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 Antoni Piechniczek, trener pol-
skiej reprezentacji w latach 80. 
oraz Henryk Latocha i Tomasz 
Kulawik, byli piłkarze reprezen-
tacji Polski, gościli na pikniku 
rodzinnym zorganizowanym na 
Dzień Dziecka w Bydlinie przez 
Stowarzyszenie „Otwarci”. str. 11

DOTACJA NA REMONT
DWORKU DIETLA!
Gmina Klucze zdobyła dotację na 
kapitalny remont dworku Dietlów! 
Umowę na dotację z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego przekazał Wójtowi Gminy 
Klucze Norbertowi Bieniowi Marszałek 
Województwa Małopolskiego Jacek Krupa. 
 str. 3

26 maja w Bydlinie odbyła się 
uroczystość związana 

z Gminnym Dniem Strażaka 
oraz jubileuszami 90-lecia 

trzech jednostek OSP: 
w Bydlinie, Ryczówku 

i Kolbarku. Podczas 
strażackiego święta odbył 
się także akt przekazania 
samochodu pożarniczego 

jednostce OSP w Bydlinie. 
Wręczono również 

odznaczenia zasłużonym 
strażakom. str. 6

Gminny Dzień Strażaka 
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Park w Kluczach – nowe miejsce rekreacji
Kluczewski park zyskał nowe oblicze. 

Teraz jest miejscem przygotowa-
nym do wypoczynku, rekreacji, space-
rów i zabawy dla całej rodziny. 

W zagospodarowanej części parku, 
położonej koło ulicy Dworskiej, przy wy-
budowanych alejkach ustawiono nowe 
ławki i stoliki do gier. Jest też okazała 
altana. Miłośników aktywnego wypo-
czynku – zarówno dorosłych jak i dzieci 
– z pewnością przyciągną urządzone tam 

miejsca rekreacji: plac zabaw i siłownia 
plenerowa. Teren został świeżo obsadzo-
ny roślinami ozdobnymi, jest oświetlony 
i monitorowany. 

Na inwestycję Gmina Klucze zdobyła 
dofi nansowanie unijne z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020, w ramach działania  „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność”.  

Fot Rafał Jaworski
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Jest dotacja 
na rewitalizację 
zabytkowego 
dworu Dietla!
Gmina Klucze zdobyła dotację na kapitalny remont 

dworku  Dietlów! Historia budynku związana jest 
z rodziną przemysłowców i właścicieli ziemskich, dzięki 
którym Klucze stały się przed wojną rozwiniętą gospo-
darczo miejscowością. Po latach zabytek nareszcie od-
zyska dawny blask i stanie się miejscem aktywności kul-
turalnej, gospodarczej i społecznej. Przed historycznym 
budynkiem nastąpiło ofi cjalne przekazanie umowy na  
unijną dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowę 
na ręce Wójta Gminy Klucze Norberta Bienia przekazał 
Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa. 
Planowane odrestaurowanie dworku to jeszcze jedna 
inwestycja, która wpisuje się w szerszy projekt - Gminny 
Program Rewitalizacji. Już teraz możemy obejrzeć efekty 
przebudowy tzw. górnego parku w Kluczach, obok zabu-
dowań dworskich rodziny Dietlów i Mauve (o tym przed-
sięwzięciu piszemy na sąsiedniej stronie).

Dzięki środkom unijnym Małopolska zmienia się nie do 
poznania i staje się nie tylko coraz bardziej nowoczesnym 
regionem, ale też coraz piękniejszym. Tylko do 2020 roku 

na rewitalizację małych i średnich miejscowości z całe-
go województwa zdecydowaliśmy się przeznaczyć blisko 
180 mln zł. W efekcie uda się wyremontować wiele bu-
dynków, które od lat popadały w ruinę czy zaniedbanych 
parków, które szpecą centrum. Wśród nich są też Klucze 
i zabytkowy dworek Dietla, który już niedługo będzie znów 
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Umowę dotacyjną przekazał wójtowi gminy Norbertowi Bieniowi 
marszałek Jacek Krupa (fot. Magdalena Moroń)

Miłym akcentem podczas wizyty marszałka Jacka Krupy było spotkanie przed dworkiem Dietla z udziałem ofi cjalnych gości, na które zostali 
zaproszeni także mieszkańcy Klucz i przedstawiciele lokalnych organizacji. Była to okazja do rozmów z marszałkiem na temat planów rozwoju 
Małopolski i miejsca Gminy Klucze w strategii województwa.
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Ponad stuletni dworek w Kluczach wymaga kapitalnego remontu. Jego koszt wyniesie ok. 5,7 ml zł, z czego 
ponad 3,7 mln zł będzie pochodzić z unijnego dofi nasowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Odnowiony dworek stanie się miejscem wykorzystywanym na różne potrzeby, uwzględnione podczas tworzenia 
Gminnego Programu Rewitalizacji. Będzie tam można m.in. organizować wydarzenia kulturalne, prowadzić działal-
ność związaną ze wsparciem lokalnych organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, możliwe w nim będą również 
usługi rehabilitacyjne. W zabytkowym dworku zaplanowano także salę wystawową związaną tematycznie z rodziną 

Dietlów i Mauve. 

zachwycał – mówił podczas wizyty w Kluczach marszałek 
Jacek Krupa.

Z dotacji, która stwarza szansę na rewitalizację zabyt-
ku cieszy się wójt Norbert Bień, który podkreśla, że na 
taką inwestycję mieszkańcy czekali od dawna. Planowana 
adaptacja dworku uwzględni wskazane przez mieszkań-
ców potrzeby, zdiagnozowane podczas opracowywania 
Gminnego Programu Rewitalizacji.

 W odnowionym dworku stworzymy możliwości do pro-
wadzenia działalności w sferze kultury, przedsiębiorczości, 
edukacji czy zdrowia. Historyczny budynek, należący przed 
laty do rodu przemysłowców, którym Klucze zawdzięczają 
swój rozwój, dzięki tej inwestycji stanie się swego rodzaju 
centrum tej miejscowości. Jestem wdzięczny zarządowi wo-
jewództwa za przyznanie wysokiej oceny naszego wniosku 
dotacyjnego - mówi Wójt Gminy Klucze Norbert Bień.

Jak podkreślił marszałek Krupa, projekt Gminy Klucze 
został rzeczywiście wysoko oceniony w konkursie, a prze-
mawiały za tym m.in. kryteria wpisania się tego przedsię-
wzięcia w strategię województwa.

Spotkanie, na którym marszałek Jacek Krupa ofi cjal-
nie przekazał umowę wójtowi Norbertowi Bieniowi odby-
ło się w obecności radnego Województwa Małopolskiego 
Marcina Cockiewicza i posłanki Lidii Gądek. Na miejsce 
przybyło także grono mieszkańców, radni Gminy Klucze 
i pracownicy samorządowi. Po przekazaniu umowy i spo-
tkaniu z mediami marszałek Jacek Krupa wraz z wójtem 
Norbertem Bieniem udał się na miejsce jednej z ostatnich 
inwestycji w Gminie Klucze, jaką jest infrastruktura dla tu-
rystów, tzw. Róża Wiatrów na Pustyni Błędowskiej. 

Rafał Jaworski

Po spotkaniu z dziennikarzami marszałek Jacek Krupa został 
zaproszony do obejrzenia nowo wybudowanej infrastruktury dla 

turystów, tzw. Róży Wiatrów na Pustyni Błędowskiej.
fot. UMWM w Krakowie
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Promesy na remont dróg gminnych
Gmina Klucze otrzymała promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na odbudowę infrastruktury 
komunalnej. Dostaniemy 3 510 000 zł na remont dwóch dróg gminnych w miejscowościach: Ryczówek, Kwaśniów 
Dolny i Kwaśniów Górny. 

Promesy dla osiemnastu jedno-
stek samorządu terytorialnego w wo-
jewództwie małopolskim przekazali: 
sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Krzysztof 
Kozłowski oraz wicewojewoda ma-
łopolski Józef Gawron. Na spotkaniu 
w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Krakowie Gminę Klucze reprezento-
wał sekretarz Daniel Hickiewicz. 

Dzięki dotacji zostaną wyremon-
towane dwie drogi: droga gminna nr 
120 139 K Ryczówek (ul. Krzewowa)  – 
Kwaśniów Dolny oraz droga nr 120 140 
K Kwaśniów Górny (ul. Kościelna) 
- Kwaśniów Dolny (do skrzyżowania 
w kierunku Cieślina).  

Dzięki wsparciu z ministerstwa łącz-
nie wykonamy prace remontowe za po-
nad 4,3 mln zł! Wartość zadania obej-
mującego remont drogi z Ryczówka do 
Kwaśniowa Dolnego to ponad 1,5 mln zł, 
natomiast droga z Kwaśniowa Górnego 

w kierunku Cieślina będzie remontowa-
na za kwotę ponad 2,8 mln zł. Zadania 
te będą realizowane z udziałem środków 
z budżetu gminnego – mówi Wójt Gminy 
Klucze Norbert Bień. 

Rafał Jaworski

INWESTYCJE

 fot. serwis prasowy - Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Nagroda „Super Samorząd 2018” 

Współpraca mieszkańców i samorządu na 
rzecz inwestycji w Zalesiu Golczowskim
Grupa „Razem dla Zalesia” i samorząd Gminy Klucze 

zostali fi nalistami Nagrody „Super Samorząd 2018”! 
Fundacja im. Stefana Batorego wyróżniła w ten sposób 
wspólne działania i przykład dobrej współpracy miesz-
kańców i samorządu na rzecz inwestycji w Zalesiu Gol-
czowskim - budowy świetlicy.

Podczas uroczystej gali konkursu na Zamku Królewskim 
w Warszawie (25 maja), Dyplom Finalisty Nagrody „Super 
Samorząd 2018” odebrali Wójt Gminy Klucze Norbert Bień 
i przedstawicielka Grupy „Razem dla Zalesia” Anna Knapik. 

Inicjatorzy grupy postarali się o uzyskanie wśród miesz-
kańców aprobaty pomysłu stworzenia miejsca integracji, 
czyli świetlicy wiejskiej. To zaowocowało wspólną decy-
zją o przeznaczeniu tegorocznych środków z funduszu 
sołeckiego na budowę świetlicy. Pomysł był omawiany 
kilkakrotnie podczas spotkań z przedstawicielami samo-
rządu Gminy Klucze, w tym z wójtem Norbertem Bieniem, 
uzyskując pełne poparcie dla inwestycji i projektu pod na-
zwą „Niemożliwe nabiera kształtów”.

To, co wydawało się niemożliwe, nabrało realnych 
kształtów. Dzięki udziałowi w tegorocznej edycji ak-
cji „Masz Głos”, do której dołączyła „Grupa nieformalna 
Razem dla Zalesia”, sprawa budowy świetlicy nabrała roz-
pędu – podsumowuje na stronie internetowej konkursu 
„Super Samorząd” Anna Knapik, przedstawicielka grupy 
„Razem dla Zalesia”.  

Gmina Klucze od lat przygotowywała się do tej inwe-
stycji, a przyspieszyła ją na pewno determinacja miesz-
kańców, którzy zdecydowali o przeznaczeniu środków 
z funduszu sołeckiego właśnie na taki cel. Inwestycję 
rozpoczniemy w tym roku, a w przyszłym planowane jest 
jej zakończenie. Z wnioskiem o dofi nansowanie budowy 
świetlicy wystąpiliśmy do Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich  – mówi Wójt Gminy Klucze Norbert Bień. 
W chwili oddawania numeru gazety do druku wyniki kon-
kursu PROW nie zostały jeszcze opublikowane. 

 Rafał Jaworski
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26 maja w Bydlinie odbyła się uroczystość z okazji 
Gminnego Dnia Strażaka oraz jubileuszy 90-lecia 

trzech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: w Bydli-
nie, Ryczówku i Kolbarku. Podczas strażackiego święta 
odbył się także akt przekazania i poświęcenia samocho-
du pożarniczego dla OSP w Bydlinie. Wręczono również 
odznaczenia zasłużonym strażakom.

Uroczystość odbyła się na placu przed strażnicą OSP 
w Bydlinie, dokąd uczestnicy gminnego święta, wraz z pocz-
tami sztandarowymi i orkiestrą, udali się w pochodzie spod 
kościoła św. Małgorzaty. Przed remizą na rozpoczęcie uro-
czystości odbyła msza święta w intencji strażaków i ich ro-
dzin. Nabożeństwo odprawili księża z parafi i Bydlin: pro-
boszcz ks. Krzysztof Słomian i ks. kanonik Roman Wojtan 
oraz kapelan strażaków, proboszcz parafii Kwaśniów ks. 
Marek Plebanek. Księża poświęcili również samochody ga-
śnicze ustawione na placu uroczystości, w tym nowoczesny 
wóz marki Volvo dla OSP Bydlin, jednostki będącej w Kra-
jowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Jest to pierwszy 
w historii gminy fabrycznie nowy wóz specjalny do celów 
ratowniczo-gaśniczych. Na zakup pojazdu Gmina Klucze 
otrzymała dofi nansowanie z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego 2014-2020 w ramach projektu „Bezpieczna Ma-
łopolska – samochody strażackie” w wysokości ponad 300 
tys. złotych (wartość pojazdu to 680 tys. złotych). Samochód 
został ofi cjalnie przekazany jednostce w Bydlinie przez Ko-
mendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ol-
kuszu mł. bryg. Zbigniewa Września, któremu towarzyszyli 
Wójt Gminy Klucze Norbert Bień i Radny Województwa Ma-
łopolskiego Marcin Cockiewicz.

Wójt Norbert Bień złożył życzenia wszystkim strażakom 
uczestniczącym w gminnym święcie, wyrażając przy tym 
wdzięczność druhnom i druhom z OSP za niesienie po-
mocy w razie zagrożenia. 

Gminny Dzień Strażaka był okazją do wręczenia odzna-
czeń. Oto wyróżnieni: Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa 
- Krystian Smętek, Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa 
- Piotr Guzik, Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa - Ka-
rolina Janda, Piotr Sierka, Odznaka Zasłużony dla Pożarnictwa 
Ziemi Olkuskiej - Norbert Bień, Stefan Baran i Józef Kalarus, 
Srebrny Krzyż Zasługi Orderu Świętego Floriana - Marek Ple-
banek, Łukasz Gawron, Złoty Medal Na Straży - Marian Kala-
rus, Bronisław Świerczek, Marian Mucha, Stanisław Paś, Marian 
Mędrek, Zdzisław Mędrek, Mieczysław Baran, Mieczysław Ka-
mionka, Maciej Maruszczyk, Stanisław Stażyk, Odznaka Wzo-
rowy Strażak - Marcin Osuch, Michał Sadkowski, Łukasz Baran, 
Kamil Kowal, Ewelina Kowal, Odznaka Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej - Złota Odznaka: Maciej Baran, Dawid Brodziński, 
Kamil Pandel, Patryk Pandel, Michał Kucharski, Bartosz Sta-
churka, Piotr Jarosiński, Patryk Banyś, Marcin Straszak, Srebr-
na  Odznaka: Aleksandra Gawron, Aleksandra Banyś, Wiktoria 
Szymonek, Brązowa  Odznaka: Tomasz Czajko, Paweł Paś, Łu-
kasz Rolka, Mateusz Arażnik, Dominik Trepka. Ponadto Wójt 
Gminy Klucze Norbert Bień otrzymał od Zarządu Gminnego 
ZOSP RP  w Kluczach upominek (szablę z grawerem) za szcze-
gólne zasługi dla ochotniczych straży z Gminy Klucze.

We wręczeniu odznaczeń wyróżnionym druhom i druh-
nom uczestniczyli: Grzegorz Ziarno - członek Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie, bryg. Zbigniew 
Wrzesień - Komendant  Powiatowy Państwowej Straży 

Gminne obchody Dnia 
Strażaka w Bydlinie
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Pożarnej w Olkuszu, Jan Mól - Komendant Gminny OSP w Kluczach, An-
drzej Janik -  Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kluczach, 
Norbert Bień – Wójt Gminy Klucze i Lidia Gądek – druhna straży pożar-
nej i         Poseł na Sejm RP. Honory dowódcy uroczystości pełnił Prezes OSP 
w Ryczówku Michał Dziechciewicz. 

 Rafał Jaworski
Zobacz więcej zdjęć w galerii na www.gmina-klucze.pl

PODZIĘKOWANIE:
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kluczach oraz Ochotnicza Straż 

Pożarna w Bydlinie składają serdeczne podziękowania za pomoc w orga-
nizacji Gminnego Dnia Strażaka: 

Wójtowi Gminy Klucze, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kluczach, 
Urzędowi Gminy Klucze, Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Ol-
kuszu oraz fi rmom: Velvet Care w Kluczach, Saint – Gobain sp. z o.o. Od-
dział Glassolutions w Jaroszowcu, P.P.U.H. Patrycja &Paweł Zofi a Rydzyk, 
Gospodarstwo Rybne w Cieślinie, Ciastkarnia Jolanta Gawron w Cieślinie, 
Gospodarstwo Rybackie „Pstrąg” Robert Jaworski Chechło, Zakład Prze-
twórstwa Mięsnego Anna i Janusz Ciepał.

Debata o bezpieczeństwie 
Wspólne patrole policji, straży leśnej i żandarmerii 

wojskowej mają zapobiec niszczeniu infrastruktu-
ry turystycznej na terenie Pustyni Błędowskiej, a także 
nielegalnym przejazdom quadów i motocykli crossowych 
przez pustynię i okoliczne lasy. 

To wnioski z debaty społecznej na temat bezpieczeń-
stwa w turystyce na Pustyni Błędowskiej, której orga-
nizatorem był Komisariat Policji w Kluczach. W debacie 
uczestniczyli policjanci, przedstawiciele samorządu, woj-
ska, straży pożarnej, lasów państwowych i lokalnych orga-
nizacji związanych z turystyką.

Najczęstsze zagrożenia i przestępstwa występują-
ce w miejscach najchętniej odwiedzanych na Pustyni 
Błędowskiej (punktach widokowych w Chechle i Kluczach 
oraz na tzw. Róży Wiatrów) przedstawił na debacie 
Komendant Komisariatu Policji w Kluczach, podkom. Jerzy 
Wilk. Miejsca te bywają dewastowano i zaśmiecane, spoży-
wa się tam również alkohol. Ponadto turyści i mieszkańcy 
są narażeni na niebezpieczeństwo związane z poruszaniem 
quadów i motocykli crossowych m.in. na pustynnych szla-
kach pieszych. 

Pustynia Błędowska jest coraz bardziej atrakcyjnym pro-
duktem turystycznym, tym samym mamy tam coraz więcej 
zagrożeń. Niedawno oddaliśmy do użytku „Różę Wiatrów” 
i chcemy zadbać tam o bezpieczeństwo. Wypracowaliśmy 
regulamin dla tego obiektu i jesteśmy w trakcie tworze-
nia tam miejsc postojowych na utwardzonym terenie dla 
zmotoryzowanych turystów i mieszkańców – powiedział na 
spotkaniu Wójt Gminy Klucze Norbert Bień. 

Przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej i Rejonowego 
Zarządu Infrastruktury w Krakowie przypomnieli, że te-
ren wojskowy, którym objęta jest północna część Pustyni 
Błędowskiej (od strony Chechła) jest z założenia niedo-
stępny dla osób nieupoważnionych, z wyjątkiem miejsc 
dla turystów, np. znajdującej się na skraju pustyni plat-
formy widokowej. Dlatego będą przeprowadzane wspólne 
patrole Policji i Żandarmerii Wojskowej, co ma zapobiec 
dewastacji mienia wojskowego i nieuprawnionym wej-
ściom na teren wojskowy. Współpracę służb, m.in. Policji 
i Straży Leśnej, zadeklarowano także w kontekście prze-
ciwdziałania zagrożeniom ze strony kierowców quadów. 

Podczas debaty przedstawiono także internetową 
Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, na której miesz-
kańcy mogą anonimowo nanosić miejsca występujących 
zagrożeń. Zagadnienia z tym związane przedstawił na de-
bacie asp. sztab. Rafał Kulawik. 

Rafał Jaworski
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300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry 
Start” dla każdego uczącego się dziecka. 

Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny 
otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się 
w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy 
świadczenie trafi  do rodzin w tym roku. 

DLA KOGO WSPARCIE? 

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na 
rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku 
życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzy-
mają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, 
rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od 
posiadanego dochodu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
30.05.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realiza-
cji rządowego programu „Dobry Start” dzieci uczące się 
w szkole policealnej i w szkole dla dorosłych nie są ob-
jęte programem. 

JAK DOSTAĆ ŚWIADCZENIE „DOBRY START”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może 
to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub 
opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przeby-
wających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba 
prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki 
opiekuńczo-wychowawczej. 

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizo-
wane przez Urząd Gminy Klucze (Zespół ds. Świadczeń 
Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego – parter pokój 
2 lub 3) 

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

 Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wy-
chowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można 
składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa 
Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość 

elektroniczną, a od 1 sierpnia w formie wniosku papiero-
wego – wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy w Kluczach 
oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada!

Kiedy rodzina otrzyma pomoc? 

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, 
rodziny otrzymają wyprawkę nie później niż 30 września. 
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach 
gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złoże-
nia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

 
Ważne! 

Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu 
i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później 
niż  do 30 września. 

Uproszczona procedura 

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przy-
znawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczno-
ści wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą 
one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania 
świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych 
świadczeń

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podat-
ku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu 
przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów 
wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające 
do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygoto-
wania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub 
szkole.

Zachęcamy Państwa do składania wniosków o 300+ 
w ramach programu „Dobry start” drogą elektroniczną 
od 1 lipca 2018 r. 

Poprawnie złożone wnioski, które wpłyną do 
11.07.2018r. drogą elektroniczną będą miały szansę wy-
płaty świadczenia na koniec lipca 2018r.   

300 zł dla ucznia 
– świadczenie na 
„Dobry Start”
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Absolutorium dla 
Wójta Gminy Klucze
Radni Gminy Klucze jednogłośnie udzielili absolu-

torium wójtowi Norbertowi Bieniowi za wykonanie 
ubiegłorocznego budżetu. W dyskusji poprzedzającej 
głosowanie radni podkreślili, że wykonanie budżetu było 
zgodne z planem, a w przypadku dochodów niemal stu-
procentowe. Zwrócili także uwagę na mnogość inwesty-
cji, które udaje się realizować z pieniędzy budżetowych 
i środków wsparcia pozyskanych przez Gminę Klucze. Ta 
sesja absolutoryjna była ostatnim podsumowaniem bu-
dżetu gminy w tej kadencji rady. 

Ubiegłoroczny budżet został wykonany w ponad 99 pro-
centach w przypadku planu dochodów (plan ten wynosił 
57 643 190,22 zł) i w ponad 95 procentach jeśli chodzi o plan 
wydatków (który wynosił 60 319 165,43 zł). W sprawozdaniu 
z wykonania budżetu za 2017 rok wójt Norbert Bień wy-
mienił zadania, na które Gmina Klucze zdobyła dotacje 
m.in. z Województwa Małopolskiego. Wsparciem fi nanso-
wym objęto takie zadania jak projekt edukacyjny ”Klucze 
do sukcesu” z dofi nansowaniem wynoszącym ponad 744 
tys. złotych, zakup samochodu strażackiego z dotacją po-
nad 300 tys. zł, przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kluczach, 

projekt związany z ochroną cennego przyrodniczo obszaru 
Pustyni Błędowskiej (272 954 zł dofi nansowania) czy projekt 
aktywizacji zawodowej (242 892 zł dofi nansowania). 

W przypadku wydatków budżetowych znaczna ich cześć 
została zrealizowana w dziale oświaty (19 915 532 zł przy 
wpływie subwencji ogólnej 11 980 696 zł oraz dotacji ce-
lowych i pozostałych dochodów 2 360 963,63 zł), a tak-
że w dziale świadczeń, gdzie wydatkowano 12 810 545 zł 
na świadczenia rodzinne,  wychowawcze ”500+”, fundusz 
alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny i funkcjonowanie klu-
bów dziecięcych. Wśród wydatków majątkowych znalazło 
się szereg inwestycji drogowych, wśród nich przebudowa 
drogi powiatowej na odcinku Kwaśniów Dolny - Cieślin 
(709 tys. zł), modernizacje dróg wewnętrznych i budynków 
oświatowych oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego. 

Rafał Jaworski

Będzie przebudowa ulic Hardego 
i Partyzantów w Kluczach
Do ponad czterystu jednostek samorządowych trafi  łącznie 500 milionów złotych w ramach rządowego wsparcia 

inwestycji w drogi lokalne.  Na liście dotowanych zadań jest również przebudowa drogi na ul. Partyzantów i Har-
dego w Kluczach. Na inwestycję wartą 1 715 479 zł Gmina Klucze otrzyma 1 226 718 zł dofi nansowania.

Prace obejmą budowę zjazdów, chodnika, kanalizacji 
deszczowej i słupów teletechnicznych oraz przebudowę 
parkingu.

500 milionów złotych to dodatkowe pieniądze z do-
tacji celowej z budżetu państwa, które rząd zdecydował 
się przeznaczyć na inwestycje w drogi lokalne. Samorządy 
gminne i powiatowe mogą z nich współfi nansować inwe-
stycje w drogi lokalne w bieżącym roku. Dotacje udzie-
lane są z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz 
Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej 
Infrastruktury Drogowej” (program wsparcia dróg lokal-
nych). 



10 ECHO KLUCZ

SPORT SPORT

Podczas odbywającego się w Olkuszu powiatowego 
etapu Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Drużynowej 

Lidze LA reprezentacja Szkoły Podstawowej w Klu-
czach zajęła III Miejsce.

Drużyna z Klucz wystąpiła w składzie: Maria Polak, 
Wiktoria Tylec, Wioletta Grojec (100m), Emilia Krzeczow-
ska, Milena Leśniak, Martyna Ćwik (300m), Nikola Polan, 
Anna Kowalkowska (600m), Dominika Nowak, Karolina 
Odrzywolska, Zuzanna Kaplita (pchnięcie kulą), Anna 
Ziętak (skok w dal), Milena Leśniak, Wioletta Grojec, 
Emilia Krzeczowska, Maria Polak (sztafeta 4x100m). 

Inf. Grzegorz Kaliś

Kluczewskie lekkoatletki na podium

Pierwszy gminny turniej szachowy
W Kwaśniowie odbył się I Gmin-

ny Turniej Szachowy, w którym 
uczestniczyło 30 młodych szachistów 
z gminy Klucze, uczniów tutejszych 
szkół podstawowych. 

Mistrzami turnieju zostali: Kamil Wnuk, 
uczeń SP w Kluczach i Zuzanna Grabow-
ska, uczennica z Kwaśniowa Dolnego. Dru-
gie miejsce zajął Augustyn Brodziński (SP 
Klucze), a trzecie Michał Jurczyk (SP Kwa-
śniów Dolny).

Turniej został zorganizowany przez 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kwa-
śniowie Dolnym i Stowarzyszenie Fo-
rum Oświatowe Klucze. Rozgrywki sza-
chistów sędziował Waldemar Czarnota, 
trener I klasy. Honorowy patronat nad 
turniejem objął Wójt Gminy Klucze 
Norbert Bień. W jego imieniu puchary 
najlepszym szachistom wręczali Jaro-
sława Kraszewska - Dyrektor Gmin-
nego Zespołu Oświaty i Jarosław Rak 

- pełnomocnik Wójta Gminy. Ponadto 
wszyscy uczestnicy otrzymali dyplo-
my i nagrody rzeczowe. W uroczystym 
rozdaniu nagród uczestniczyła również 
Marzena Błasikiewicz - Dyrektor ZSP 
w Kwaśniowie Dolnym, Bogusława Ja-
kubek - Wiceprezes SFOK oraz Łukasz 
Białas - Przewodniczący Rady Rodziców 
przy ZSP w Kwaśniowie Dolnym. 

Turniej został zorganizowany w ra-
mach projektu „LOTNI – Logika, Obserwa-
cja, Turystyka, Nauka, Integracja” współfi -
nansowanego przez Fundację PZU.  

Anna Konieczniak 
Koordynator zajęć szachowych, prezes SFOK

Fundatorzy nagród w konkursie: Urząd 
Gminy Klucze, Waldemara Czarnota (Akademia 
Czarny Koń), Robi-Kom Robert Mazur, sklep 
spożywczy Kwaśniów Dolny Dorota i Jacek 
Sińscy, Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Kwaśniowie Dolnym.

Dzień Dziecka 
ze sławami sportu
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Antoni Piechniczek, trener pol-
skiej reprezentacji w latach 80. 

oraz Henryk Latocha i Tomasz Kula-
wik, byli piłkarze reprezentacji Pol-
ski, gościli na pikniku rodzinnym 
zorganizowanym na Dzień Dziecka 
w Bydlinie przez Stowarzyszenie 
„Otwarci”.  O tym ciekawym wyda-
rzeniu pisze Maria Mól - Stowarzy-
szenie Otwarci.

Kolejny już raz Stowarzyszenie 
„Otwarci” z Bydlina zorganizowało 
na Stadionie LKS „Legion” w Bydli-
nie piknik sportowo-rekreacyjny na 
Dzień Dziecka. Przy okazji organiza-
cji V Turnieju Piłki Nożnej dla Dzieci 
i Młodzieży im. Antoniego Piechnicz-
ka nie zapomnieliśmy o zbliżającym 
się Mundialu i wspólnie z LKS „Le-
gion” Bydlin zorganizowaliśmy MINI 
MUNDIAL, w którym uczestniczyło 
12 drużyn z Gminy Klucze i ościen-
nych gmin. Zwycięzcą mistrzostw 
została drużyna z Olkusza, drugie 
miejsce zajęło Zarzecze. Najlepiej 
z Gminy Klucze zagrali młodzi piłka-
rze z Akademii Piłkarskiej Przemsza 
Klucze (w mini-mundialu jako Brazy-
lia) zajmując trzecie miejsce na po-
dium. Miejsce czwarte zajęli piłkarze 
z Unii Jaroszowiec (Serbia). Podczas 
tegorocznego pikniku gośćmi hono-
rowymi byli: patron turnieju Antoni 
Piechniczek, reprezentant drużyny 
narodowej Henryk Latocha i zawod-
nik Wisły Kraków, nasz rodak Tomasz 
Kulawik. Na uroczyste wręczenie na-
gród przybyli również Wójt Gminy 
Klucze Norbert Bień, poseł na Sejm 
RP Lidia Gądek, Dyrektor GOK w Klu-
czach Mirosław Macek i zastępca dy-
rektora GOK Ramona Czyżykowska-
-Liber. Podczas tegorocznej imprezy 
zapewniono wiele ciekawych atrakcji, 
takich jak malowanie twarzy, zamki 
dmuchane, trampoliny, baseny ku-
leczkowe czy ujeżdżanie mechanicz-
nego byka. Byli strażacy z OSP Bydlin 
z wozem pożarniczym, nieodzowni 

przy każdej organizowanej przez Sto-
warzyszenie imprezie, byli policjan-
ci, przy stoisku których można było 
zgłębić wiedzę na temat nowocze-
snych technik pracy policji. Wielkim 
powodzeniem cieszyło się również 
stanowisko grupy rekonstrukcyjnej 
„Parasol”, gdzie można było poznać 
uzbrojenie dawnej i współczesnej ar-
mii. Ciekawością i wielkim zaintere-
sowaniem cieszyły się pojazdy z „TAXI 
BAJERA” i samochody terenowe z gru-
py „16 Kilo Błota”. Przejażdżka każdym 
ze samochodów wzbudzała wielkie 
emocje i niezapomniane przeżycia.

Każde dziecko, które zjawiło się 
w tym dniu na stadionie otrzyma-
ło słodki poczęstunek i los, który 
gwarantował  wylosowanie wspa-
niałej pamiątki  z imprezy. Wszystkie 
nagrody ufundowane były przez 
sponsorów i wszelkie atrakcje były 
nieodpłatne.

Każdy uczestnik pikniku mógł 
posilić się kiełbaską z grilla oraz za-
lewajką przygotowaną i podawaną 
przez zaprzyjaźnione ze stowarzy-
szeniem „Otwarci” Koło Gospodyń 
Wiejskich z Bydlina.

Chociaż pogoda w tym dniu pła-
tała nam fi gle, to przy dźwiękach we-
sołej muzyki dzieci brały udział w za-
wodach sportowych. Każdy uczestnik 
otrzymał cenne nagrody ufundowa-
ne przez darczyńców. Nad bezpie-
czeństwem imprezy czuwała również 
karetka z ratownikami medycznymi.

Impreza nasza nie mogłaby się 
odbyć, gdyby nie wsparcie fi nanso-
we i rzeczowe wielu ofi arodawców. 
Prezes i członkowie Stowarzyszenia 
pragną serdecznie podziękować 
wszystkim sponsorom i patronom 
za okazaną pomoc i zaangażowanie 
w organizację pikniku.  

Maria Mól

Zobacz więcej zdjęć w galerii na 
www.gmina-klucze.pl 

Dzień Dziecka 
ze sławami sportu

Dzień Dziecka 
ze sławami sportu

fot. SpottedOlkusz.pl 

fot. Rafał Jaworski



1 czerwca, w Dzień Dziecka, na basenie w Szkole Pod-
stawowej w Kluczach zorganizowano kolejną edycję 

imprezy sportowej „Przepływamy La’Manche!”. Pierwsza 
dwudziestka uczestników maratonu – uczniów kluczew-
skiej szkoły - weszła do wody o godz. 8 rano i rozpoczęła 
to sportowe wydarzenie.

W uroczystym rozpoczęciu maratonu uczestniczyli 
uczniowie, dopingujący ich rodzice, nauczyciele, wolonta-
riusze obsługujący to wydarzenie, a także zaproszeni go-
ście: Wójt Gminy Klucze Norbert Bień i pełnomocnik wójta 
Jarosław Rak. Wszystkich uczestników imprezy przywitali 
reprezentujący organizatorów – Marta Dziura, Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Kluczach i Grzegorz Kaliś, prezes 
Uczniowskiego Klubu Sportowego. 

W przepłynięciu dystansu 42 km (szerokość Kanału 
La’Manche) mógł wziąć udział każdy chętny pływak. Jak 
podkreślali organizatorzy imprezy, była to sztafeta mię-
dzypokoleniowa i w przepłynięciu dowolnego odcinka na 
basenie włączyły się dzieci oraz osobny dorosłe.

Frekwencja dopisała pomimo trwającego wówczas 
długiego weekendu. Dużą cześć uczestników stanowili 
uczniowie kluczewskiej szkoły podstawowej, liczna była też 
reprezentacja szkoły podstawowej z Kwaśniowa. Do wspól-
nego świętowania dołączyła grupa sekcji pływackiej UTW 

Łazy, a także goszczący z wizytą w naszej gminie samo-
rządowcy z Niemiec. Najliczniejszą reprezentację wysta-
wiła rodzina Małysów, a najdłuższy jednorazowy dystans 
pokonali Przemysław Małysa i Arkadiusz Jacek Smętek 
– informuje Grzegorz Kaliś, prezes Uczniowskiego Klubu 
Sportowego w Kluczach.

Tegoroczny Maraton miał charakter szczególny. 
Organizatorzy postanowili uczcić w ten sportowy sposób 
setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Dlatego też maraton rozpoczęto uroczyście od wysłucha-
nia hymnu narodowego. Akcent patriotyczny znajdował się 
również na koszulkach okolicznościowych z okazji mara-
tonu. 

Rafał Jaworski

Organizatorzy 21. Maratonu „Przepływamy La’MANCHE!”: 
Uczniowski Klub Sportowy, Szkoła Podstawowa im. JP II 
w Kluczach

Imprezę wsparli: Urząd Gminy Klucze, Bajkolandia J. Klich, 
Centrum Języków Obcych Impuls, Centrum Językowe Lango, 
JT Projekt, Lawendowy Dworek, Metalbox, PPHU Patrycja&Paweł,  
Sorbex-Bramy Okna Drzwi, FHU Sangaz oraz fi rma Velvet Care, 
która jak co roku ufundowała okazjonalne koszulki. Patronat 
prasowy nad wydarzeniem objęli: Echo Klucz, Przegląd Olkuski.
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Maraton 
pływacki - już po raz 
dwudziesty pierwszy!

Otwarcie Maratonu i powitanie jego uczestników.

Wolontariusze i opiekun grupy przyjmowali zapisy do Maratonu



Patriotyczny rajd
z okazji Dnia Dziecka

80 dzieci i 36 osób dorosłych uczestniczyło w pa-
triotycznym rajdzie pieszym, zorganizowanym 

1 czerwca przez kluczewski Oddział PTTK im. Zbignie-
wa Czapnika. Piechurzy, głównie uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Kluczach, a także członkowie PTTK i na-
uczyciele wyruszyli na trasę spod szkoły o godz. 9.00. 
Zakończenie rajdu miało miejsce na terenie stawów 
w Kluczach-Osadzie.

Z uczestnikami rajdu spotkał się przed wymarszem Wójt 
Gminy Klucze Norbert Bień. Wszystkich uczestników impre-
zy przywitała Prezes Oddziału PTTK w Kluczach Małgorzata 
Kocjan, która zaprosiła wszystkich do obejrzenia wystawy 
związanej z rokiem niepodległościowym, zorganizowanej 
w budynku szkoły. Akcentem patriotycznym na rajdzie były 
pieśni legionowe, śpiewane przez szkolny zespół wokalny 

prowadzony przez Martynę 
Smaruj, nauczyciela muzyki.

Trasa rajdu wiodła spod 
szkoły do Klucz-Osady na 
cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej oraz szlakiem 
rowerowym (4 km). 

W setną rocznicę odzyskania niepodległości chcieli-
śmy pokazać miejsca na terenie Gminy Klucze związane 
z pierwszą wojną światową. Jednym z takim miejsc jest 
cmentarz wojenny na Pile w Kluczach-Osadzie. Położo-
ny wśród starych drzew, w pięknym ustronnym miejscu, 
zachęca do refl eksji i chwil zadumy nad historią Polski 
oraz walki o wolną Ojczyznę – informują organizatorzy raj-
du, Oddział PTTK w Kluczach, którzy dziękuję wszystkim 
uczestnikom tego wydarzenia.  

 Rafał Jaworski

TURYSTYKA

Rajd, który odbył się 1czerwca był kolejną imprezą 
związaną z rocznicą niepodległości, zorganizowaną 

przez kluczewski oddział PTTK. Wcześniej, 21 kwietnia, 
w ramach otwarcia sezonu turystycznego odbył się X 
Rajd Wiosenny, tym razem pod hasłem ,,Szlakami Nie-
podległości”. W rajdzie uczestniczyło 67 osób, w tym 
23 uczniów Szkoły Podstawowej w Kluczach wraz z 
opiekunami.

Trasa z Klucz do Rodak zakończyła się pod fi gurką św. 
Antoniego, w miejscu znajdującym się na Szlaku Frontu 
Wschodniego I Wojny Światowej. 

W czasie wędrówki kol. Zofi a Romańczyk zapozna-
ła uczestników rajdu z historią walk na terenie Gminy 
Klucze podczas I Wojny Światowej. W Rodakach spotka-
liśmy się z Barbarą Wojnar, sołtysem wsi Rodaki, która 
opowiedziała nam o historii fi gurki św. Antoniego i jej 
powtórnym odkryciu. Zakończenie rajdu odbyło się przy 

pięknej pogodzie w Rodakach, gdzie piechurzy wzmoc-
nili siły kiełbaskami z grilla, a następnie autokarem 
wrócili do Klucz – informują 
organizatorzy.    
 

PODZIĘKOWANIE
Dziękujemy Pani Barbarze 

Wojnar i Pani Halinie Ładoń, rad-
nej Gminy Klucze, za serdeczne 
powitanie i gościnę w Rodakach. 
Dziękujemy także Wójtowi Gminy 
Klucze za wsparcie finansowe, 
strażakom OSP w Kluczach za 
czuwanie nad bezpieczeństwem oraz wszystkim turystom za 
udział w rajdzie. 

Zarząd Odziału PTTK w Kluczach 

Szlakami Niepodległości

Więce
j z

djęć:

www.gm
ina-kl

ucze
.pl
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Zawody wędkarskie dla dzieci
Prawie pięćdziesiąt dzieci uczest-

niczyło w zawodach wędkarskich, 
zorganizowanych przez Stowarzysze-
nie Turystyczno-Wędkarskie „Bia-
ła Przemsza” z okazji Dnia Dziecka. 
Młodzi wędkarze startowali w dwóch 
kategoriach wiekowych.

W grupie młodszej (do 9 lat) węd-
kowało 26 dzieci, a najlepszą trójką 
wędkarzy okazali się: Oliwer Śliwka 
(1 miejsce), Tomasz Jagiełło (2 miej-
sce), Jakub Adamuszek (3 miej-
sce). Klasyfikacja w grupie starszej 
(10-14 lat), w której startowało 23 

zawodników, wygląda następująco: 
Kamil Lachor (1 miejsce), Antoni Ko-
rusiewicz (2 miejsce), Witold Piątek 
(3 miejsce).

Najlepsi wędkarze otrzymali medale 
i dyplomy, a wszyscy zawodnicy dostali 
nagrody rzeczowe i słodycze, zostali też 
zaproszeni na kiełbaskę z grilla. Atrak-
cją dla dzieci było także pływanie łodzią 
na stawie w Kluczach-Osadzie (miejscu 
zawodów wędkarskich) z ratownikiem 
WOPR Stanisławem Góździem. 

W dekoracji najlepszych wędkarzy 
i wręczeniu nagród rzeczowych uczest-
niczyli członkowie zarządu STW „Biała 

Przemsza” oraz zaproszeni goście: Wójt 
Gminy Klucze Norbert Bień, pełnomoc-
nik wójta Jarosław Rak i przewodni-
cząca Gminnej Rady Sportu Barbara 
Swędzioł.

Organizatorzy zawodów, Stowarzy-
szenie Turystyczno-Wędkarskie „Biała 
Przemsza”, dziękują za wsparcie na-
stępującym instytucjom i sponsorom: 
Gminie Klucze, Velvet Care, Firmie 
Transportowo-Usługowej Lesław Gra-
bowski i właścicielom sklepu ogólno-
spożywczego – Mariusz Kołodziejczyk.  

Rafał Jaworski

WYDARZEANIA

KGW Rodaki na Jarmarku Rzemiosła w Krakowie
Nie lada okazją było uczestnictwo ośmiu pań z Koła 

Gospodyń Wiejskich z Rodak w Międzynarodowym 
Jarmarku Rzemiosła, który odbył się 12 maja na Rynku 
Głównym w Krakowie. 

Zaproszenie do prezentacji dorobku rękodzielnicze-
go i kulinarnego otrzymałyśmy z Małopolskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego. Kolorowy krakowski Rynek Główny 
wypełniony był stoiskami z potrawami i rękodziełem 
z Polski, Węgier, Słowacji, Ukrainy. Koło z Rodak przygo-
towało wiele pysznych wypieków i rękodzielniczych ar-
tykułów, które cieszyły się powodzeniem, głównie wśród 
zagranicznych turystów. Goście z całego świata z uśmie-
chem podchodzili do stoiska, częstowali się smakołykami 
i zakupywali drobne upominki. Robili także zdjęcia z na-
szymi paniami, które w swoich pięknych strojach regional-
nych zwracały na siebie uwagę. Przy okazji promowałyśmy 
Gminę Klucze za pomocą baneru gminy i folderów, m.in. 
z Pustynią Błędowską, dlatego wiele zainteresowanych 

osób pytało o stan obecny pustyni i możliwości jej zwie-
dzania. Odwiedzających nasze stoisko zapraszałyśmy do 
przyjazdu do gminy, a kilka stoisk z ciekawymi wyrobami 
zaprosiłyśmy do Rodak na Gminne Dożynki, które odbędą 
się we wrześniu. 

Halina Ładoń
foto: Barbara Wojnar
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To była jedna z najciekawszych edycji sobótek, które tradycyjnie 
odbywają się koło Pustyni Błędowskiej na wzgórzu „Czubatka” 

w Kluczach, w dzień po „Zielonych Świątkach”. W tym roku organi-
zatorzy zaprosili na fi nał imprezy z atrakcyjnym pokazem fi reshow!

Piętnasta „Sobótka na Czubatce”, organizowana przez Wójta 
Gminy Klucze, radnych, sołtysa i Radę Sołecką z Klucz, zgromadzi-
ła jak zawsze wielu mieszkańców. Nad bezpieczeństwem uczestni-
ków imprezy czuwała  Ochotnicza Straż Pożarna z Klucz i Bydlina. 
Przybyłych mieszkańców i zaproszonych gości przywitali sołtys Klucz 
Aneta Oleksy i sekretarz Gminy Klucze Daniel Hickiewicz, zapraszając 
wszystkich do wspólnej zabawy.

Organizatorzy „Sobótki” przygotowali wiele atrakcji dla naj-
młodszych, a także dla całych rodzin. Był quiz z wiedzy o Pustyni 
Błędowskiej i konkurencje zręcznościowe, nad przebiegiem których 
czuwali radni: Stanisław Góźdź i Paweł Krawczyk. Nie zabrakło także 
występów – w tym roku na plenerowej scenie zaprezentowały się 

zespoły „Tesamee…” i Koła Gospodyń Wiejskich w Kluczach, prowa-
dzone przez Annę Dudek. O poczęstunek dla wszystkich uczestników 
spotkania przy sobótce zadbała Rada Sołecka. Był m.in. pyszny chleb 
ze smalcem i ciasto. Muzycznym akcentem na fi nał „Sobótki” była 
zabawa z zespołem Mat-Mix.

Około godziny dwudziestej zapłonęła wielka sobótka, podpalona 
w asyście strażaków przez sołtys Anetę Oleksy i radną Iwonę Walnik. 
Strażacy z Klucz i Bydlina zabezpieczali nie tylko podpalenie sobótki, 
lecz również kolejną atrakcję wieczoru z ogniem w tle - występ du-
etu Phoenix Poi Group z Pszczyny. Po zmroku panie zaprezentowały 
ognito-świetlne show z użyciem takich elementów, jak kule ogniowe 
(poi), świetlne kule ledowe i wachlarze ogniowe. Pokaz w połączeniu 
z klimatem „Czubatki” i blaskiem palącej się sobótki dostarczył nieza-
pomnianych wrażeń!  

Magdalena Moroń, Rafał Jaworski
ZDJĘCIA: Magdalena Moroń, Joanna Smentek, Tadeusz Żurek

PODZIĘKOWANIA
Sołtys i Rada Sołecka składają serdeczne podziękowania sponsorom Sobótki:
Mariuszowi Kołodziejczykowi, Zenonie i Janowi Banyś, Zofi i Rydzyk, Jolancie 

Siembab, Robertowi Mazurowi, Dagmarze Cholewie, Beacie Jarosz, Aleksandrze 
Sitkowskiej, Bogusławie i Adamowi Pasek, Markowi Tusznio, Rafałowi Bigajowi, 
Łukaszowi Kosibie.

Ponadto Sołtys i Rada Sołecka składają serdeczne podziękowania za po-
moc i wsparcie w przygotowaniu wydarzenia: pracownikom Urzędu Gminy 
w Kluczach, Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej w Olkuszu, Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury w Kluczach, Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Kluczach, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Kluczach, strażakom z OSP 
z Klucz i Bydlina.

Fireshow na sobótce!Fireshow na sobótce!



  

Z modlitwą w trasę!
Około 60 osób uczestniczyło w Rajdzie Rowerowym 

im. Św. Jana Pawła II, którego start odbywa się co 
roku pod kościołem NMP Nieustającej Pomocy w Klu-
czach. Tegoroczna edycja była wyjątkowa, ponieważ 
została zorganizowana w 80. rocznicę powstania para-
fi i w Kluczach i setną rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wójt Gminy 
Klucze Norbert Bień, który razem z proboszczem parafii 
ks. Markiem Łabudą, pełnomocnikiem wójta Jarosławem 

Rakiem oraz Tomaszem Kowalkowskim i Adamem Małysą, 
głównymi organizatorami rajdu, przecinał wstęgę otwierając 
ofi cjalnie to wydarzenie. Wszyscy wymienieni włączyli się 
aktywnie w udział w rajdzie, wyruszając  z licznym gronem 
jego uczestników w trasę po gminie Klucze.

Rowerzyści rozpoczęli rajd po krótkiej modlitwie przed 
kościołem w Kluczach. Po drodze zatrzymywali się przy 
świątyniach na terenie gminy Klucze, by zapalić „znicz pa-
mięci św. Jana Pawła II” i zmówić modlitwę. Rowerzyści 
zajechali także do Bydlina na boisko, gdzie odbywał 
się piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka i spotkanie ze 
sławami sportu, m.in. trenerem polskiej reprezentacji 
w latach 80. Antonim Piechniczkiem.  

Rafał Jaworski
ZDJĘCIA Z RAJDU – szukaj na www.gmina-klucze.pl 

Dzień Dziecka w Chechle
Ciekawe gry i zabawy sportowe oraz krótki kon-

cert wokalny uczniów to atrakcje Dnia Dziecka 
w Chechle, które przygotowała tamtejsza szko-
ła podstawowa. Impreza odbyła się na boisku 
szkolnym.

Pogoda dopisała, a uczestników zabawy – dzieci 
- odwiedzili z okazji ich święta goście reprezentujący 
samorząd: radni Gminy Klucze Maria Sierka i Janusz 
Piasecki, pełnomocnik wójta Jarosław Rak, dyrektor 

Gminnego Zespołu Oświaty Jarosława Kraszew-
ska, zastępca dyrektora Gminnego Ośrodka 

Kultury Ramona Czyżykowska-Liber oraz 
Józef Kaczmarczyk, przedstawiciel Gminy 

Klucze w Związku Komunalnym Gmin 
„Komunikacja Międzygminna” w Ol-

kuszu pełniący funkcję zastępcy 
zarządu związku. 

fot. Zuzanna Kocjan 

 M agiczny Dzień Dziecka 
 w Kluczach
Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach przygotował dla naj-

młodszych mieszkańców gminy liczne atrakcje pod hasłem 
„Magiczny Dzień Dziecka”. 

Przed Domem Kultury „Papiernik” odbyły się m.in. zabawy 
z chustą animacyjną, strzelanie z łuku, puszczanie wielkich my-
dlanych baniek i wielki planszowy „twister”. Były też zawody 
skoków w workach, malowanie buziek i dmuchana zjeżdżalnia. 
Każdy uczestnik Magicznego Dnia Dziecka otrzymał gałkę lo-
dów, fundowanych przez Restaurację Rodzinną w Kluczach. 
Sponsorem nagród w konkurencjach sportowych była 
firma WATA POPCORN - Bogumiła Gębala z Olkusza. 
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Magicznego Dnia 
Dziecka na profi lu facebook Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kluczach. 


