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Nagroda dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Krzywopłotach 

W  dniu 28 grudnia 2021 roku Zarząd Województwa 

Małopolskiego przyznał Nagrody Województwa Małopolskiego pn.: 

„Pamięć i Tożsamość”. Nagroda nawiązuje do tytułu ostatniej książ-

ki Patrona Małopolski - św. Jana Pawła II, będącej zbiorem reflek-

sji filozoficzno-historycznych Ojca Świętego, w której przedstawia 

swoje rozumienie polskości, ojczyzny, patriotyzmu i tożsamości 

narodowej. 

Kapituła złożona z ekspertów oraz przedstawicieli Województwa 

Małopolskiego wybrała laureatów konkursu. W tym gronie znalazła 

się Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywopłotach, która otrzymała II 

Nagrodę w kategorii organizacja pozarządowa, w wysokości 3 000 

zł. Jest to bardzo duże wyróżnienie, ponieważ przyznając nagrodę, 

Zarząd Województwa Małopolskiego uhonorował osoby i instytucje 

z terenu Małopolski, które poprzez edukowanie, kształtują świado-

mość narodową mieszkańców naszego województwa i tym samym 

dbają o wzmacnianie więzi społecznych i budowanie poczucia dumy 

Małopolan.

Nagrodę dla OSP w Krzywopłotach przyznano m.in. za podejmo-

wanie działań dotyczących upowszechnienia tradycji walk o niepod-

ległość i suwerenność RP oraz podtrzymywanie pamięci historycznej 

Gminy Klucze o poległych legionistach. Do głównych dokonań OSP 

docenionych przez Kapitułę nagrody „Pamięć i Tożsamość” należy: 

- organizacja Pikników Historycznych pod nazwą „JURA 1914”, pod-

czas których przedstawiana jest inscenizacja epizodów bitwy pod 

Krzywopłotami z udziałem licznych grup rekonstrukcyjnych; 

- utworzenie ścieżki dydaktyczno-historycznej pn.: „Poznawaj hi-

storię swojej miejscowości i okolic”, przedstawiającej wydarze-

niach związane ze stacjonowaniem w Krzywopłotach legionistów 

Józefa Piłsudskiego przed bitwą w 1914 roku; 

 -zrekonstruowanie w  pobliżu Wiejskiego Domu Ludowego 

w Krzywopłotach tzw. gawr, rodzaju ziemianek, w których chro-

nili się i nocowali polscy legioniści, podczas stacjonowania w tej 

miejscowości w czasie I wojny światowej.

Ponadto przy współpracy z Gminą Klucze nagrodzona or-

ganizacja przeprowadziła renowację pomnika Marszałka Józefa 

Piłsudskiego i wydała publikację pn.: „100 lat Krzywopłot w pamięci 

mieszkańców”. W 2020 roku OSP Krzywopłoty przygotowała pro-

jekt i wystąpiła do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

z wnioskiem o dofinansowanie z programu „Miejsca pamięci i trwałe 

upamiętnienia w kraju”, prac dotyczących budowy obelisku z płytą 

pamiątkową przy Pomniku Legionistów w Krzywopłotach. 

Wspomniane wyżej działania prowadzone były w oparciu 

o struktury Stowarzyszenia OSP Krzywopłoty. Dzięki takiemu roz-

wiązaniu można występować o środki zewnętrzne. Jednak żadne 

zadanie nie doszłoby do skutku bez Pani Sołtys Krzywopłot – Aliny 

Kuśmierskiej - głównego inicjatora i organizatora wszystkich 

przedsięwzięć. Jej zapał i upór w dążeniu do celu przyczynił się do 

osiągnięcia wielu sukcesów, które rozsławiły Krzywopłoty w całej 

Małopolsce. 

Serdecznie gratulujemy laureatom! Dziękujemy za bezintere-

sowną działalność na rzecz kształtowania postaw patriotycznych 

i pamięci o dziejach historycznych naszej Gminy oraz wiele cennych 

inicjatyw. 

Obecnie Prezes Stowarzyszenia – Pan Kazimierz Kuśnierski 

– mąż Pani Aliny zmaga się z chorobą, która jest między innymi 

konsekwencją przejścia choroby COVID-19 i udaru. Zachęcamy do 

wsparcia zbiórki na leczenie i rehabilitacje dla Pana Kazimierza. 

Kazimierz Kuśmierski

0000396361

0165357 Kazimierz

WYDARZENIA

Kazimierz Kuśmierski to 71-letni mieszkaniec Krzywopłot, społecznik, 

wspierający swoją żonę Alinę -sołtysa wsi - we wszystkich działaniach na rzecz 

lokalnej społeczności, współzałożyciel OSP Krzywopłoty, strażak – ochotnik, który 

pomagając w walce z COVID-19 sam został zarażony. Konsekwencje tego były dra-

matyczne i doprowadziły do niepełnosprawności Pana Kazimierza. Przebywając 

na szpitalnym oddziale zakaźnym przeszedł ostry udar niedokrwienny, zaraził 

się także bakterią Clostridium difficile, która poczyniła dodatkowe spustoszenie 

w organizmie. W stanie krytycznym trafił do szpitala w Krakowie. Leczenie kon-

tynuował w Ośrodku Rehabilitacji Narządu Ruchu w Krzeszowicach, jednak zabiegi 

były przerywane ze względu na napady padaczkowe. Od tamtej pory był hospitali-

zowany jeszcze w kilku placówkach.

Obecnie przebywa w domu, gdzie odbywa zajęcia z neurologopedą oraz rehabi-

litację narządu ruchu. Miesięczny koszt takiej rehabilitacji i niezbędnych lekarstw 

to kilka tysięcy złotych. Szansą na powrót do sprawności są turnusy rehabilita-

cyjne w specjalistycznym ośrodku, jednak ich koszt znacznie przerasta możliwo-

ści finansowe Państwa Kuśmierskich, którzy dla ratowania życia i zdrowia Pana 

Kazimierza poświęcili swoje oszczędności. W tym momencie brak środków spowo-

dował przerwę w leczeniu, a bez dalszej rehabilitacji stan zdrowia Pana Kazimierza 

na pewno się pogorszy.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do wsparcia mieszkańca 

Krzywopłot w jego walce o zdrowie i sprawność i przekazania 1% podatku.
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W dniach: 13-14.01.2022 r. w Łazach odbył się VII Jurajski Festiwal Kolęd 

i Pastorałek. W gronie laureatów festiwalu są aż trzy zespoły Gminnego 

Ośrodka Kultury w Kluczach, które w swojej kategorii otrzymały:  III miejsce 

- zespół TESAMEE pod kierunkiem Anny Dudek oraz wyróżnienia: zespół 

RODACZANIE pod kierunkiem Anny Dudek i zespół ZIEMIA KLUCZEWSKA 

pod kierunkiem Magdaleny Nowak.

Wyróżnienie w kat. soliści 14 - 18 lat otrzymała Kinga Kasprzyk, 

mieszkanka Klucz. Wszystkim wykonawcom i paniom instruktorkom 

serdecznie gratulujemy! 

Źródło: GOK Klucze

Zakończyła się przebudowa fragmentu drogi gminnej w miej-

scowości Rodaki wraz z montażem oświetlenia ulicznego.

Realizacja przedsięwzięcia polegała na kompleksowej przebu-

dowie odcinka drogi (na ul. Sosnowej w Rodakach) o nawierzchni 

gruntowej, która utrudniała mieszkańcom dojazd do swoich po-

sesji, a także poruszanie się pieszych. Dzięki tej inwestycji miesz-

kańcy Rodak zyskali zupełnie odnowioną ulicę z wyprofilowanymi 

poboczami, szeroką jezdnią i ulicznym oświetleniem która, wraz 

z docelowym oznakowaniem, została włączona do drogi woje-

wódzkiej DW 791. Ponadto w rejonie Szkoły Podstawowej utwo-

rzono wyniesione przejście dla pieszych, zapewniające optymalne 

bezpieczeństwo uczniom, pokonującym tę trasę.

Na realizację zadania Gmina Klucze pozyskała środki 

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 337 094,00 zł 

kosztów kwalifikowalnych. Całkowity koszt realizacji zadania wy-

niósł: 562 322,09 zł.

WYDARZENIA

Sukces kluczewskich 
zespołów na VII Juraj-
skim Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek Łazy 2022

Rodaki zyskały nowy 
odcinek drogi

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW 
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Przebudowa drogi gminnej Nr 120147K 
w miejscowości Rodaki w Gminie Klucze 

w km od 0+000,00 do km 0+329,55 
wraz z budową oświetlenia ulicznego

DOFINANSOWANIE:  337 094,00 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 562 322,09 ZŁ

Zespół „Rodaczanie”

Zespół „Tesamee”

Zespół „Ziemia Kluczewska”

Wspólne spotkanie opłatkowe strażaków z Gminy 
Klucze oraz KGW Kolbark  i szczególna okazja do 
świętowania dla OSP Rodaki i OSP Kolbark

Tradycją stały się wspólne spotkania wigilijne straża-

ków z Gminy Klucze, którzy na parę dni przed Świętami Bożego 

Narodzenia 2021 r. zebrali się w strażnicy w Rodakach, by podzielić 

się opłatkiem. Ubiegłoroczne spotkanie było połączone z uroczy-

stym przekazaniem nowo pozyskanego średniego samochodu ra-

towniczo-gaśniczego dla OSP Rodaki. 

Zakup samochodu marki Renault był współfinansowany ze środ-

ków: Województwa Małopolskiego, NFOŚiGW/WFOŚiGW, Lasów 

Państwowych, KSRG, a także środków Gminy Klucze oraz Powiatu 

Olkuskiego. Łączna kwota wydatków na ten cel, to 826 929,00 zł. 

Wóz pożarniczy został poświęcony przez kapelana strażaków – ks. 

Marka Łabudę, a kluczyki do niego wręczył strażakom radny Sejmiku 

Województwa Małopolskiego - Andrzej Wójcik w obecności Wójta 

Gminy Klucze - Norberta Bienia oraz przewodniczącego Rady Gminy 

Klucze - Bogusława Pasia.

Po odśpiewaniu tradycyjnych kolęd i wzajemnym złożeniu so-

bie życzeń świąteczno-noworocznych, zaproszeni goście zasiedli do 

wspólnego posiłku. W przygotowanie spotkania wigilijnego zaanga-

żowanych było wiele osób, w tym druh Sylwiusz Kajda, który  bardzo 

czynnie włączył się w realizację uroczystości, za co otrzymał należne 

wyrazy uznania. Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kluczach - 

Pan Andrzej Janik, przekazał podziękowania na ręce organizatorów  

– Prezesa OSP Rodaki - Józefa Domagały oraz strażaków należących 

do tego stowarzyszenia.

Tego samego dnia, tuż przed spotkaniem opłatkowym 

w Rodakach, odbyło się także uroczyste oddanie do użytko-

wania świeżo wyremontowanych pomieszczeń garażowych  

z zapleczem w strażnicy OSP Kolbark. Całość inwestycji wyniosła 39 

765,74 zł, w tym środki gminne stanowiły kwotę 20 765,74 zł, nato-

miast Województwo Małopolskie przekazało na ten cel 19 000,00 zł.

W uroczystości wzięli udział strażacy z OSP Kolbark, koło 

gospodyń wiejskich, Wójt Gminy Klucze oraz przedstawiciele Urzędu 

Gminy Klucze.

Pomieszczenia garażowe remizy w Kolbarku oraz pozyskany 

wcześniej samochód  marki Ford dla OSP Kolbark, a także samochód 

pożarniczy OSP z Rodak, będą służyły nie tylko strażakom, ale przede 

wszystkim całej społeczności naszej gminy.

Warto dodać, że KGW Kolbark również przygotowało w tym dniu 

spotkanie wigilijne, w którym oprócz pań ze stowarzyszenia na cze-

le z Panią Prezes – Józefą Kamionką, uczestniczyli druhowie z OSP 

Kolbark, a także Z-ca Dyrektora GOK – Ramona Czyżykowska-Liber 

oraz sołtys – Jan Domagała. Zaproszeni goście oraz gospodynie z koła  

w Kolbarku, złożyli sobie wzajemnie życzenia świąteczne.  Spotkanie 

było okazją do integracji, kultywowania tradycji, smakowania potraw 

wigilijnych, a także do wspomnień i przywołania w pamięci sylwetek 

nieżyjących już członkiń koła – Pani Janiny Hyli i Janiny Knap, której 

córki również wzięły udział w kolacji opłatkowej. Był to czas pełen 

wzruszeń i przyjaznej atmosfery, która panuje zawsze pośród pań z 

KGW Kolbark.

Uroczyste przekazanie pomieszczeń remizy OSP w Kolbarku.

Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rodaki
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W dn. 14.01.2022 r. miało miejsce uroczyste otwarcie niedaw-

no wyremontowanego mostu na rzece Dzdzennica (nazwa wy-

mienna: Tarnówka) w Bydlinie.

Most mierzy niemal 40 m długości i 11 m szerokości. W prze-

cięciu wstęgi uczestniczyli m.in.: Wojewoda Małopolski – 

Łukasz Kmita, Starosta Powiatu Olkuskiego – Bogumił Sobczyk, 

Wicestarosta – Paulina Polak, Wójt Gminy Klucze - Norbert 

Bień, Przewodniczący Rady Gminy Klucze -  Bogusław Paś 

oraz Radni Powiatu Olkuskiego: Marta Dziura, Kamil Wołek, 

Krzysztof Dąbrowski, Sołtys Bydlina – Dawid Wolny i Cieślina 

– Dariusz Rydzyk.

Wartość inwestycji to kwota nieco ponad 3,1 mln zł, z cze-

go połowę środków stanowi dofinansowanie w ramach rezerwy 

subwencji ogólnej budżetu państwa, a pozostała część to po po-

łowie środki Powiatu Olkuskiego i Gminy Klucze. Starania Gminy 

i jej mieszkańców wsparli m.in. Wiceminister Sportu i Turystyki 

– Jacek Osuch oraz Wojewoda Małopolski – Łukasz Kmita. 

Aktywność Rady Gminy Klucze oraz Radnych Powiatowych spo-

wodowała, że Powiat Olkuski potraktował temat remontu mostu 

priorytetowo i doprowadził do realizacji inwestycji.

Warto wspomnieć, że oprócz remontu mostu w Bydlinie, który 

został już ukończony, planowane są na tym terenie jeszcze 2 inne 

inwestycje, a mianowicie przebudowa skrzyżowania, która jest 

w toku oraz budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych. Kolejnym 

obiektem przewidzianym do remontu jest most w Golczowicach. 

Prace nad dokumentacją projektową trwają  i prawdopodobne bę-

dzie ona gotowa w tym kwartale.

Inwestycje te przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa 

i komfortu podróżowania mieszkańców oraz wszystkich przy-

jezdnych gości.

W sobotę 18 grudnia 2021 roku w kluczewskiej fabryce Velvet 

CARE została uruchomiona nowa, trzecia maszyna papiernicza.

Poprzednia, bliźniaczo podobna, działa w Kluczach od 2018 

roku. Dzięki tej inwestycji moce wytwórcze zakładu zwięk-

szyły się aż o ponad 60 procent. Projekt ten został zrealizowa-

ny w ramach specjalnej strefy ekonomicznej - Krakowskiego 

Parku Technologicznego, przy współudziale takich instytucji fi-

nansujących jak: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) 

oraz Bank BNP Paribas. Velvet CARE w Kluczach to dziś jeden  

z najnowocześniejszych i największych zakładów papierniczych 

w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma ma ponad 125 lat doświad-

czenia w branży, w tym 17 lat w ramach amerykańskich, międzynaro-

dowych korporacji (International Paper oraz Kimberly Clark). Obecny, 

dynamiczny rozwój parku maszynowego rozpoczął się w 2013 roku.  

Nowa maszyna papiernicza ma szerokość 5,6 metra i została wy-

produkowana przez szwedzką firmę Valmet (wiodącego, światowe-

go producenta maszyn dla tej branży). Obecnie w fabryce w Kluczach 

pracują łącznie trzy maszyny wytwórcze, które są w stanie wyprodu-

kować ponad 150 tys. ton bibułki rocznie. Dostarczają one surowiec dla 

wydziału przetwórstwa, w którym produkowane są papiery toaleto-

we, ręczniki papierowe i chusteczki. Firma Velvet CARE jest świadoma 

swojego wpływu na środowisko, stąd w 2020 roku opracowano strategię 

Eco Agenda 2025, deklarując zaangażowanie w zrównoważony rozwój 

w harmonii z naturą. Nowa maszyna zapewnia wysoką produktywność 

przy niskim zużyciu mediów, takich jak gaz, woda i energia elektryczna.

Wyroby kluczewskiej fabryki sprzedawane są w Polsce oraz 

na około 30 rynkach eksportowych. Firmie udało się przejąć także 

największego czeskiego producenta wyrobów higienicznych – spół-

kę Moracell. Grupa Velvet CARE zatrudnia obecnie ponad 750 osób  

w Polsce (fabryka i siedziba firmy w Kluczach oraz biuro komercyjne 

w Warszawie) i ponad 120 osób w Czechach. 

Źródło: Velvet Care

Pod koniec grudnia wiceminister Sportu i  Turystyki 

i Pełnomocnik Rządu ds. infrastruktury sportowej – Pan 

Jacek Osuch osobiście przekazał umowę na dofinanso-

wanie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno 

– Przedszkolnym w Kwaśniowie Dolnym Wójtowi Gminy 

Klucze Norbertowi Bieniowi, w obecności dyrektora placów-

ki, Pana Damiana Banysia. Odwiedził także plac budowy hali 

sportowej przy Szkole Podstawowej w Kluczach.

Środki finansowe na realizację długo oczekiwanej inwe-

stycji w Kwaśniowie pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program 

Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021. 

Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu z Ministerstwa 

Sportu i Turystyki, w kwocie 1 813 400,00 zł,  przy Zespole 

Szkolno - Przedszkolnym im. Unii Europejskiej w Kwaśniowie 

Dolnym powstanie pełnowymiarowa sala gimnastyczna wraz 

z zapleczem. 

Projekt sali gimnastycznej, będącej obiektem jednoprze-

strzennym o wymiarach 16,90 x 31,90 m, zakłada połączenie 

jej z istniejącym budynkiem szkoły. Zgodnie z przewidywa-

niami budowa sali gimnastycznej ruszy w 2022 r., co jest nie-

małym powodem do zadowolenia dla uczniów i nauczycieli, 

bowiem mający powstać budynek przyczyni się do poprawy 

realizacji zajęć wychowania fizycznego w ZSP w Kwaśniowie 

Dolnym, a także do rozwoju współzawodnictwa sportowego. 

Podczas odrębnej wizyty Wiceminister Sportu i Turystyki – 

Jacek Osuch dokonał symbolicznego przekazania na ręce Wójta 

Gminy Klucze – Norberta Bienia dodatkowych środków w kwo-

cie 1 000 000,00 zł na realizację kolejnej sportowej inwestycji, 

a mianowicie na budowę hali sportowej w Kluczach. Fundusze 

te pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu państwa, a podczas 

ich przekazania obecna była również Pani Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Kluczach – Marta Dziura oraz Wicedyrektor 

– Pani Anna Konieczniak, a także Sekretarz Gminy Klucze – 

Daniel Hickiewicz.

Gmina Klucze zyska niebawem dwa duże obiekty sporto-

we, dzięki czemu możliwe będzie jeszcze szersze propagowa-

nie kultury fizycznej wśród mieszkańców. Powstające budynki 

będą służyły przede wszystkim młodzieży szkolnej, ale ko-

rzystać z nich będą mogli także pozostali mieszkańcy gminy, 

których już teraz zachęcamy do aktywnego spędzania czasu 

wolnego i uprawiania sportów.

Uroczyste otwarcie mostu w Bydlinie

Trzecia maszyna papiernicza Velvet CARE już działa!

Wiceminister Jacek Osuch wspiera inwestycje 
sportowe w Gminie Klucze

Na zdjęciu od prawej: Wiceminister sportu i turystyki, pełnomocnik 
rządu ds. infrastruktury sportowej – Jacek Osuch, Wójt Gminy Klucze - 

Norbert Bień, Dyrektor ZSP w Kwaśniowie Dolnym - Damian Banyś

Na zdjęciu od lewej:  - Dyrektor Zarządu Drogowego w Olkuszu - P. 
Pacuń, Radny Powiatu Olkuskiego - K. Dąbrowski, Wicestarosta Powiatu 
Olkuskiego - P. Polak, Wojewoda Małopolski - Ł. Kmita, Przewodniczący 
Rady Gminy Klucze - B. Paś, Wójt Gminy Klucze - N. Bień, Radni Powiatu 

Olkuskiego - M. Dziura, K. Wołek, Sołtys Cieślina - D. Rydzyk

Na zdjęciu od lewej: Wiceminister - Jacek Osuch, Sekretarz Gminy Klucze - Daniel Hickiewicz, Z-ca Dyrektora SP w Kluczach - Anna Konieczniak, 
Wójt Gminy Klucze - Norbert Bień, Dyrektor SP Klucze - Marta Dziura
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OŚWIATA

Sześcioro nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego 

w Jaroszowcu wzięło udział w szkoleniach metodycznych i języ-

kowych zrealizowanych dzięki projektowi „Innowacyjna Szkoła 

Jutra” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

Międzynarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej.

Pierwsza z uczestniczek, pani Marcelina Kamionka, odbyła 

szkolenie „Practical Teacher” w stolicy Zjednoczonego Królestwa. 

Głównym celem zajęć było zapoznanie się z nowoczesnymi meto-

dami nauczania języka obcego, dążącymi do wzmocnienia motywacji 

u ucznia. Kurs pozwolił zyskać wiedzę na temat dostosowywania ma-

teriałów dydaktycznych do toku nauki, efektywnego wykorzystywa-

nia narzędzi TIK w klasie, zasad pracy metodą dramy i projektu oraz 

kreatywnego wykorzystania nauczania opartego o zadania, piosenki  

i rymowanki.

Kolejne uczestniczki, pani Iwona Boruń i pani Marzena Bałazy-

Dąbrowska, wzięły udział w kursie językowym na Malcie, który po-

zwolił rozwinąć nie tylko umiejętności czytania, pisania i słucha-

nia w języku angielskim, ale przede wszystkim mówienia. Ciekawe 

i oryginalne metody nauczania umożliwiły opanowanie trudnych 

struktur gramatycznych i wzbogacenie słownictwa.

Czwarta z uczestniczek, pani Magdalena Barczyk, wzięła udział 

w szkoleniu metodycznym „Russian Teachers Development Course” 

w Łotwie. Tematyką kursu była aktualna wiedza dotycząca metody-

ki nauczania języków obcych. W trakcie kursu pani Magdalena uzy-

skała bardzo użyteczne wskazówki do swojej pracy – metody, formy 

i źródła pozyskiwania informacji o języku i kulturze w nowoczesnym 

aspekcie z wykorzystaniem współczesnych źródeł informacji. Zajęcia 

obfitowały w rozmaite ciekawostki językowe, utwory filmowe, mu-

zyczne, literackie i inne osiągnięcia kultury rosyjskiej.

Dwie ostatnie uczestniczki mobilności, pani Beata Kruszenko 

i pani Paulina Wołowicz uczyły się w szkole językowej na Malcie, 

gdzie mogły doskonalić swoje kompetencje językowe. Miały 

przyjemność poznać innych kursantów m.in. z Czech, Bułgarii, 

Węgier, Francji, Hiszpanii, Holandii, Włoch, Niemiec czy Słowacji. 

Współpraca w międzynarodowych grupach pozwoliła dodatkowo 

rozwinąć umiejętności interpersonalne oraz wzmocnić poczucie 

przynależności do Europy.

Realizacja przedsięwzięcia pozwoliła na ulepszenie stosowa-

nych metod nauczania, zwiększenie kompetencji językowych, zna-

jomości technologii informacyjno-komunikacyjnej, zaadaptowanie 

przykładów dobrych praktyk i zwiększenie wymiaru europejskiego 

szkoły. Zdobyte przez nauczycieli umiejętności zostaną wykorzy-

stane w pracy z uczniami, jak również podczas realizacji między-

narodowych projektów.

POWER Międzynarodowa Mobilność Kadry 
Edukacji Szkolnej

W ramach projektu Erasmus Plus „Democracy Begins at Home” 

uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach: 

Emilia Cholewa, Alicja Pilarczyk, Zuzanna Klich, Piotr Czapla, 

Mikołaj Bartkowiak oraz Maciej Szromnik pod opieką pań: Anety 

Miszczyńskiej i Marioli Wrońskiej odwiedzili Grecję. Wyjazd zo-

stał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej, przeznaczonych 

na wspieranie międzynarodowej wymiany i współpracy edukacyj-

nej. Celem projektu jest wzmocnienie poczucia demokracji oraz 

Wyjazd uczniów ze Szkoły Podstawowej w Klu-
czach do Grecji

OŚWIATA

Od września Szkole Podstawowej w Rodakach prowadzone 

są ciekawe zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności 

uczniów.

,, Małolaty Grają w Szachy”
Zajęcia przedstawiające walory gry królewskiej, poprzez roz-

rywkę uczą i doskonalą umysły uczniów. Bez względu na wiek 

dziecka, szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cier-

pliwość i wytrwałość, rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć 

oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decy-

zji, dlatego uczniowie młodszych klas rozpoczęli wielką przygodę 

z szachami. Grając w szachy trzeba przestrzegać pewnych określo-

nych zasad i reguł. Każdy szachista musi wykazać się zdyscypli-

nowaniem oraz wyobraźnią. Specyfika tej gry wyklucza odtwórcze 

traktowanie tego zagadnienia. Wszelkie próby bezmyślnego naśla-

downictwa skazane są na niepowodzenie. Uczniowie sami kreują 

wydarzenia na szachownicy i ponoszą za nie odpowiedzialność.

 ,,Młody artysta , inspiracje niezwykłą ceramiką”

Zajęcia przeznaczone są  dla uczniów wrażliwych, ciekawych 

świata, aktywnych, zdolnych oddziaływać twórczo na otoczenie, 

realizować i rozwijać własne zainteresowania. Praca z  tworzywem, 

jakim jest glina, daje dzieciom  poczucie sprawstwa, kreatywności 

i dużo radości. Pozwala na doskonalenie sfery motoryki dużej i ma-

łej. Po wypaleniu prace są malowane.

„Ukulele”

Podczas zajęć dzieci uczą się podstaw gry na tym niezwykłym 

instrumencie. To zajęcia, na które dzieci czekają z niecierpliwością. 

Po kilku lekcjach grają swoje pierwsze piosenki. Zajęcia są wypeł-

nione śpiewem i grą, a wszystko to jest prowadzone według autor-

skiego scenariusza. Kibicujemy wszystkim uczestnikom i czekamy 

z niecierpliwością na pierwszy występ.

W  placówce są prowadzone jeszcze dwie innowacje: 

„Superbohaterowie” oraz „Eksperymenty przyrodnicze”. Ciekawa 

i różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych daje możliwość wyboru 

uczniom. Każdy może znaleźć coś dla siebie.

Innowacje pedagogiczne prowadzone w Szkole 
Podstawowej w Rodakach

wielokulturowości wśród uczniów. 

W spotkaniu w Grecji wzięła udział 

młodzież nie tylko ze szkół z Polski, ale 

także z Turcji, Portugalii i Włoch. 

Młodzi mieszkańcy naszej gminy 

mieli m.in. okazję zwiedzić Muzeum 

Mastyksowe Chios i wioski Pirgi i Mesta. 

Na każdym kroku poznawali tradycje 

narodowe towarzyszy z innych krajów. 

Wrócili do Polski bogatsi o nowe do-

świadczenia i przyjaźnie.

Źródło: SP Klucze
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Plany inwestycyjne Gminy Klucze na 2022 r.
SAMORZĄD SAMORZĄD

Budżet Gminy Klucze na 2022 rok zakłada dochody na pozio-

mie 84,5 mln zł, a wydatki na poziomie ok. 104 mln zł.  Blisko 

33,5 mln zł zaplanowano na inwestycje, a w szczególności: drogi, 

infrastrukturę sportową, czy też kanalizację. Możliwości inwe-

stycyjne Gminy zależą w dużej mierze od dochodów własnych 

Gminy, a także dotacji zarówno krajowych jak i unijnych. 

Na dochody własne gminy składają się m.in.: dochody z majątku 

gminy, wpływy z opłat oraz z określonych podatków (od nieruchomo-

ści, dochodowego od osób fizycznych, rolnego, leśnego, od środków 

transportu, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych), 

udział we wpływach z CIT i PIT, dochody uzyskiwane przez jednostki 

budżetowe gminy, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy.

Najważniejszym podatkowym źródłem dochodów gmin w skali 

kraju są wpływy z podatku od nieruchomości, wpływy z podatku 

dochodowego od osób fizycznych oraz dochody z majątku. 

Dochody własne gminy w tegorocznym budżecie stanowią kwo-

tę prawie 33 mln zł. Oprócz nich do budżetu wpływają: subwencja 

ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone m.in. na 

realizację zadań z zakresu oświaty (ponad 14,7 mln. zł.), czy pomocy 

społecznej (nieco ponad 14 mln. zł) kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego (kwota prawie 5 mln. zł.), gospodarki komunalnej oraz 

środki z budżetu Unii Europejskiej. 

Innym źródłem dochodów są  subwencje oraz dotacje (w tym 

krajowe i unijne) przeznaczone m.in. na realizację zadań z zakresu 

oświaty (ponad 14,7 mln zł) czy pomocy społecznej (nieco ponad 14 

mln zł) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (kwota prawie 5 

mln zł) oraz gospodarki komunalnej (1,6 mln zł).

Najważniejsze działania inwestycyjne jakie zaplanowano 

w Gminie Klucze w 2022 roku to: rozbudowa kanalizacji sanitarnej 

w Kluczach (1,9 mln zł), która obejmie ulice: Bolesławską, Górną, 

Podgórną, Środkową i Pustynną. Jeśli chodzi o inwestycje drogo-

we, to gmina przekaże 1 mln 113 tys. 185 zł, jako pomoc dla powiatu 

na kontynuację zadania przebudowy drogi powiatowej nr 1100K 

w kierunku Rodaki-Ryczówek-Kwaśniów Górny. Ponadto przewi-

dziana jest też modernizacja drogi w Bydlinie (będzie to koszt ok. 

92 tys. zł), a także w Krzywopłotach, w okolicy Domu Ludowego 

oraz w Chechle (odnoga ul. Kluczewskiej w kierunku tzw.: „Bucznej 

Góry”). Odbędzie się to w ramach modernizacji dróg dojazdowych 

do pól w łącznej kwocie blisko 300 tys. zł. Z kolei na opracowanie 

dokumentacji projektowej dotyczącej zadania „Stworzenie centrum 

turystyki regionalnej w Dworku Dietla wraz z infrastrukturą tury-

styczną na Pustyni Błędowskiej” przeznaczono kwotę 350 tys. zł. 

Kontynuowana jest realizacja projektu realizowanego przez gminy: 

Klucze, Olkusz, Wolbrom oraz LGD Nad Białą Przemszą dotycząca 

budowy ścieżki pieszo-rowerowej. Planowana trasa ścieżki – ok. 

9 km, będzie przebiegała od granicy z Gminą Bolesław do granicy 

z Gminą Wolbrom. Kwota  zadanie to ponad 3,1 mln zł, z tego po-

nad 2 mln to środki unijne z Małopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego. Z zadań wieloletnich - trwają inwestycje dotyczące 

„Zagospodarowania otoczenia przy pałacu Dietla wraz z parkiem 

w Kluczach”, „Budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej 

w Kluczach”. Rusza budowa sali gimnastycznej przy Zespole 

Szkolno – Przedszkolnym w Kwaśniowie Dolnym (planowana tego-

roczna kwota wydatków na ten cel to nieco ponad 2,8 mln zł). Są to 

przedsięwzięcia realizowane przy pomocy funduszy zewnętrznych, 

zarówno unijnych jak i krajowych. Do nieco mniejszych inwestycji 

zaplanowanych na ten rok należą: prace remontowo – budowlane 

przewidziane w przedszkolu w Jaroszowcu – m.in. modernizacja 

kuchni. Będzie to koszt ok. 405 tys. zł, przebudowane zostaną także 

schody zewnętrzne przy przedszkolu w Kluczach – koszt 80 tys. zł. 

Zmodernizowana zostanie remiza OSP Bydlin. Na ten cel przezna-

czono w budżecie 50 tys. zł. Z kolei w Zalesiu Golczowskim zosta-

nie przebudowane wejście do komunalnego budynku mieszkalnego 

z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych (120 tys. zł). 

Przedstawione przedsięwzięcia stanowią oczywiście tylko 

część planowanych inwestycji, uwzględnionych w budżecie Gminy 

Klucze, który zawiera szczegółowe zapisy dochodów i wydatków na 

2022 r. i jest dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Klucze. 

Wśród wydatków w budżecie Gminy na szczególną uwagę zasługują 

też zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego. W roku 2022 

nasze sołectwa będą mogły wydać w sumie 577 559,09 zł. Tyle bowiem 

wynosi wysokość funduszu sołeckiego Gminy Klucze. Będzie to kwota 

o blisko 46 tysięcy złotych wyższa od tej, którą mieli do dyspozycji sołtysi 

w roku ubiegłym. Decyzja o przeznaczeniu tych środków podjęta została 

z udziałem mieszkańców, podczas wrześniowych zebrań sołeckich. 

Zanim zaprezentowane zostaną plany poszczególnych sołectw, 

związane z przeznaczeniem tego funduszu, warto przypomnieć jego 

definicję oraz zasady i cele wydatkowania.

Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków 

życia mieszkańców gminy. Jest wyodrębniany w budżecie gminy i przez 

cały czas pozostaje jego częścią. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego 

decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich. Za 

jego wykonanie, podobnie jak całego budżetu gminy, odpowiada Wójt. 

Od czego zależy wysokość kwoty, która trafia do danego sołectwa? 

Przy dokonywaniu obliczeń pod uwagę bierze się m.in. liczbę mieszkań-

ców danego sołectwa oraz wykonanie dochodów bieżących gminy, za 

rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata. Zgodnie z ustawą o fun-

duszu sołeckim środki z tego źródła mogą być przeznaczane na realizację 

tych przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie 

warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. 

Z przyznanych środków sołectwo może np. wyremontować plac zabaw, 

zamontować oświetlenie, naprawić zniszczony chodnik lub drogę czy 

zadbać o tereny zielone. Środki często przeznaczane są też na przedsię-

wzięcia służące integracji mieszkańców, jak np. festyny wiejskie.

Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z fundu-

szu, jest złożenie do Wójta odpowiedniego wniosku w terminie do 30 wrze-

śnia roku poprzedzającego rok budżetowy, którego on dotyczy. Wniosek 

taki musi zostać uchwalony przez zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, 

rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. 

Na co planują wydatkować środki  
sołectwa w Gminie Klucze?

Bogucin Duży ma w planach opracowanie wstępnych projektów 

podziału nieruchomości ujętych w planie zagospodarowania prze-

strzennego jako droga 113KDD, a także zagospodarowanie działki 

koło remizy OSP, poprzez utwardzenie placu i wytyczenie miejsc 

parkingowych. Oprócz tego środki zostaną przeznaczone na orga-

nizację festynów. Jest to kwota - 27 028,24 zł.

Bydlin – tutaj środki zostaną przeznaczone na remont ogro-

dzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bydlinie - od ul. 

Legionów oraz na zagospodarowanie działki, na której znajduje się 

boisko i pawilon sportowy. Będzie to kwota 49 593,10 zł.

W Chechle – przewidziano modernizację drogi na działce nr 

2638 (odnoga ul. Kluczewskiej), budowę oświetlenia boiska sporto-

wego przy ul. Leśnej, wykonanie tablicy informacyjno-turystycznej, 

która ma stanąć na Placu Partyzantów, jak również zakup altany. 

Pieniądze przeznaczone będą także na organizację festynu oraz 

Dnia Sportu dla dzieci i młodzieży. Sołectwo na te wszystkie cele 

ma do dyspozycji kwotę 49 593,10 zł.

W Cieślinie rozbudowane zostanie oświetlenie uliczne przy 

ul. Jurajskiej na odcinku Cieślin – Bydlin, a także wyremontowane 

schody i pomieszczenia w Domu Ludowym, zaplanowano też or-

ganizację festynów, celem pobudzenia aktywności obywatelskiej. 

Sołectwo ma do dyspozycji kwotę 24 846,00 zł.

W Golczowicach środki zostaną przeznaczone na modernizację 

placu zabaw oraz organizację rocznicowych obchodów Powstania 

Styczniowego. Będzie to kwota 23 606,32 zł.

Fundusz sołecki Huciska poświęcono na modernizację ul. 

Skalnej - 18 845,38 zł.

Jaroszowiec przeznaczy swoje środki na wykonanie dokumen-

tacji projektowej budynku sportowca, doposażenia placu zabaw 

o ławki oraz na modernizację: ul. Leśnej (od strony ul. Kolejowej), 

a także drogi dojazdowej do posesji na działce nr 26/4. W planach 

jest także organizacja festynów. Wykorzystane zostaną na to środki 

w kwocie 49 593,10 zł.

Sołectwo Klucze założyło, że środki z funduszu sołeckiego zo-

staną przeznaczone na: modernizację ul. Środkowej, doposażenie 

przedszkolnego placu zabaw, wykonanie projektu technicznego 

budowy oświetlenia stadionu, zakup sprzętu dla OSP, a także ma-

teriałów budowlanych do „Domku Wędkarza” znajdującego się na 

„Papierni”. Kwota do dyspozycji sołectwa to 49 593,10 zł.

Kolbark – tutaj środki z funduszu sołeckiego obejmą: wyko-

nanie dokumentacji oświetlenia ul. Ogrodowej i Słonecznej, mo-

dernizację placu zabaw oraz zakup namiotu dla OSP i organizację 

festynów. Wszystko to za łączną kwotę 35 062,32 zł.

W Krzywopłotach zaplanowano modernizację budynku wie-

lofunkcyjnego, doposażenie pomieszczenia i remont łazienki oraz 

wykonanie ogrodzenia i organizacja festynów. Funduszu sołecki na 

te cele wynosi 35 707,02 zł.

W Kwaśniowie Dolnym w planach jest zakup masztu, sy-

reny i garażu do Remizy OSP i zagospodarowanie działki wo-

kół niej, a także doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Kwaśniowie Dolnym. Suma wydatków to 40 815,12 zł.

Środki z funduszu sołeckiego Kwaśniowa Górnego wykorzystane 

zostaną na opracowanie projektów: oświetlenia przedłużenia drogi 

ul. Polnej; boiska sportowego; podziałów geodezyjnych działek pod 

realizacje drogi kategorii gminnej, ujętej w planie zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy Klucze, oznaczone symbolem 18 KDD (39 

działek). W planach jest wykup gruntu stanowiącego część działki nr 

332/2 z przeznaczeniem na pętle autobusową. Doposażenie szkoły 

i remizy podobnie jak w Kwaśniowie Dolnym, a także na organizację 

festynów. Łączna suma wydatków to 49 593,10 zł.

W Rodakach całość środków, tj. 49 593,10 zł zaplanowano na 

remont chodnika przy ul. Leśnej po parzystej stronie numerów.

Ryczówek swój fundusz przeznaczył na modernizację ul. 

Wodącej i projekt oświetlenia oraz na plac zabaw przy Zespole 

Szkolno – Przedszkolnym. Łączna kwota wydatków to 49 591,10 zł.

Zalesie Golczowskie zostanie zaopatrzone w monitoring przy 

świetlicy, doposażony zostanie również plac zabaw. Kwota do dys-

pozycji dla Zalesia, to 24 498,99 zł.

Im więcej pieniędzy w budżecie, tym więcej zrealizowanych in-

westycji i więcej środków na świadczone przez Gminę Klucze usługi, 

które służą całej społeczności.

Jeśli mieszkasz i pracujesz w Gminie Klucze, 

a PIT rozliczasz poza Gminą, to twój podatek do-

chodowy do ciebie nie wróci. Zostanie wykorzysta-

ny na inwestycje, szkoły, przedszkola czy drogi tam, 

gdzie go wysyłasz. Zostaw swój podatek w Gminie 

Klucze i przyczyniaj się do rozwoju swojej gminy! 

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę hali sporto-

wej, sali gimnastycznej, kanalizacji, dróg czy obiek-

tów kulturalnych. Dzięki nim nasza gmina się roz-

wija! Pamiętaj: zamelduj się w Gminie Klucze lub 

poinformuj Urząd Skarbowy o miejscu swojego 

zamieszkania składając druk ZAP-3. Niech pienią-

dze z Twoich podatków trafią tam, gdzie jesteś Ty 

i Twoja Rodzina!
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Stowarzyszenie Babiniec od 21 września 2021 r. realizuje 

zadanie publiczne pn. „Aktywny Senior Kluczewski”. Projekt 

ten realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa 

Małopolskiego w ramach programu „Aktywny Senior”, a uczest-

niczyć w nim mogą wszystkie osoby w wieku emerytalnym.

Celem  projektu jest aktywizacja osób starszych, które w związ-

ku z pandemią zostały pozbawione możliwości uczestniczenia w do-

tychczasowych aktywnościach edukacyjnych, kulturalnych czy spor-

towych. Do otwartego konkursu ofert wpłynęło 96 wniosków. Zarząd 

Województwa Małopolskiego postanowił dofinansować 28 zadań, 

w tym projekt realizowany przez Stowarzyszenie Babiniec.

Do tej pory wspomniana organizacja pozarządowa w ramach 

projektu „Aktywny Senior Kluczewski” zorganizowała cykl warsz-

tatów, w których uczestniczyli seniorzy z Gminy Klucze. Tematyka 

spotkań była różna i obejmowała takie zagadnienia jak:

• senior i prawo - głównym celem warsztatów było przed-

stawienie w  sposób przystępny dla seniorów zagadnień 

prawnych, które mogą być przydatne osobom starszym  

w codziennych relacjach społecznych. Swoją wiedzą i doświad-

czeniem dzieliła się pani prawnik, która w komunikatywny i zro-

zumiały sposób wyjaśniała skomplikowaną tematykę jurystyczną. 

Zajęcia te miały pokazać seniorom, jak prawo działa w praktyce;

• edukacja na temat bezpieczeństwa seniora – na tych zajęciach se-

niorzy podczas spotkań z przedstawicielami policji, straży pożarnej 

i ratownictwa medycznego mieli okazję poznać zagrożenia, jakie na 

nich czyhają w domu i na ulicy oraz sposoby ich unikania. Podczas 

spotkania z policjantem dowiedzieli się o formach przestępstw do-

konywanych na osobach starszych, które często padają ofiarami 

kradzieży oraz przeróżnych oszustw. Z kolei ratownik medyczny 

uświadomił seniorów jak reagować w sytuacji zagrożenia życia;

• trening pamięci (mnemotechnika) – celem głównym tych warsz-

tatów jest ćwiczenie technik zapamiętywania, poprawiających 

sprawność umysłową oraz pamięć i koncentrację, a co za tym 

idzie przyczyniających się do skutecznego przyswajania wiedzy;

• senior potrzebny od zaraz – spotkania międzypokoleniowe 

w gronie znajomych, przyjaciół, jak również promocja aktyw-

nego trybu życia, zwiększenie umiejętności przydatnych w ży-

ciu codziennym jako wzmocnienie integracji, lek na samotność, 

kreowanie pozytywnego wizerunku osób starszych jako działaczy 

organizacyjnych.

Udało się przeprowadzić sporo interesujących spotkań, z któ-

rych seniorzy mogli wynieść dla siebie wiele ciekawych i przydat-

nych informacji. Wszystko to z zachowaniem wszelkich zasad bez-

pieczeństwa, obowiązujących podczas pandemii.

W 2022 roku planowanych jest szereg atrakcji, które pozwolą 

osobom starszym aktywnie i produktywnie spędzić czas w bez-

piecznych warunkach. Stowarzyszenie Babiniec zaplanowało m.in.: 

cykl spotkań pn. „Śniadania Senioralne”, które mają się odbywać 

w ostatnią środę miesiąca, wycieczki: piesza, rowerowa, autokaro-

wa, rajd nocny po Pustyni Błędowskiej, piknik „pod chmurką” czy 

naukę korzystania z narzędzi internetowych.

Wszystkich Seniorów zapraszamy do udziału w zajęciach 

w 2022 roku.

WYDARZENIA
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Koło Gospodyń Wiejskich w Zalesiu Golczowskim w ubiegłym 

roku obchodziło swoje 20-lecie działalności. Z tej okazji w świe-

tlicy w Zalesiu Golczowskim w dniu 19 listopada odbyła się uro-

czystość jubileuszowa. 

W celebracji jubileuszu uczestniczyli przybyli goście: Poseł na 

Sejm RP - Pani  Agnieszka Ścigaj, Wójt Gminy Klucze - Norbert 

Bień, Radny  Gminy Klucze - Pan Marian Knap, Z-ca Dyrektor 

Gminnego Ośrodka Kultury - Pani Ramona Czyżykowska-Liber, 

Ksiądz Proboszcz Parafii w Jaroszowcu - Jan Wieczorek, aktual-

ne i byłe członkinie KGW w Zalesiu Golczowskim, członkinie za-

przyjaźnionych KGW z Kolbarku, Golczowic i Jaroszowca, a także 

mieszkańcy naszej miejscowości. Przybyli goście złożyli, na ręce 

Przewodniczącej KGW w Zalesiu Golczowskim Agnieszki Ścigaj,  

gratulacje i podziękowania za wkład w kultywowanie tradycji i lo-

kalnych zwyczajów.

KGW w Zalesiu Golczowskim powstało  w dniu 30 sierpnia 2001 

roku z inicjatywy  Pani  Grażyny Płonki, która została pierwszą 

przewodniczącą koła. Przez 20 lat skład koła się zmieniał, mimo 

to ani na chwilę nie przerwało ono swojej działalności. KGW brało 

udział w wielu imprezach dożynkowych na szczeblu gminnym, 

powiatowym, wojewódzkim, czy też diecezjalnym, jak również 

w różnych uroczystościach organizowanych zarówno w gminie, 

jak i poza nią.  Z tych imprez  KGW przywoziło wiele wyróżnień  

rzeczowych  i pieniężnych, dzięki czemu posiada ono bogato wy-

posażoną świetlicę, o którą tak zabiegano. Od początku swojego 

istnienia panie korzystały z wynajmowanych przez Gminę Klucze 

pomieszczeń, od prywatnych właścicieli, najpierw u Pani Olesiak, 

a później u Pana Kalarusa. Sytuacja zmieniła się diametralnie, gdy 

w 2010 roku Uchwałą Sejmiku Małopolskiego, nieruchomość na 

tzw. „Gawliku” została zakupiona przez Gminę Klucze. Od tego 

czasu  KGW pod przewodnictwem Pani Agnieszki Ścigaj, przy 

udziale i pomocy  rodzin i przyjaciół koła - mieszkańców Zalesia 

Golczowskiego, podjęło trud wybudowania świetlicy. W prace 

porządkowe zaangażowało się wiele osób, które poświęciły swój 

czas, by  usunąć gruzowisko po zburzonych, starych zabudowa-

niach. Efektem tych prac było stworzenie przestrzeni przyjaznej 

mieszkańcom. Plac pod świetlicę został wyrównany, zostało po-

stawione ogrodzenie, posadzona roślinność, doprowadzony prąd 

i woda. W części rekreacyjnej został stworzony plac zabaw dla 

dzieci, elementy siłowni na świeżym powietrzu dla chętnych do  

podnoszenia swojej sprawności fizycznej, postawiono altanę i ro-

żen z paleniskiem, z których mogą korzystać mieszkańcy Zalesia, 

podobnie jak z powstałej w 2020 r.  świetlicy wiejskiej, która otrzy-

mała nazwę „GAWLIK, a jej gospodarzem zostało KGW..

Autor tekstu: Sławomir Pająk

10 grudnia 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Tadeusza 

Kościuszki w Chechle odbył się Gminny Konkurs Recytatorski dla 

edukacji wczesnoszkolnej pt. „Podróże z wierszem”.

Dwudziestu jeden uczniów ze szkół z naszej Gminy zaprezen-

towało wiersze związane z   tematyką konkursu. Z uwagi na pan-

demiczne warunki, konkurs odbył się w formie zdalnej. Małych 

oratorów oceniało jury w składzie:  Pani Monika Latos (nauczyciel 

języka polskiego w Szkole Podstawowej w Chechle), Pani Celina 

Adamek (nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej 

w Chechle) i Pani Beata Sierka (nauczyciel języka polskiego w Szkole 

Podstawowej w Rodakach) Po wysłuchaniu wszystkich uczestników 

wybrano Mistrza Recytacji Gminy Klucze.

Wyniki konkursu:

Miejsce I zdobyła Waksmańska Amelia ze Szkoły Podstawowej 

w Kwaśniowie  – nauczyciel prowadzący Bogumiła Barczyk

Miejsce II zdobyła Mrówka Katarzyna ze Szkoły Podstawowej 

w Kluczach  – nauczyciel prowadzący Góźdź Anna

Miejsce III zdobył Duda Ignacy ze Szkoły Podstawowej 

w Kwaśniowie   – nauczyciel prowadzący Wydmańska Agnieszka

Zostały również przyznane wyróżnienia dla Małozięć Zuzanny ze 

Szkoły Podstawowej w Chechle, Żelaznej Alicji ze Szkoły Podstawowej 

w Bydlinie, Kramarz Barbary ze Szkoły Podstawowej w Ryczówku, 

Majcherkiewicz Liliany ze Szkoły Podstawowej w Jaroszowcu, Binek 

Aleksandry ze Szkoły Podstawowej w Rodakach       Gratulujemy !

Mistrz Recytacji Gminy Klucze wybrany!

20 – lecie KGW w Zalesiu Golczowskim„Aktywny Senior Kluczewski” – podsumowanie 
działań za 2021 r.
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HISTORIA

Niniejszy artykuł zawiera rejestrację wspomnień Edmunda 

Oruby, nieżyjącego już mieszkańca Rodak, z okresu II wojny 

światowej i stanowi część cyklu, poświęconego historycznym 

relacjom świadków przeszłości, pochodzącym z terenu gminy 

Klucze.

Wspomnienia Pana Edmunda spisała i przekazała redakcji 

Echa Klucz jego córka – Bożena Trzewiczek, która chciała po-

dzielić się z czytelnikami gazety samorządowej historiami opo-

wiadanymi przez tatę. Wspomnienia te nawiązują do bolesnych 

i trudnych czasów wojny i okupacji, do wydarzeń, w których 

brał udział Pan Edmund, bądź był ich naocznym świadkiem. 

Historie przedstawione w artykule rozgrywały się na terenach 

obecnej gminy Klucze. 

W tym miejscu składamy Pani Bożenie Trzewiczek serdecz-

ne podziękowania za to, że zechciała podzielić się posiadanymi 

materiałami, stanowiącymi dla potomnych cenne źródło infor-

macji i wiedzy historycznej, dotyczącej lokalnej społeczności.

Życiorys

Edmund Oruba urodził się 7 września 1925 r. w Ryczówku 

w rodzinie robotniczej. Był jednym z trojga rodzeństwa. Do 

dwuklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej uczęszczał 

w Ryczówku, ale siedmioklasową Polską Szkołę Powszechną 

ukończył w Kwaśniowie w 1941 r. W tym też roku jego ojciec 

został wywieziony do Oświęcimia, a on pozostał sam z matką 

i dwoma siostrami.

Od 1941 r., mając 15 lat, rozpoczyna pracę jako robotnik 

leśny w Nadleśnictwie Olkusz, gdzie podejmuje zatrudnienie 

aż do 1945 r., czyli do wyzwolenia Polski spod okupacji hi-

tlerowskiej. W 1946 r. wyjeżdża na Dolny Śląsk do Bystrzycy 

Kłodzkiej, gdzie zatrudnia się w Fabryce Papieru w Nowej 

Bystrzycy, jako kierownik ścieralni. W sierpniu 1946 r. zosta-

je powołany do odbycia czynnej służby wojskowej. W 1947 r. 

kończy Szkołę Podoficerską  w stopniu starszy strzelec i został 

skierowany do 7 Oddziału Wojsk Ochrony Pogranicza w Chełmie 

Lubelskim. Bierze udział w  walkach przeciw oddziałom 

Ukraińskiej Armii Powstańczej na terenie powiatów: Chełm, 

Włodawa, Krasnystaw, Hrubieszów i Bełz (obecnie Ukraina). 

Śmierć kolegów z Oddziału, ciągły strach, widok zmasakrowa-

nych i okaleczonych ciał ludności cywilnej – te wspomnienia 

prześladowały go do końca życia. 

Po odbyciu czynnej służby wojskowej w 1948 r. w stopniu 

podporucznika Pan Edmund wraca do rodzinnej wsi Ryczówek. 

Przez rok pracuje w Legnicy w garbarni, a następnie podejmuje 

pracę w Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”. W roku 1953 

r. zmienia miejsce pracy na Hutę „Bolesław” w Bolesławiu, skąd 

zostaje skierowany do Technikum Mechanicznego w Krakowie, 

które ukończył w 1960 r. Od stycznia 1960 r. zatrudnia się  

w Fabryce Celulozy i Papieru w Kluczach jako starszy tech-

nik wynalazczości i racjonalizacji. Z „Papiernią” związany 

jest do przejścia na emeryturę w 1986 r. Od tego też roku aż 

do dnia śmierci, tj.23 września 2010 r. mieszka z żoną i córką 

w Rodakach. 

Jako mieszkaniec Rodak, bierze czynny udział w życiu spo-

łecznym, pełniąc funkcje radnego gminnego oraz powiatowego 

kilku kadencji. Budowa drogi w Rodakach, praca w Komitecie 

Budowy Szkoły Podstawowej w Rodakach, gazyfikacja i budowa 

sieci wodociągowej wsi, połączenia komunikacyjne z Olkuszem, 

to tylko niektóre z działań na terenie miejscowości, w które był 

mocno zaangażowany. Był członkiem Stowarzyszenia Polaków 

Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką. Aktywnie dzia-

łał w organizacji ZBoWiD jako wiceprezes Koła w Kluczach, 

a następnie w Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej 

i Byłych Więźniów Politycznych, gdzie aż do śmierci pełnił 

funkcję wiceprezesa i prezesa Koła w Kluczach. Awansowany 

do stopnia porucznika Wojska Polskiego. Wielokrotnie uho-

norowany odznaczeniami państwowymi i resortowymi, m.in. 

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Dzień Okupacji

„Pomiędzy wsiami Ryczówek a Kwaśniów Dolny przebiega-

ła granica III Rzeszy Niemieckiej i Generalnego Gubernatorstwa. 

Pamiętam dobrze dzień 8 września 1944 roku, gdyż był to 

dzień odpustu w parafii Chechło. W porze poobiedniej przy-

szedł do Ryczówka, do naszego domu, kolega siostry - Tadeusz 

M. z Kwaśniowa z Generalnego Gubernatorstwa. Przed wie-

czorem zwrócił się do mnie z prośbą, abym poszedł do rodziny 

Kaszubów, gdzie przebywał jego kolega, z którym przekraczali 

granicę. Miałem przekazać mu wiadomość, aby zaraz zbierał się 

do wyjścia, gdyż niedługo będzie zmiana żołnierzy na granicy. 

Pora ta była najodpowiedniejsza do jej przekroczenia. W miesz-

kaniu Kaszubów zastałem Matyldę i jej brata Stanisława i Stefana 

J., któremu przekazałem wiadomość od Tadka. Kiedy wyszedłem 

z domu, za mną wybiegł Stach, nalegał abym pozostał dłużej, 

gdyż on tak rzadko przyjeżdża do rodziny (pracował w kopalni 

Dandówka). Postanowiłem jednak wrócić do domu, ponieważ nie 

zabrałem z sobą dokumentów. 

Kiedy wychodziłem z bocznej uliczki (obecnie Łęg) do dro-

gi głównej (ul. Dolna), trwało to około 3-4 minut, zamarłem 

z przerażenia, gdyż w odległości około 100 metrów zobaczyłem 

komendanta żandarmerii – Rudolfa, w asyście dwóch żandar-

mów. Zbliżali się w moim kierunku. Nie było szans aby wrócić do 

domu Kaszubów i ich ostrzec. Żandarmi skręcili w uliczkę, z której 

chwilę wcześniej wyszedłem. Wyglądało na to, że nie pojawili się 

tu przypadkiem. 

Przy „stoku” zatrzymałem się,  s tąd widać było dom 

Kaszubów. Dostrzegłem, jak żandarmi wchodzą na ich podwórko. 

Chwilę po tym usłyszałem „ryk” Rudolfa, krzyk Matyldy i Stacha 

i smugi świetlne od seryjnych pocisków. Rozegrał się dramat, 

w którym ponieśli śmierć Matylda i jej brat Stanisław. Niemiecki 

okupant - żandarm Rudolf władował całą serię pocisków w dwa 

ciała leżące na podwórku. 

W tym czasie, kiedy mordowano moich przyjaciół, nie było 

w domu matki Matyldy i Stacha, gdyż wyszła do sąsiadki po-

życzyć chleba i to ją uratowało. Natomiast Stefan J. miał dużo 

szczęścia, gdyż w czasie, gdy Rudolf zajęty był Matyldą i Stachem, 

podjął udaną próbę ucieczki. Żandarm Ochman, który stał przy 

bramie strzelał w jego kierunku, ale nie trafił. 

Ciała zabitych Niemcy przewieźli do remizy w Ogrodzieńcu 

i tam leżały kilka dni. Nie pozwalano matce zbliżyć się do ofiar. 

Na rozkaz okupanta pochowano ich bez pogrzebu na cmentarzu 

w Ogrodzieńcu”.

Opracowała: Bożena Trzewiczek

Kolejne relacje historyczne Pana Edmunda, opracowane 

przez jego córkę, pojawią się w następnym numerze „Echa 

Klucz”. Zachęcamy do czytania!

HISTORIA

Kartki z pamiętnika – historyczne wspomnienia 
Edmunda Oruby
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Na zdjęciu: Edmund Oruba

Fragment mapy, obrazujący granicę III Rzeszy Niemieckiej, przebiegającą między wsiami Ryczówek a Kwaśniów Dolny. VI 1944 r.  
- Karte des Deutschen Reiches (Mapa Rzeszy Niemieckiej)
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Projekt "Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB)"
jest realizowany w ramach programu „Zintegrowany
system ograniczania niskiej emisji (ZONE)".

e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl
Wzory formularzy, instrukcje, FAQ: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow  

Co to jest CEEB?   
Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe

informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości

powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".  

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 

w których znajduje się źródło ciepła.

Kto musi złożyć deklarację?   

30
czerwiec

dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,

deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Do kiedy złożyć deklarację?  
dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione 

przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,

 

drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego

lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.  

 w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście 

w Urzędzie Gminy / Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.  
 

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

1

2.

Jak złożyć deklarację?   

PAMIĘTAJ, ZŁÓŻ DEKLARACJĘ 
o źródłach ogrzewania budynków

www.ceeb.gov.pl

Od dnia 25.01.2022 r. wprowadza się do 

Programu:

1. Zmiany, które mają zastosowanie 

również do wniosków o dofinansowanie 

złożonych w ramach wcześniejszych wer-

sji Programu:

• dodanie wyjątku w przypadku, gdy do-

finansowanie łączy się z gminnymi 

programami parasolowymi, w których 

wnioskodawca nie staje się właścicielem 

kotła do zakończenia okresu trwałości. 

Wnioskodawca nie musi być właścicielem 

źródła ciepła, o dofinansowanie którego 

wnioskuje, żeby skorzystać z dofinanso-

wania w ramach Programu;

• dodanie wyjątku dla przypadku, gdy 

opóźnienie rozliczenia wynika z przesu-

nięcia terminu przyłączenia gazu przez 

operatora. Dopuszcza się wtedy wydłu-

żenie okresu realizacji przedsięwzięcia o 

więcej niż 6 miesięcy (limit taki obowią-

zuje w pozostałych przypadkach).

2. Pozostałe istotne zmiany:

• usunięcie możliwości składania wniosku 

o płatność przed zawarciem umowy 

dotacji;

• dopuszczenie kotłów dwupaliwowych 

zgazowujących drewno i spalających 

pellet drzewny, jako zgodnych z celami 

Programu;

• doprecyzowanie wymagań dla prze-

wodów kominowych w przypadku ko-

tłów na paliwo stałe, ze względów 

bezpieczeństwa.

• W konsekwencji wprowadzonych zmian 

Programu, część dokumentów progra-

mowych uległa zmianie, w tym:

• regulamin naboru wniosków o dofinan-

sowanie przedsięwzięć w formie dota-

cji w ramach Programu Priorytetowego 

„Czyste Powietrze”,

• wzór Wniosku o dofinansowanie w formie 

dotacji,

• wzór Wniosku o płatność.

 Nie jest możliwa korekta wniosku o 

dofinansowanie (w rozumieniu § 2 ust. 19 

Regulaminu naboru wniosków) złożonego 

w ramach Części 1 albo 2 Programu przed 

dniem 25.01.2022 r. zmieniająca warunki 

dofinansowania zgodnie z Częścią 3 progra-

mu. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o 

dofinansowanie przed dniem 25.01.2022 r., 

ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, 

może wycofać wniosek i złożyć go ponow-

nie na warunkach Części 3 programu, z za-

strzeżeniem spełnienia wymogów doty-

czących terminu rozpoczęcia i zakończenia 

przedsięwzięcia wskazanych w Programie.

UWAGA!!!

Ponadto informujemy, że dla umów 

dotacji zawartych na podstawie wniosków 

o dofinansowanie w formie dotacji składa-

nych od dnia 25.01.2022 r., rozliczenie dofi-

nansowania możliwe jest tylko w oparciu o 

formularz online wniosku o płatność dostęp-

ny na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/ – 

link do tej strony jest dostępny na Portalu 

Beneficjenta właściwego WFOŚiGW oraz w 

serwisie „gov.pl” pod adresem

https://www.gov.pl/web/gov/skorzy-

staj-z-programu-czyste-powietrze (nie 

ma możliwości rozliczenia w oparciu o for-

mularz pdf).

Zmiana Programu Priorytetowego  
„Czyste Powietrze”
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Informacja  o  przekształceniu

Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Centrum Usług Społecznych 

w Kluczach

Drodzy Mieszkańcy Gminy Klucze, informujemy,

że z dniem 1 stycznia 2022 r., na mocy uchwały

Rady  Gminy  Klucze,  została  utworzona  nowa

jednostka   poprzez  przekształcenie  Ośrodka

Pomocy Społecznej w Kluczach w Centrum Usług

Społecznych w Kluczach (CUS).

Celem działania CUS jest  integracja,  rozwój  i  poszerzenie  dostępności  usług społecznych,  a  także

zaoferowanie nowych usług. Jego działania są zaprojektowane dla wszystkich mieszkańców Gminy

Klucze w sposób nowoczesny -  jako instytucja  jednego okienka.  To tutaj  mieszkańcy będą mogli

uzgodnić  z  pracownikiem centrum indywidualne plany  usług  społecznych  i  w ramach ustalonych

planów korzystać z różnorodnych form wsparcia, które świadczyć będą lokalni usługodawcy.

Obecnie trwają prace nad aktualizacją strony internetowej Centrum Usług Społecznych w Kluczach

(była strona OPS w Kluczach), a wszystko po to by wszelkie informacje na temat naszej działalności

były dla Państwa dostępne.

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W KLUCZACH

JEŚLI ZNAJDUJESZ SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, ZMAGASZ SIĘ Z PROBLEMAMI I SZUKASZ 

POMOCY W ICH ROZWIĄZANIU, JESTEŚMY DLA CIEBIE!

Punkt Interwencji  Kryzysowej w Kluczach przy Centrum Usług Społecznych zaprasza mieszkańców

Gminy Klucze do skorzystania z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego w formie:

- poradnictwa psychologicznego

- poradnictwa prawnego

- poradnictwa socjalnego

- poradnictwa psychoterapeutycznego

- grupy psychoterapeutycznej dla osób w kryzysie

Poradnictwo świadczone jest w każdy czwartek miesiąca w godzinach 15:30 – 17:30

Spotkanie można umówić telefonicznie pod numerem 32/642-84-67,  bądź w Kancelarii  Centrum

Usług Społecznych (pokój 2), przy ul. Zawierciańskiej 16, 32-310 Klucze
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Za nami 2 tygodnie kreatywnie spędzonego czasu, dużo 

uśmiechu i dobrej zabawy! Powody do zadowolenia mają nie tyl-

ko dzieci, ale i organizatorzy ferii na sportowo w Gminie Klucze.  

Inicjatorem i  pomysłodawcą tego przedsięwzięcia było 

Centrum Usług Społecznych w Kluczach, które we współpracy ze 

Stowarzyszeniem Forum Oświatowe Klucze w ramach Centrum 

Doświadczania Świata - Specjalistycznej Placówki Wsparcia 

Dziennego, zrealizowało ten szczególny projekt, a partnerowała 

im Szkoła Podstawowa w Kluczach. Współpraca ta zakończyła się 

sukcesem i już zrodziły się plany nowych przedsięwzięć.  

Zainteresowanie feriami na sportowo, odbywającymi się od 17 

stycznia 2022r.  do 28 stycznia 2022 r., było bardzo duże. Wzięło 

w nich udział 109 dzieci w wieku 6-12 lat ze wszystkich miej-

scowości Gminy Klucze. Bezpłatne zajęcia odbywały się w Sali 

Doświadczania Świata, w Zielonej Czytelni oraz w sali gimnastycz-

nej Szkoły Podstawowej w Kluczach. Każdego dnia chętni mogli 

skorzystać z odpłatnego posiłku.

W ciągu dwóch tygodni dzieci uczestniczyły w warsztatach ar-

tystycznych, ogólnorozwojowych, relaksacyjnych, ruchowych i so-

cjoterapeutycznych prowadzonych przez instruktorów z Centrum 

Doświadczania Świata - Specjalistycznej Placówki Wsparcia 

Dziennego oraz zajęć sportowych, prowadzonych przez trenerów 

z Akademii Sportu, Speed-Ball Sportownia, a także ratowników na 

basenie. Uczestnicy zajęć mogli też spróbować gry w speed-ball, pod 

okiem brązowego Medalisty Mistrzostw Świata Zbigniewa Bizonia. 

W ramach ferii na sportowo zorganizowana została także pie-

sza wycieczka na Czubatkę, skąd dzieci mogły podziwiać Pustynię 

Błędowską w zimowym wydaniu. W planach była jeszcze jedna wy-

cieczka po okolicy, ale pogoda nieco je pokrzyżowała, jednak alter-

natywa w postaci gier i zabaw w budynku szkoły w pełni usatysfak-

cjonowała małych odkrywców.

Podczas dwutygodniowych zajęć dzieci nie miały czasu się nudzić 

-  zajęcia na sali gimnastycznej, na basenie, konkursy  karaoke, tań-

ce, śpiewy, wykonywanie prac plastycznych, jak maski karnawałowe 

– to tylko część atrakcji. Oprócz gier i zabaw była też nauka. Odbyła 

się m.in. prelekcja na temat bezpieczeństwa podczas ferii, przepro-

wadzona przez Policjantów z Komisariatu Policji w Kluczach.

Cały okres „ferii na sportowo” był intensywny i pełen wrażeń.  

Podczas zajęć socjoterapeutycznych „Razem najlepiej - współ-

praca się opłaca”, uczestnicy mieli okazję doświadczać sytuacje, 

wymagające współdziałania całej grupy, co było priorytetem or-

ganizowanych zajęć. Współpracy wymagała także fabularna gra 

zagadkowa - Szkolenie na tajnego agenta! Najmłodsza grupa 

rozwiązywała zadania i zagadki oraz podążała za wskazówkami. 

Każdy otrzymał odznakę i dyplom Tajnego Agenta, z kolei naj-

starsza grupa miała okazję podczas zajęć na basenie popływać 

pontonami oraz grać w waterball. Młodsze grupy również spędziły 

czynnie czas w wodzie!

Aktywnie było także podczas codziennych zajęć na sali gimna-

stycznej, gdzie pod bacznym okiem trenerów rozgrywały się mecze 

piłki nożnej oraz inne zabawy i gry sportowe. Jeśli zaś ktoś zapragnął 

się wyciszyć i zrelaksować, to mógł przenieść się w świat kolorów  

i dźwięków w Sali Doświadczania Świata, gdzie zagościły morskie 

zwierzęta.

Organizatorzy przygotowali moc atrakcji i nie było czasu na 

nudę. Był to okres potrzebny dzieciom na regenerację, a przy tym 

pozwolił na rozwój twórczy i aktywne spędzenie czasu wolnego. Na 

zakończenie ferii wszyscy uczestnicy zajęć wzięli udział w zaba-

wach animacyjnych i otrzymali medale z rąk organizatorów.

Dziękujemy organizatorom a w szczególności wszystkim 

uczestnikom zajęć. Liczymy na kolejne takie wspaniałe akcje zgod-

nie z hasłem: RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Ferie na sportowo 2022 dobiegły końca!
WYDARZENIA WYDARZENIA

Na zdjęciu od prawej: Kierownik - Organizator Społeczności Lokalnej w CUS - Jarosław Rak, Dyrektor CUS w Kluczach - Agnieszka Ścigaj, 
Dyrektor SP w Kluczach - Marta Dziura, Z-ca Dyrektora SP w Kluczach - Anna Konieczniak, Kierownik

Centrum Doświadczania Świata - Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego przy SP w Kluczach - Kamila Przybylska

W realizację akcji zaangażowani byli organiozatorzy: 
Centrum Usług Społecznych w Kluczach
Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze

Partnerzy:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach
Ferie zimowe współfinansowane były przez CUS i SFOK.
Zajęcia prowadzone były przez wychowawców i specja-
listów Centrum Doświadczania Świata Specjalistycznej 
Placówki Wsparcia Dziennego w Kluczach oraz trenerów 
z Akademii Sportu.
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Fotorelacja z ferii na sportowo


