
pamiętam taki napis nad bramką wejściową) należy nawiązać do funkcji kulturalnej - 
koncerty muzyczne i inne eventy na wolnym powietrzu (odtworzenie amfiteatru). Otoczenie 
winno mieć charakter rekreacyjny i edukacyjny ("zielona szkoła"). Może udałoby się 
odtworzyć fontannę na pierwotnym jej miejscu. 
 
Siłownia spotkania poetyckie wernisaże zumba itp. 
 
Więcej zielenie, ławeczki, fontanna. 
 
Park był kiedyś domem dla bażantów, miło by było znów je zobaczyć. Park aktualnie nie 



 

 

           

zachęca do przyjemnego odpoczynku, ze względu na pijanych panów, którzy w sezonie 
letnim okupują ławki pijąc tanie wino. 
 
Nie wiem 
 
Zamknięcie przestrzeni do ruchu samochodowego przed budynkiem, celem wykorzystania 
przestrzeni do działań związanych z funkcjonowaniem Dworku 
 
Powinna powstać fontanna jak za dawnych lat. 
 
Dworek Dietla , który ma już ponad 100 letnią historię wpisany został do rejestru 
konserwatora zabytków . O ile uda się go odrestaurować należałoby zadbać o plac przed 
głównym wejściem , zamknąć drogę przejazdową , by przylegające place były 
wykorzystywane tylko dla potrzeb dwóch budynków stanowiących w obecnie wyjątkowo 
zdewastowanym parku tzw. "zespół pałacowo - parkowy.  Bardzo ważne jest by także 
sąsiedni równie stary budynek po urzędzie gminy / Dworek Ludviga Mauve /został 
odrestaurowany.  
Stowarzyszenie Ziemia Kluczewska , Babiniec i Uniwersytet III Wieku i oczywiście Rada 
Sołecka w Kluczach na początku tego roku / w czasie przygotowań do tworzenia Gminnego 
Programu Rewitalizacji złożyły pismo do Wójta gminy Klucze z prośbą o przekazanie tego 
budynku gminnej Bibliotece by ta mogła skorzystać z łatwodostępnych funduszy / 75 % 
dofinansowania/ z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwo przyjętego na lata 2016-
2020 by wzorem innych gmin mogła starać się o środki na jego remont i adaptację, parteru 
budynku właśnie na potrzeby Biblioteki w nowoczesnym jej kształcie a piętra dla innych 
organizacji społecznych i biznesu. Zagospodarowanie i ożywienie tych budynków, 
wydzielenie dla nich terenu i jego właściwe zagospodarowanie / bez WC na środku 
planowanego kolejnego placu zabaw a jego lokalizacja np. przy bocznej ścianie starego 
urzędu i bez drogi publicznej biegnącej przez środek parku // Takie działania podniosłyby 
rangę Gminy a samo centrum Klucz przestałoby straszyć nie tylko nas stałych mieszkańców 
ale także licznych turystów, którzy oprócz widoku z Czubatki i hałasu dobiegającego z 
quadów ścigających się po pustyni i lesie chcieliby zobaczyć coś więcej. 
 
Park z alejkami , ławkami , i pięknymi kwiatami  
 
Powinno zostać przywrócone w miarę możliwości do stanu z czasów Dietlowskich. 
 
Pikniki niedzielne w parku - koce, koszyki, kanapki, tego typu sprawy bez specjalnej 
dodatkowej oprawy. 
 
Odtworzenie fontanny między budynkami  
 
Zagospodarowanie terenu na potrzeby spędzania wolnego czasu przez rodziny i  
 
Organizowanie imprez , muszla koncertowa 
 
Żłobek, sala zabaw dla dzieci 
 



 

 

           

Zagospodarować klomb pomiędzy dworkami 
Po wyburzeniu wykonać plac zabaw dla dzieci lub powiększyć park 
 
Przestrzeń do użytku społeczności lokalnej 
 
Zagospodarowanie parku np. wypożyczalnia rowerów, mapy dla zwiedzających w formie 
tablic,  
 
Ważne, aby było przyjemnie dla oka, kwiaty itp . 
 
Przeniósł bym tam siłownie z osiedla, bo dwie w jednym miejscu to przesada. 
 
Kiedyś to był piękny park. Wydaje mi się, że powinniśmy wrócić do korzeni.. stare fotografie 
parku mogłyby w tym pomóc. Uważam, że w Kluczach brak miejsca z ławeczkami, na 
których rodzice z dziećmi mogliby miło spędzić czas, nie w towarzystwie panów w stanie 
wskazującym... Przydałby się tam również plac zabaw z prawdziwego zdarzenia. Duży, 
nowoczesny, bo ten, który tam jest nie był od dawna modernizowany, a niektóre elementy 
urządzeń grożą urazami u dzieci.  
 
Iluminacja oświetleniowa całego budynku i wygrodzenie obiektu wraz z częścią parku, 
również z np.: oświetleniem alejek spacerowych oraz z iluminacją powstałego niedawno 
obelisku Mauve. Miniatury obiektów dawnych rodzin w Kluczach do umieszczenia w Parku. 
Zrobienie ogrodu postawienia jakiś ławeczek... miejsce do spokojnego posiedzenia a w 
dworku jakaś kawiarnia plus ludy na pewno będzie przychodziło tam wielu mieszkańców i za 
pewnie nie tylko mieszkańców  
 
Wyłączenie z ruchu samochodowego placu pomiędzy Dworkiem a drugim budynkiem 
Dietlów, odtworzenie fontanny lub klombu z np rzeźbą parkową, poprawa infrastruktury w 
obecnym parku, przeniesienie placu zabaw, wykonanie oświetlenia, zaplanowanie nasadzeń 
(głównie krzewy i byliny i cenne gat. drzew) ustawienie ławek do wypoczynku . By 
Fontanna jak za dawnych lat z rabatami i pawiem spacerującym po parku, przestrzeń zielona 
 

Jeśli masz dodatkowe pomysły/ uwagi/wnioski /refleksje, opisz je 
tutaj: 
 
Male centrum fitness 
 
Dworek powinien być miejscem dla instytucji kultury w przypadku gdy nie będzie remontu 
domu kultury a mam nadzieje ze taki remont jak najszybciej zostanie zrealizowany i tam 
odbywać się będą koncerty małe i większe 
 
W Kluczach jest za dużo sklepów sprzedających alkohol (również niepełnoletnim). W parku 
jak i nad stawem na wprost Biedronki wieczorami/w nocy przesiadują grupy nieczęsto 
młodzieży spożywające alkohol. Policja oczywiście nic z tym nie robi. Podobno w Urzędzie 
Gminy utworzono Gminną Komisję do Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wiem, że 
nie leży to w ich kompetencji ale najwyższy czas zająć się tym problemem bo odsetek ludzi 



 

 

           

zwłaszcza młodych w naszej gminie nadużywających alkoholu jest ogromny a będzie jeszcze 
gorzej. Poza tym Gmina Klucze jako jeden z członków ZKGKM powinna postarać się o 
przywrócenie kursów po godzinie 23 z Klucz do Olkusza oraz o utworzenie nowych kursów z 
Olkusza do Klucz po godzinie 23 w tygodniu. Jak również o utworzenie nowych kursów z 
Klucz od Olkusza oraz z Olkusza do Klucz po godzinie 22 w weekendy i zwiększenie ilości 
kursów w weekendy.  
 
W tej chwili nie mam, ale to już czas na zmiany w tym temacie i podjęcie inwestycji, bo za 
długo te budynki stoją i niszczą się  
 
Gruz na łatanie dróg w gminie 
 
Szkoda byłoby zmarnować dworek tylko i wyłącznie jako kolejna lokalizacja jakichś lokalnych 
grup. Powinien służyć mieszkańcom po przez utworzenie tam informacji turystycznej, 
kawiarni, muzeum lub wystaw. Może powstać sala konferencyjna lub połączyć w miarę 
możliwości kilka funkcji. Tak żeby służył mieszkańcom i jednocześnie zarabiał na swoje 
utrzymanie  
Pożądane by było zagospodarować od strony Parku Pałacowego miejsce na np. koncerty w 
plenerze. A W samym dworku umieścić jeszcze kawiarenkę ze świeżo mielona i parzoną 
kawą, herbatą i ciachem.  
 
Dla mieszkańców gminy a nie tylko Klucz  
 
Każde działanie odnowa bardzo wskazane 
 
Dwa budynki Dietl i park powinny stanowić całość i być spójne. 
 
Budynek można wykorzystać do ślubów cywilnych, piękny ogród do zdjęć ślubnych, obok 
jest sala weselna, restauracja z książkami lub grami planszowymi  
 
Pałacyk powinien być odrestaurowany a nie tak jak obiekty wokół rynku skomercjalizowane. 
W parku należy zadbać o zieleń której jest coraz mniej w Kluczach.  
 
priv 
 
Brakuje w Kluczach miejsca dla spotkań mam z dzieciakami, czy to w celkach biznesowych 
czy na zwykłą kawę. Mam siada i pracuje/ prowadzi warsztaty a tuż obok dziecko pod jej 
okiem bezpiecznie się bawi.  
 
Powinna tam być informacja turystyczna 
 
Miejsce dla rodzin z dziećmi  
 
Uważam, że pałacyk może być naprawdę atrakcyjnym miejscem, myślę że uda się to 
zrealizować! Pozdrawiam!  
 
Brak 



 

 

           

 
W zagospodarowaniu obiektu winno się uwzględnić m.in. sugestie Rodziny Dietelów. Może 
nawet Jej Członkowie pomogą zaaranżować Salę Historii Dietelów.  
A może drugie przedszkole lub żłobek ??? 
 
Park powinien być wizytówką, gdzie można by usiąść z rodziną, rozłożyć koc, słuchać 
śpiewu ptaków, podziwiać bogatą roślinność i patrzeć na dzieci, pluskające się w fontannie. 
 
Nie mam 
 
Konieczna jest wizja i plan docelowy, który podkreśliłby walory i urok centrum Klucz tego 
miejsca i otoczenia nie zaś wybiórcze i po " partyzancku " realizowanie różnych pomysłów 
zupełnie sprzecznych ze sobą, których później nie można poprawić ani zlepić w jakąś 
sensowną całość. 
 
Nie mam 
 
Cieszę się, że dworek doczekał się chwili gdy zaczęto o nim myśleć. 
 
Fajne byłoby miejsce artystyczne, tj. z ciemnią fotograficzną, salą do grafiki warsztatowej. P 
 
Prowadzone zajęcia w tych dziedzinach dla chętnych. Fotografia jest teraz modna. 
 
Forma amfiteatru 
 
W sferze przestrzeni i spotkań wspólnych - zajęcia dla grup społecznych -prowadzenie 
pracowni fotograficznej oraz filmowej w zakresie filmu amatorskiego z wykorzystaniem 
potencjału kompetentnej osoby, pasjonata, która na łamach niniejszej ankiety deklaruje chęć 
prowadzenia w/w zajęć (stosowne pismo wpłynęło do Urzędu Gminy Klucze). Proponuję 
stworzenie prawdopodobnie pierwszej w Polsce stałej wystawy lub muzeum filmu 
amatorskiego z wykorzystaniem przekazanej nieodpłatnie w depozyt UG Klucze kolekcji 
amatorskich kamer filmowych (ok. 200 szt. w tym najstarsza z 1925 r.), projektorów 
filmowych i osprzętu (stoliki montażowe, miksery, sklejarki filmowe, urządzenia 
montażowe). Pismo w tej sprawie wpłynęło do Urzędu Gminy Klucze. 
 
Zachowanie w jak największym stopniu oryginalnych elementów budynku. Utrzymanie 
charakterystycznej stylistyki i charakteru budynku.  
 
Pikniki, joga 
 

 


