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19 kwietnia w Olkuszu ruszył pierwszy  

w Małopolsce Punkt Szczepień Powszechnych. 

Mieści się on w hali MOSiR i może szczepić 

nawet 700 osób dziennie. W dniu uruchomie-

nia punktu już w godzinach porannych do 

zaszczepienia zapisało się ponad 500 osób.  

 Str. 3

Rządowe wsparcie na drogi

Przebudowa drogi gminnej w Rodakach wraz  

z budową oświetlenia ulicznego oraz przebu-

dowa dwóch odcinków drogi powiatowej  

w miejscowościach Rodaki, Ryczówek  

i Kwaśniów Górny są na liście zadań dofinan-

sowanych w ramach Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg.
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Pustynia Błędowska nie po raz pierwszy stała się miejscem 
działań artystycznych. Tym razem plener ten wykorzystali 
twórcy sztuki wystawianej w Teatrze Słowackiego w Krakowie.
 Str. 8

Spektakl w teatrze, 
zwiaStun na puStyni
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W Kluczach rozpoczęły się prace związane z budową nowoczesnego obiektu – hali 

sportowej, która powstanie przy budynku szkoły podstawowej. Budowa hali będzie 

kosztować ok. 16 mln złotych. Na tę dużą inwestycję Gmina Klucze pozyskała dofinanso-

wanie: 5 mln zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach programu „Sportowa 

Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2019” oraz 4 mln 

złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Kolejną inwestycją, która również się rozpoczęła, jest przebudowa i modernizacja Domu 

Kultury „Papiernik” w Kluczach. To także zadanie, które będzie zrealizowane z pomocą fun-

duszy zewnętrznych – 4 i pół mln z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz 1 mln 751 tys zł z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych (łączny koszt projektu i robót budowlanych w domu kultury wynosi 11 486 396,65 zł). 

 (RJ)

Budowa hali sportowej  
i modernizacja domu kultury

Ruszyły dwie inwestycje

Zdjęcie z prac przygotowawczych do modernizacji i przebudowy Domu Kultury w Kluczach 
- demontaż wyposażenia sali widowiskowej. To już ostatni rzut oka na salę w dotychcza-
sowej zabudowie. Za ok. 2 lata (na taki czas przewidziano prace remontowe) będzie to 
nowoczesna sala. (fot. Anna Kurczek).

Hala powstaje przy Szkole Podstawowej w Kluczach (fot. Rafał Jaworski).
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SZCZEPIENIA – COVID-19

Pilotażowy Punkt 
Szczepień w Olkuszu

19 kwietnia w Olkuszu jako pierwszy w Małopolsce ruszył 

Punkt Szczepień Powszechnych. Mieści się on w hali wi-

dowiskowo-sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

i może szczepić nawet 700 osób dziennie. W dniu uruchomienia 

punktu już w godzinach porannych do zaszczepienia zapisało się 

ponad 500 osób. 

Jak poinformował wojewoda małopolski Łukasz Kmita, na te-

renie powiatu powstanie jeszcze jeden punkt o wysokiej wydaj-

ności szczepień przeciw COVID-19, w Wolbromiu. Punkty takie 

w całej Małopolsce powstają w ramach współpracy administracji 

rządowej z samorządami. W powiecie olkuskim nad logistycznym 

przygotowaniem punktów czuwa starosta we współpracy z lokal-

nymi samorządami. Za szczepienia w MOSiR od strony medycznej 

odpowiedzialna jest spółka Nowy Szpital, a sam budynek został 

udostępniony na ten cel przez Miasto Olkusz.

W otwarciu pilotażowego Punktu Szczepień Powszechnych 

w hali MOSiR uczestniczyli: wojewoda małopolski Łukasz Kmita, 

dyrektor MOW NFZ Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska, starosta 

olkuski Bogumił Sobczyk, burmistrz Olkusza Roman Piaśnik, 

Wójt Gminy Klucze Norbert Bień oraz włodarze pozostałych 

gmin powiatu olkuskiego, prezes Nowego Szpitala w Olkuszu  

dr Norbert Kubański, a także przedstawiciele lokalnych służb.

Wytypowanie przez wojewodę Olkusza na Punkt Szczepień 

Powszechnych ma strategiczne znaczenie, m.in. z uwagi na to, że 

powiat olkuski sąsiaduje z województwem śląskim, które zmaga 

się ze szczególnie trudną sytuacją epidemiczną. Dzięki nowemu 

punktowi mieszkańcy regionu będą mieli szansę na mocne przy-

spieszenie szczepień. Pozostałe punkty PSP w Małopolsce zostaną 

uruchomione prawdopodobnie na początku maja.

Hala MOSiR to obiekt o ogromnym potencjale, który zapewnia 
sprawność działania i bezpieczną obsługę osób. Jest to efekt pra-
cy wielu osób, które przygotowały ten pilotażowy Punkt Szczepień 
Powszechnych. Dotychczas ta hala służyła sportowcom. Dzisiaj jest 
halą życia i będzie służyła wszystkim mieszkańcom powiatu olkuskie-
go i Małopolanom – powiedział wojewoda Łukasz Kmita, dziękując 

jednocześnie wszystkim organizatorom, instytucjom i samorzą-

dowcom, którzy przyczynili się do powstania tego punktu.

 Rafał Jaworski 

Punkt Szczepień Powszechnych w Olkuszu funk-

cjonuje  przez siedem dni  w  tygodniu w  godzi-

nach 9.00 - 18.00 . W etapie początkowym działania 

Punktu Szczepień Powszechnych, szczepione w nim 

będą tylko osoby zarejestrowane poprzez e-rejestra-

cję zgodnie z harmonogramem szczepień. Aktualny 

harmonogram rejestracji oraz informacje dla po-

szczególnych grup wiekowych można sprawdzić na  

www.gov.pl a rejestracja elektroniczna na szczepienie do-

stępna jest na pacjent.gov.pl

Uczestnicy otwarcia pilotażowego Punktu Szczepień 
Powszechnych w hali MOSiR  (fot. Wiola Woźniczko)

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita (drugi z prawej) podczas 
rozmowy z pacjentami PSP w Olkuszu (fot. Małopolski Urząd 
Wojewódzki w Krakowie)
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OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 Wójt Gminy Klucze

z a w i a d a m i a 

o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu  

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze wraz z prognozą  

oddziaływania na środowisko, które odbędzie się w dniach od 26 kwietnia 2021 r. do 25 maja 2021 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków  

zagospodarowania przestrzennego (oraz prognozie oddziaływania na środowisko) odbędzie się 

20.05.2021 r. o godzinie 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy Klucze

Zmiana studium sporządzana jest w zakresie:
1.  Aktualizacji przebiegu planowanej obwodnicy Klucz oraz określenia kierunków zagospodarowania terenów do niej przylegających;
2.  Określenia kierunków zagospodarowania terenów przylegających do osadników w Kluczach;
3.  Doprecyzowania zasięgu terenu usług sportu w Kwaśniowie Górnym;
4.  Zmian kierunków zagospodarowania terenów ZPB mających charakter kompleksów leśnych;
5.  Aktualizacji zapisów studium dotyczących złóż, terenów, obszarów górniczych i terenów związanych z eksploatacją;
6.  Aktualizacji przebiegu linii elektroenergetycznych wraz ze strefami technicznymi;
7.  Aktualizacji zapisów dotyczących inwestycji celu publicznego;
8.  Aktualizacji zapisów studium wynikających ze zmian przepisów odrębnych;
9.  Korekty sieci dróg.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium wyłożonym do publicznego wglądu w zakresie j.w., może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze lub elektronicznej, w tym za po-
mocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres klucze@gmina-klucze.pl nieprzekraczalnym terminie  
do 15 czerwca 2021 roku.

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze wraz z prognozą  
oddziaływania na środowisko jest dostępny w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Klucze oraz  

na stronie internetowej: www.gmina-klucze.pl.
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INWESTYCJE

Premier Mateusz Morawiecki zatwier-

dził listę zadań finansowanych w ra-

mach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Wśród zadań, które otrzymają wsparcie, 

jest przebudowa drogi gminnej w Rodakach 

wraz z budową oświetlenia ulicznego oraz 

przebudowa dwóch odcinków drogi po-

wiatowej w miejscowościach Rodaki, 

Ryczówek i Kwaśniów Górny (zadanie wie-

loletnie, rozpoczęte w ub. roku).

Pierwsze ze wspomnianych zadań, które 

znalazły się na zatwierdzonej liście przed-

sięwzięć dofinansowanych z rządowego 

funduszu, „Przebudowa drogi gminnej Nr 

120147K w miejscowości Rodaki w Gminie 

Klucze wraz z budową oświetlenia uliczne-

go”, będzie kosztować łącznie 841 372 zł, 

a dofinansowanie wyniesie 588 960 zł.

W ramach projektu zostanie przebudo-
wany odcinek drogi gminnej o długości 330 
metrów w Rodakach. Kolejnym zadaniem, 
które uzyskało dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg, jest obecnie reali-
zowana przez Powiat Olkuski przy wsparciu 
Gminy Klucze przebudowa drogi powiato-
wej w miejscowościach Rodaki, Ryczówek 
i Kwaśniów Górny. Dzięki przyznanym środ-
kom uda się zmodernizować prawie 6 km 
dróg na terenie naszej gminy – informuje 

Wójt Gminy Klucze Norbert Bień.

Zadanie związane z przebudową drogi 

powiatowej nr 1100K w miejscowościach 

Rodaki, Ryczówek i Kwaśniów Górny jest 

projektem wieloletnim, dofinansowanym 

z RFRD w latach 2020 – 2022. Wartość pro-

jektu ogółem wynosi 7 714 294 zł, a kwota 

dofinansowania w tym roku: 3 396 359 zł.

Łączna kwota dofinansowania, któ-

ra trafi do małopolskich powiatów i gmin 

w 2021 roku na realizację 274 zadań wy-

nosić będzie 287 351 281,34 zł. Środki zo-

staną przeznaczone na 229 nowych zadań 

drogowych w całym regionie, a także także 

45 projektów wieloletnich, które otrzymały 

dofinansowanie w ramach naborów prze-

prowadzonych w latach ubiegłych.

O dofinansowaniu inwestycji w Ma-

łopolsce w ramach Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg mówił podczas briefingu 

prasowego wojewoda Łukasz Kmita.

Dzięki środkom z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg kierowcy i piesi będą mogli 
czuć się bezpieczniej. Dofinansowanie inwe-
stycji w naszym regionie to również pobudze-
nie aktywności gospodarczej przedsiębiorców 
i efektywna walka z potencjalnymi skutkami 
spowolnienia gospodarczego wywołanymi 
epidemią. Unowocześniając małopolski sys-
tem sieci dróg, przyczyniamy się do poprawy 
poziomu życia mieszkańców naszego woje-
wództwa – podkreślił Łukasz Kmita.

Dofinansowanie w 2021 roku na 

zadania realizowane przez małopolskie 

samorządy:

• kontynuowane zadania wielolet-

nie – 45 zadań na kwotę  

58 009 370,36 zł,

• nowe zadania jednoroczne  

– 167 zadań na kwotę  

139 037 203,86 zł,

• nowe zadania wieloletnie  

– 62 zadania na kwotę  

90 304 707,12 zł.

W ramach rozstrzygnięć Rządowego 

F u n d u s z u  R o z w o j u  D r ó g  ( d a w n i e j 

Funduszu Dróg Samorządowych) w la-

tach 2019 – 2024 do Małopolski trafi 

539 989 101,34 zł na realizację zadań dro-

gowych, wskazanych przez samorządy 

gminne i powiatowe. (RJ)

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej  
i powiatowej w Gminie Klucze

Przebudowa drogi powiatowej na odcinku w Ryczówku (fot. Rafał Jaworski)
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INFORMACJE

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań został wydłu-

żony do 30 września br. Udział w spisie powszechnym jest obo-

wiązkowy, a wszystkie zebrane dane podlegają bezwzględnej 

ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 

czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 443 

z późn. zm.). 

Jak się spisać?

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, podstawową meto-

dą realizacji obowiązku spisowego jest samospis poprzez aplikację, 

dostępną pod adresem nsp2021.spis.gov.pl. 

GUS przypomina, że spisać można się także na infolinii spi-

sowej obsługiwanej przez pracowników statystyki publicznej pod 

numerem 22 279 99 99. 

Osoby, które nie będą mogły spisać się samodzielnie, zosta-

ną spisane przez rachmistrzów spisowych jedną z dwóch metod 

uzupełniających w formie wywiadu telefonicznego lub wywiadu 

bezpośredniego, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna. Obecnie 

wywiady bezpośrednie nie są realizowane z uwagi na epidemię. 

Natomiast rachmistrzowie telefoniczni zgodnie z planem roz-

poczną pracę 4 maja.

Stanowisko do samospisu 
w urzędzie gminy

Internetowo będzie można także spisać się w Urzędzie Gminy 

Klucze (ul. Partyzantów 1), gdzie już od 1 kwietnia, czyli od uru-

chomienia spisu, zostało przygotowane stanowisko kompute-

rowe dla osób, które nie posiadają warunków technicznych do 

dokonania samospisu. Obecnie, z uwagi na wyłączenie urzędu 

dla bezpośredniej obsługi interesantów w związku ze stanem epi-

demicznym,  stanowisko komputerowe tymczasowo jest niedo-

stępne. Będzie można z niego skorzystać z chwilą przywrócenia 

bezpośredniej obsługi mieszkańców w urzędzie, kiedy obostrzenia 

związane z pandemią zostaną poluzowane. 

Planuje się, że stanowisko takie będzie czynne dla klientów do 

zakończenia spisu (do 30 września br.),  w godzinach od 8:00-15:00 

od poniedziałku do piątku.

Urząd Gminy poprzez wyznaczonych pracowników  zapewni 

wsparcie merytoryczne i techniczne przy dokonywaniu samospisu.

Narodowy Spis 
Powszechny 
do 30 września 

Więcej informacji na 
temat NSP 2021:

 ◼ na stronie internetowej spis.gov.pl

 ◼ w Urzędzie Gminy Klucze - Gminnym Biurze Spisowym -  

tel. 32 6428 508 wew. 48, 56, 33

 ◼ pod numerem telefonicznym infolinii spisowej 22 279 99 99

Podstawową metodą realizacji obowiązku spisowego jest  
samospis poprzez aplikację dostępną na stronie spisu.
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W budynku Dziennego Domu SENIOR+ „Pustynna Oaza”  

w Chechle zamontowano niedawno szyb zewnętrzny z win-

dą. Doposażono także salę rehabilitacyjną i zorganizowano stre-

fę wypoczynku. Wszystkie prace i zakupy z tym związane zostały 

sfinansowane ze środków pozyskanych na projekt „Zapewnienie 

funkcjonowania Dziennego Domu SENIOR+”, który jest realizowa-

ny przez Gminę Klucze – Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach.

W Dziennym Domu SENIOR+ „Pustynna Oaza” w Chechle 

pojawiły się nowości, które usprawniają jego funkcjonowanie. Na 

początku bieżącego roku zakończono tam prace związane z mon-

tażem szybu zewnętrznego w budynku, co znacznie ułatwi senio-

rom przemieszczanie się między piętrami. Dzięki temu salę reha-

bilitacyjną, która do tej pory znajdowała się na parterze, można 

było przenieść piętro wyżej do większego i bardziej przestronnego 

pomieszczenia. To z kolei pozwoliło na doposażenie sali – zreali-

zowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Na uczestników dziennego domu czeka jeszcze jedna niespodzian-
ka. W miejscu dotychczasowej sali ćwiczeń powstała „strefa komfor-
tu” – wyposażona w nowe meble sala wypoczynku. Z niecierpliwo-
ścią czekamy na powrót Seniorów do dziennego domu, bo to przecież  
z myślą o nich i dla nich dokonują się te zmiany – informują reali-

zatorzy zadania.

Wszystkie prace i zakupy zostały sfinansowane ze środ-

ków projektu „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu 

SENIOR+” realizowanego przez Gminę Klucze – Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kluczach w ramach 9. Osi Priorytetowej Region 

spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, 

Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzyso-

wa – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020.

 Inf. i zdjęcia: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach

Winda i doposażenie 
sali rehabilitacji  
w Dziennym Domu 
Senior+ w Chechle

Winda w Dziennym Domu Senior+ w Chechle

Doposażona sala rehabilitacji

Wygodna strefa wypoczynku dla seniorów.
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p
ustynia Błędowska przyciąga artystów, ludzi kultury, 

sztuki. Tym razem jej niezwykły plener postanowili 

wykorzystać twórcy spektaklu „Tysiąc nocy i jedna. 

Szeherezada 1979”. Premierze tego przedstawienia to-

warzyszyła wspaniała sesja fotograficzna zrealizowana 

na Błędowskiej przez ekipę fotograficzno-filmową wraz 

z aktorami Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. 

O czym opowiada sztuka będąca projektem autorstwa 

Magdy Fertacz i reżysera Wojciecha Farugi?  „Tysiąc nocy 

i jedna. Szeherezada 1979” przybliża historię islamskiej 

rewolucji irańskiej z 1979 roku, po obaleniu monarchii. 

Przywódcy rewolucyjni, będący pod silnym wpływem 

religii (islamu), sprawili, że całe życie obywatelskie 

w Iranie, polityka państwa i jego kultura, zostały zdominowane przez religijny fundamentalizm. Bardzo emocjonalnie zostało ukazane 

to w spektaklu, w którym jesteśmy świadkami egzekucji demonstrantów, ograniczania praw kobiet, odsuwania „niewiernych” od moż-

liwości wykonywania swojego zawodu, inwigilacji obywateli, a także opanowywania telewizji państwowej przez „brodatych mułłów” 

(ideologów, nauczycieli koranu), przez co jest ona nazywana w spektaklu ironicznie mułłotelewizją. Na tle tych wydarzeń rozgrywają 

się osobiste dramaty bohaterów sztuki: aresztowania i rozdzielanie rodzin, prześladowania z powodu uczucia do partnera tej samej 

płci, utraty bliskich po wykonaniu wyroków śmierci...

KULTURA

Tysiąc nocy i jedna.
szeherezada 1979
Spektakl w teatrze,  
sesja na pusTyni

Fot. Bartek Barczyk dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
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Jednym z głównych wydarzeń, wokół którego snuje się ta opo-

wieść jest spotkanie Oriany Fallaci (wybitnej włoskiej dziennikarki 

i pisarki, autorki głośnych wywiadów z najbardziej wpływowymi 

postaciami XX wieku) z przywódcą duchowym i politycznym re-

wolucji - ajatollahem Chomeinim (na scenie odgrywają go Andrzej 

Grabowski i Tadeusz Zięba). Do takiego niełatwego spotkania rze-

czywiście doszło w Teheranie niedługo po wybuchu rewolucji. Na 

czas przeprowadzenia wywiadu z Chomeinim Fallaci zgodziła się 

(wzorem irańskich kobiet) założyć czador. W trakcie rozmowy ze 

złością zdarła go jednak z siebie, kiedy doszło do sporu między 

dziennikarką a islamskim przywódcą, zirytowanym jej odważny-

mi pytaniami o prawa kobiet w Iranie. Ta scena również została 

odtworzona w spektaklu. 

Zdjęcia, które Państwo oglądają (z wyjątkiem jednego), nie 

pochodzą z samego przedstawienia. Ono odbyło się w Teatrze 

Słowackiego w Krakowie i było niedawno transmitowane online, 

w rzeczywistym czasie odgrywania go na scenie. Natomiast sesje 

towarzyszące jego premierze, filmowa i fotograficzna, zostały 

wykonane na Pustyni Błędowskiej. W końcu, jakie inne miejsce w 

Polsce mogłoby lepiej posłużyć do odtworzenia pustynnych tere-

nów Wyżyny Irańskiej?

 Rafał Jaworski

Na stronie internetowej Gminy Klucze (www.gmina-klucze.pl) 
prezentujemy Państwu więcej zdjęć autorstwa Bartka Barczyka z sesji 
towarzyszącej premierze spektaklu, a także film promocyjny nakręco-
ny na Pustyni Błędowskiej. Materiały zostały udostępnione przez Teatr 
im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (www.teatrwkrakowie.pl), za co 
dziękuję producentce Kindze Kowalskiej. 

W sesji uczestniczyli aktorzy teatru, odtwórcy ról w spektaklu 
„Tysiąc nocy i jedna. Szeherezada 1979”: Marta Konarska (odtwórczy-
ni roli Oriany Fallaci), Andrzej Grabowski (jako ajatollah Chomeini) 
oraz Alina Szczegielniak, Karolina Kazoń, Antoni Milancej i Daniel 
Malchar. 

Spektakl w Teatrze Słowackiego. Marta Konarska jako  
Oriana Fallaci i Karolina Kazoń w roli studentki Nedy (fot. Bartek Barczyk). 

Symboliczne zdjęcie nawiązujące do nakazu zasłaniania twarzy przez irańskie kobiety  
(fot. Bartek Barczyk)

Andrzej Grabowski w spektaklu wcielił się w rolę ajatollaha Chomeiniego  
(Fot. Bartek Barczyk) 
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WYDARZENIA

Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich 

Rodzin w Kluczach otrzymało rośliny i ziemię ogrodową na 

zagospodarowanie strefy zieleni przy centrum. Jest to pomoc od 

przedstawicieli firmy CFE Polska, która wsparła w ten sposób oso-

by niepełnosprawne i działalność samego centrum. 

Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich 

Rodzin w Kluczach (CWiTONiIR) to nowa placówka, która rozpo-

częła działalność przeszło rok temu. Rozwija się prężnie, ale wzra-

stają także jej potrzeby. Niektóre z nich spotykają się z odzewem 

ze strony firm, które chcą wesprzeć działalność kluczewskiego 

centrum terapii. Miłym gestem i realną pomocą było niedawne 

przekazanie placówce przez firmę CFE Polska (należącej do bel-

gijskiego lidera – Grupy CFE, działającej m.in. w budownictwie) 

roślin i ziemi ogrodowej na zagospodarowanie strefy zieleni. 

Przekazanie darów odbyło się w obecności Marty Piwowar - kie-

rownik Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych 

i Ich Rodzin w Kluczach oraz Zbysława Owczarskiego – człon-

ka Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną w Wolbromiu (organizacji 

prowadzącej centrum w Kluczach). W tym wyjątkowym wydarze-

niu uczestniczyli także podopieczni centrum i uczestnicy projektu 

„Droga do samodzielności”, którzy razem z darczyńcami sadzili 

rośliny przed budynkiem centrum wsparcia i terapii. 

 

Więcej na www.gmina-klucze.pl 

Zdjęcia: PSONI Koło w Wolbromiu

Strefa zieleni przy centrum terapii

Pracownie GOK tymczasowo  
z Klucz do Jaroszowca

Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach 

informuje, że od 5 maja 2021 r. działalność 

wszystkich sekcji artystycznych i zespo-

łów będzie prowadzona w budynku Domu 

Kultury „Hutnik” w Jaroszowcu, ul. Leśna 1, 

tel. 32 6428005. 

Zmiana miejsca realizacji zadań z zakre-

su upowszechniania kultury spowodowana 

jest  rozpoczynającym się remontem Domu 

Kultury w Kluczach.
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Szkoła Podstawowa im. Tadeusza 

Kościuszki w Chechle przystąpiła do 

XI edycji konkursu grantowego Fundusz 

Naturalnej Energii organizowanego przez 

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A. W konkursie wzięło udział 

221 projektów, które skupiały się m.in. na 

ekologicznych rozwiązaniach związanych 

ze zmianami klimatu oraz oszczędzaniu 

energii. Projekt napisany przez Szkołę 

Podstawową w Chechle jest jednym z 48 

nagrodzonych w konkursie.

Założeniem projektu jest m.in. po-

szerzenie wiedzy i świadomości ekolo-

gicznej wśród dzieci w wieku szkolnym, 

a także wśród rodziców i mieszkańców, 

ze szczególnym naciskiem na temat bio-

różnorodności środowiska, ekologii roślin 

i zwierząt, wykorzystywania źródeł ener-

gii odnawialnej i oszczędzania energii. 

Cel naszego projektu zostanie osią-

gnięty poprzez zagospodarowanie wol-

nej przestrzeni na terenie placu szkoły. 

Pojawią się tam skalniaki, donice z kwia-

tami i ziołami miododajnymi, hotel dla 

owadów, budki dla ptaków, domki dla jeży, 

a także ekologiczne laboratorium na świe-

żym powietrzu. Odbiorcy projektu, zgod-

nie z celem edukacji, pogłębią swą wiedzę 

na temat rodzimych gatunków roślin oraz 

bioróżnorodności organizmów żyjących 

na naszym terenie – informuje szkoła 

w Chechle. 

W planie mamy nawiązanie do Róży 

Wiatrów, elementu charakterystycz-

nego dla sąsiadującej ze szkołą Pustyni 

Błędowskiej, poprzez usypanie skalnia-

ków w kształcie „róży wiatrów”. Zostaną 

one oświetlone za pomocą alternatywnych 

źródeł energii w postaci lamp solarnych. 

Systematyka każdej rośliny będzie opisana 

na tabliczce, dzięki czemu uczniowie i inni 

chętni będą mogli poznać poszczególne 

gatunki. 

W myśl proekologicznego charakte-

ru projektu powstanie również minifolia, 

w której uczniowie zasadzą różne gatun-

ki warzyw. Uprawa będzie ekologiczna, 

z użyciem kompostownika, który zostanie 

zainstalowany na terenie szkoły. 

Po powrocie uczniów do stacjonar-

nej nauki zostaną zorganizowane zajęcia, 

których celem będzie zachęcenie dzieci do 

poznawania otaczającej je natury poprzez 

tworzenie zielników, obserwację zwierząt 

i roślin oraz zajęcia plastyczne, takie jak 

malowanie krajobrazów w różnych płasz-

czyznach. Ponadto zaplanowano syste-

matyczne spotkania integracyjno-edu-

kacyjne, m.in. z leśnikiem i pszczelarzem, 

a także entomologiczne zajęcia edukacyj-

ne, prelekcje na temat gatunków owadów, 

które zostaną zakończone konkursem 

plastycznym.

Projekt jest realizowany dzięki gran-

towi finansowemu z Funduszu Naturalnej 

Energii. Organizatorem konkursu jest 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest 

Fundacja „Za górami, za lasami”.  

 Inf. Paulina Szatan-Pasich

SZKOŁY

„AkAdemiA 
ZdrowekO 

Myślenia” 
w SZkole 

POdstAwOwej  
w CheChle

„Dodaj małe do małego, a powstanie wielki stos”  

– powiedział Horacy.

 

Potwierdzamy słowa wielkiego łacińskiego liryka! Serce, po-

jemnik na nakrętki, kolejny raz zostało napełnione po brzegi. 

Zawartość trafiła do Dominiki, którą wspieramy z całych sił 

i pomagamy w realizacji marzenia– zakupu nowego wózka. 

 

Bardzo dziękujemy Państwu - wszystkim, którzy nie przechodzą 

z pustymi rękami obok serca. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu 

zrobiliśmy drugi krok!

Zachęcamy i prosimy o dalsze gromadzenie nakrętek,  

a potem ich wrzucenie do pojemnika. Kolejne kroki z pewnością 

zmienią się w drogę! W drogę do osiągnięcia celu dla Dominiki.

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bydlinie

ZBIórKa naKręteK Dla DomInIKI
Podziękowanie ze Szkoły PodStawowej w Bydlinie
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Warto 
wdrożyć 
ekonawyki!
Szkoła Podstawowa w Kluczach przy-

stąpiła do programu pt. „Uczniowskie 

ekonawyki”, który został zorganizowany 

przez Fundację Nasza Ziemia. W ramach 

udziału w programie uczniowie z rodzi-

cami przygotowali i nakręcili interesują-

cy film, podpowiadający, jakie pożytecz-

ne nawyki można u siebie wdrożyć, by 

oszczędzać energię, wodę i środowisko. 

Zapraszamy do jego obejrzenia! Film zo-

stał opublikowany na stronie Gminy Klucze  

(www.gmina-klucze.pl).

Film pokazuje przykłady, jak żyć bar-

dziej ekologicznie: oszczędzać wodę, ener-

gię, papier, przygotowywać własne zdrowe 

napoje zamiast kupować je w kartonach, 

używać opakowań i toreb wielokrotnego 

użytku, segregować odpady, a także, za-

miast wyrzucać, dzielić się przedmiotami 

czy zabawkami, które są jeszcze w dobrym 

stanie, a już ich nie potrzebujemy.

Jak przebiegała realizacja progra-

mu „Uczniowskie ekonawyki” w Szkole 

Podstawowej w Kluczach?

- Zorganizowano kampanię informa-

cyjną, dzięki której podczas lekcji online 

uczniowie klas 1-6 zapoznali się z prezen-

tacją na temat ekonawyków.

-  W   p r o m o w a n i u  e k o n a w y k ó w 

pomogło także projektowanie przez 

uczniów własnych plakatów na ten temat. 

Zostały one rozwieszone terenie gminy 

Klucze, m.in. na tablicach informacyjnych.

- Uczniowie wraz z  rodzicami na-

grali film, w którym pokazują, jak dbać 

o środowisko.

- Odbył się także szkolny konkurs pla-

styczny „Ekonawyki w moim domu”.

 Inf. Marta Sorbian,  

Szkoła Podstawowa w Kluczach

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Wolbromiu rozpoczęło realizację pro-

jektów dla osób z niepełnosprawnościami. Z zajęć terapeutycznych  

i rehabilitacji korzystają m.in. mieszkańcy gminy Klucze.

„Terapia zajęciowa w Dziennym Centrum Aktywności” - dofi-

nansowanie ze środków PFRON w wysokości 433 840,00 zł w ra-

mach konkursu 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”.

• Czas trwania: 01.04.2021 r. – 31.03.2024 r.

• Celem projektu jest zwiększenie samodzielności, wyrów-

nywanie szans, a także przeciwdziałanie marginalizacji 

osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Terapia 

umożliwi nabywanie i rozwijanie umiejętności niezbęd-

nych do funkcjonowania w codziennym życiu, wpłynie 

pozytywnie na rozwój psychoruchowy, społeczny i emo-

cjonalny oraz wpłynie na poprawę jakości życia.

• Adresatami projektu są młodzież i osoby dorosłe  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarko-

wanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami.

• Z projektu korzysta 16 beneficjentów w tym 2 osoby z te-

renu Gminy Klucze.

„Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych” - dofinan-

sowanie ze środków PFRON w wysokości 374 680,00 zł w ramach 

konkursu 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”.

• Czas trwania 01.04.2021 r.– 31.03.2024 r.

• Celem projektu jest poprawa funkcjonowania, zwiększe-

nie samodzielności życiowej i umiejętności społecznych 

osób niepełnosprawnych.

• Adresatami projektu są dzieci, młodzież i osoby dorosłe  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarko-

wanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami – wycho-

wankowie i absolwenci OREW.

• Z projektu korzysta 34 beneficjentów w tym 5 osób z te-

renu Gminy Klucze.

Terapia 
zajęciowa 
i rehabilitacja

PROJEKTY
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INFORMACJE

Przypominamy i zachęcamy do włączenia się w pomoc! Do 

końca maja można wziąć udział w drugiej już edycji zbiórki 

darów dla bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku 

w Bolesławiu. Co jest potrzebne? Przede wszystkim dobrej jako-

ści karma, ale także smycze, obroże, szampony i miseczki. Dary 

zbierane są we wtorki (w godzinach 15.30 do 17.00) i soboty (od 

10.00 do 12.00), przy garażach na terenie osiedla w Kluczach-

Osadzie przy bloku nr 18 (garaże równoległe do drogi w kierunku 

zakładu Klucze Silikaty H+H).

Już ponad rok wszyscy musimy mierzyć się z niezwykle trudnym 
czasem pandemii – wyczerpującym i frustrującym. Jesteśmy goto-
wi, żeby nieść pomoc sobie nawzajem i zmobilizowani do tego, by 
chronić najbliższych. Jednak nie możemy zapominać o tych, którzy 
sami nie upomną się o pomoc, o bezdomnych zwierzętach – apelu-

je Komitet Społeczny ,,Pomagamy” z Klucz, który po raz drugi 

prowadzi akcję na rzecz pomocy bezdomnym psom i kotom ze 

schroniska ,,Rafik’’ w Bolesławiu. 

Wsparcie dla akcji zadeklarowała także kluczewska Ochot-

nicza Straż Pożarna. Dlatego też przez czas trwania zbiór-

ki karmę i akcesoria dla zwierząt można również przekazać 

strażakom z Klucz. Druhowie pełnią dyżury w każdy piątek 

w godz. 17.00 – 18.00 – na terenie garaży za Szkołą Podsta-

wową w Kluczach. 

Informacja w sprawie umówienia się na przekazywanie 

darowizn dla schroniska możliwa jest także pod nr telefonu 

503 910 334.

Zeszłoroczna edycja zbiórki zakończyła się ogromnym sukce-
sem, ponieważ udało się zebrać blisko 0,5 tony karmy. Było to bar-
dzo duże wsparcie dla schroniska w Bolesławiu. Liczymy na to, że 
pandemia nie przysłoni potrzeb bezdomnych zwierząt i w tym roku 
zbiórka będzie jeszcze bardziej udana - wyrażają nadzieję inicja-

torzy akcji: Sebastian Sierka, Kinga Sierka i Michał Bromblik. 

 (RJ)

Trwa zbiórka dla bezdomnych zwierząt  
ze schroniska w Bolesławiu

Numer alarmowy 998, pod którym 

do tej pory łączyliśmy się ze Strażą 

Pożarną, od 27 kwietnia będzie kierował 

mieszkańców Małopolski do Centrum 

Powiadamiania Ratunkowego pod numer 

112. Zmiany są wprowadzane w całym kra-

ju, aby usprawnić system powiadamiania 

ratunkowego. W 2018 roku analogiczny 

proces został przeprowadzony w odniesie-

niu do numeru 997 (policji). 

Proces przejęcia  obsługi  nume-

ru alarmowego 998 przez Centrum 

Powiadamiania Ratunkowego 112 rozpo-

czął się w naszym województwie 20 kwiet-

nia. Przełączenie numerów w powiecie ol-

kuskim nastąpiło 26 kwietnia, a cały proces 

zakończył się w Małopolsce 27 kwietnia. 

Jak to wygląda w praktyce? Obecnie, 

nawet jeśli tak jak dotychczas wybierzemy 

numer alarmowy 998, nie połączymy się 

z dyżurnym Państwowej Straży Pożarnej 

a z operatorem numeru alarmowego 

Centrum Powiadamiania Ratunkowego 

112. Powiadomiony przez nas operator 

zbierze wszystkie informacje dotyczą-

ce zgłoszenia alarmowego i przekaże je  

w postaci elektronicznej formatki do dy-

żurnego Państwowej Straży Pożarnej. 

Dyżurny na podstawie otrzymanych in-

formacji podejmie decyzję o zadyspono-

waniu jednostek do działań.

Przełączenie numeru  
alarmowego 998 do 112
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W lutym Gminny 

Ośrodek Kultury 

w Kluczach zaprosił 

chętnych wykonawców 

do udziału w II kon-

kursie online zatytu-

łowanym „Piosenki  

z uśmiechem”. Konkurs 

odbył się pod patrona-

tem honorowym Wójta 

Gminy Klucze. W dru-

giej połowie kwietnia 

poznaliśmy jego wyniki. 

 

J u r y  w  s k ł a d z i e : 

Anna Gertner, Anna Dudek i Marcin Wiercioch, po wysłuchaniu 

87 zgłoszonych prezentacji, w tym 75 solistów oraz 12 duetów/

zespołów, przyznało w poszczególnych kategoriach następujące 

miejsca i wyróżnienia:

Kat. soliści do lat 7

I miejsce - Kalina Rutkowska (Rodaki), II miejsce ex aequo 

Maja Mendrek (Przedszkole Klucze) i Izabela Karkos (Przedszkole  

Kwaśniów Dolny), III miejsce Oliwier Kłoska (Przedszkole Klucze). 

Wyróżnienia: Zofia Pałka (Przedszkole Klucze), Natalia Nowak 

(Efendi Clue Sławków).

Kat. soliści 8-11 lat

I miejsce - Roksana Samoiluk (SP Bydlin), II miejsce ex aequo 

- Natalia Lemantowicz (SP nr 17 Chorzów) i Weronika Dołba 

(Efendi Clue Sławków), III miejsce ex aequo - Wiktoria Trólka (SP 

nr 5 Olkusz) i Pola Bzdek (SP nr 5 Olkusz). 

Wyróżnienia: Lea Drzewiecka (Efendi Clue Sławków), 

Kornelia Kuczara (CszM Krzeszowice), Lena Tambor (Efendi 

Clue Sławków), Emilia 

Marcjan (Pozytywka), 

Z o f i a  T a r a s ó w 

(Pozytywka). 

Kat. soliści 12-15 lat

I miejsce ex aequo - 

Aleksandra Juchniewicz 

(SP nr 68 Szczecin), 

Milena Konieczna (Pr. 

Wokalna Nowogrodziec), 

II miejsce ex aequo - 

Martyna Główka (SP nr 

9 Olkusz) i Lena Sikora 

(SP nr 37 Szczecin), 

I I I  m i e j s c e  -  M a j a 

Kaczmarczyk (Pozytywka). Wyróżnienie - Julia Rączka (Bielsko 

Biała). 

Kat. soliści od 16 lat

I miejsce - Patrycja Tomczyk – Pozytywka, II miejsce ex aequo 

- Rozalia Dessauer (Pozytywka) i Sandra Skubis (MOK Bukowno). 

Wyróżnienia: - Marcin Gajda (Efendi Clue Sławków), 

Magdalena Pędras (Efendi Clue Sławków), Alicja Cieślik (Bartek 

Caboń TW). 

Kat. duety/zespoły do lat 7

Wyróżnienie Wiktoria i Dominika Kowal (Pozytywka).

Kat. duety/zespoły 8-11 lat

Wyróżnienie: Pozytywka (CK Bolesław)

Kat. duety/zespoły 12- 15 lat

Wyróżnienia: Duo Vio (SP Kwaśniów Dolny), Olemia (Klucze). 

Kat. duety/zespoły od 16 lat

Wyróżnienie: Kropka PL (CK Bolesław).

Wyniki konkursu  
„Piosenki z 
uśmiechem”

Kpt. Gerard Woźnica ps. Hardy i dowodzony przez niego od-

dział partyzancki działający w strukturach Armii Krajowej są 

bohaterami podcastu, który został nagrany w języku angielskim. 

Jego autorem jest wokalista i muzyk, bytomianin Piotr Smętek, 

a tekst publikacji przetłumaczyła na język angielski Sarah 

Woroniecka, studentka Uniwersytetu Śląskiego.

Bliskim krewnym Piotra Smętka był Stefan Kajdan (zm. w 2018 r.) z 

Kwaśniowa Górnego, członek Światowego Związku Żołnierzy AK (Koło 

w Kluczach), były więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego w 

Płaszowie i jeden z ocalałych mieszkańców, którzy przeżyli w 1944 

r. niemiecką pacyfikację Ryczowa (obecnie gmina Ogrodzieniec). 

Wspomnienia Stefana Kajdana na ten temat Piotr Smętek również 

udokumentował w formie filmu. Oba nagrania dostępne są w ser-

wisie YouTube. 
  

 (RJ)

Pierwszy 
podcast  
w języku 
angielskim 
o „Hardym”
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W kwietniu br. wydana została płyta 
DVD dokumentująca początki 

działalności Zespołu Pieśni i Tańca 
„Ziemia Kluczewska”, który powstał jesienią 2007 
roku. Założycielem i prowadzącym zespół był Zdzisław 
Dusza, a autorką układów choreograficznych Justyna 
Gomułka-Błaszczyk. Płyta została wydana w formie 
pamiątki dla osób związanych z powstaniem  
i działalnością zespołu „Ziemia Kluczewska”. 

Zespół pod dyrekcją Zdzisława Duszy działał do kwietnia 2011 

roku, kiedy to został przekształcony w chór ludowy, prowadzony 

wówczas przez Monikę Korpusik. Od 2018 roku zespół prowadzi 

Sławomir Włodarz (w 2020 roku z powodu pande-

mii „Ziemia Kluczewska” zawiesiła działalność). 

Płyta oprócz filmowych wspomnień z  debiutu „Ziemi 

Kluczewskiej” zawiera także nagrania z początków działalności 

grupy tanecznej  Justyny Gomułki-Błaszczyk oraz z występów 

pozostałych zespołów utworzonych przez Zdzisława Duszę na 

potrzeby kameralnych wydarzeń , czyli zespołu „z duszą…”, tria  

i tercetu. Poza tym na płycie są również fragmenty filmowe z fina-

łu „Kluczewskiej Jesieni” z 2007 roku (była to cykliczna impreza 

prezentująca dorobek miejscowych zespołów związanych z folklo-

rem i nie tylko).  To miłe wspomnienia sprzed dziesięciu, a może 

i z wcześniejszych lat…

Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach opublikował 
wyniki konkursu plastycznego, przeprowadzonego 

w formie online pod hasłem „Ozdoby wielkanocne w 
stylu eko”. Do konkursu GOK zaprosił dzieci i młodzież 
z gminy Klucze (w wieku 5-14 lat).

Na konkurs wpłynęło wiele oryginalnych i pomysłowych prac, 

wykonanych – zgodnie z założeniem konkursu – z materiałów 

ekologicznych. Tak przedstawiają się wyniki konkursu: I miejsce 

zajął Aleksander Szot, II miejsce – Magdalena Binek, III miejsce 

– Magdalena Włodarz.

Organizatorzy przyznali także wyróżnienia. Otrzymali je: 

Pola Gruszczyńska, Aleksandra Wysmułek, Bartosz Trólka, 

Emilia Cupiał, Aleksandra Binek, Maja Kowala, Maria Gonera, 

Bartłomiej Wojnar, Magdalena Kocjan i Piotr Komendecki.

Zdjęcia wszystkich prac, które nagrodzono i wyróżniono, opu-

blikowane są na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach.

Rozstrzygnięcie konkursu 
wielkanocnego

Aleksander Szot, I Miejsce

Magdalena Wodarz, III miejsce Magdalena Binek, II miejsce

Początki 
działalności 

zespołu 
„Ziemia 

kluczewska” 
na płycie  

dVd

Grafika: Klucze Poligrafii
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SZcZęścIe ocZamI DZIecKa

W marcu br. Szkoła Podstawowa im. Unii 

Europejskiej w Kwaśniowie Dolnym ogłosiła 

Gminny Konkurs Fotograficzny „Szczęście ocza-

mi dziecka”, zainspirowany Dniem Szczęścia 

obchodzonym 20 marca. Konkurs objęty został 

Honorowym Patronatem Wójta Gminy Klucze. 

Jego rozstrzygnięcie nastąpiło 7 kwietnia.

W dzisiejszym świecie, czasie pandemii, 

coraz rzadziej można usłyszeć o szczęściu czy 

byciu „szczęśliwym”. Obecna sytuacja wy-

maga od każdego z nas wielkiej cierpliwości i 

wytrwałości. Kiedy pomyślimy o szczęśliwym 

człowieku, wyobrażamy sobie osobę uśmiech-

niętą, zadowoloną z życia, bez trosk i obaw. 

Celem naszego konkursu było wzbudzenie 

w uczniach pozytywnych emocji. Konkurs za-

angażował także rodziców.

Przeglądając fotografie, jedna z mam napi-

sała, że oglądając zdjęcia ze swoim synem odbyła 

10 lekcji – edukację miłości, pokory, szczęścia, 

charakterów, spojrzenia na świat z kilku per-

spektyw, piękna na otaczający świat, ale także 

lekcję: żalu, cierpienia, smutku oraz tęsknoty:

Tyle historii musiałam opowiedzieć mojemu 

synowi, że sama miałam okazję powspominać 

piękne, czasami smutne chwile, o których sama 

już zapomniałam, a przecież wystarczyło wyjąć 

album. Zdałam sobie też sprawę, że zbyt mało 

cennych chwil nie zostało przez mnie uchwyco-

nych, a były dla mnie ważne.

Spójrzmy na to, ile rzeczy doceniamy do-

piero po pewnym czasie. Zobaczmy, jak czas 

zmienia istotę szczęścia. Warto jest zatem wy-

robić w sobie umiejętność bycia szczęśliwym 

na co dzień. Obiecajmy sobie, że każdego dnia 

będziemy szukać powodów do szczęścia, mów-

my o swoich potrzebach. Róbmy zdjęcia tego, 

co kochamy…

Pomysłodawczynią i osobą odpowiedzial-

ną za konkurs była mgr Beata Krzykawska – 

nauczyciel specjalista w Szkole Podstawowej  

w Kwaśniowie Dolnym.

Inf. Szkoła Podstawowa w Kwaśniowie Dolnym

WYnIKI KonKUrSU

Kategoria wiekowa klas I-III:

1. Aleksandra Wysmułek – klasa I, Szkoła 

Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach,

2. Anna Rosikoń – klasa I, Szkoła Podstawowa 

im. Tadeusza Kościuszki w Chechle,

3. Antoni Dresler – klasa III, Szkoła 

Podstawowa im. Unii Europejskiej w 

Kwaśniowie Dolnym.

Wyróżnienia:

1. Piotr Pokwap – klasa III, Szkoła 

Podstawowa im. Orła Białego w Jaroszowcu,

2. Kamila Kulawik – klasa III, Szkoła 

Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach,

3. Maja Działach – klasa II, Szkoła 

Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki  

w Chechle.

Kategoria wiekowa klas IV-VIII

1. Maria Kulawik – klasa VI, Szkoła 

Podstawowa im. Mikołaja Kopernika  

w Rodakach,

2. Aleksandra Nowakowska – klasa VII, Szkoła 

Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach,

3. Weronika Kamionka – klasa VI, Szkoła 

Podstawowa im. Legionistów w Bydlinie.

Wyróżnienia:

1. Dominika Janik – klasa VII, Szkoła 

Podstawowa im. Unii Europejskiej  

w Kwaśniowie Dolnym,

2. Oliwia Ekiert – klasa VI, Szkoła 

Podstawowa w Ryczówku,

3. Wiktoria Ekiert – klasa VII, Szkoła 

Podstawowa im. Unii Europejskiej w 

Kwaśniowie Dolnym,

4. Zofia Kramarska – klasa V, Szkoła 

Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki  

w Chechle.

Ania Rosikoń, (SP Chechło) „Uśmiecham się, bo słyszę morza szum, ptaków 
śpiew”, 2 miejsce w kat. klas 1-3

Maria Kulawik (SP Rodaki), „Radość”, 1 
miejsce w kat. klas 4-8

Aleksandra Nowakowska (SP Klucze) 
„Jak ja widzę świat, a jak mój brat”,  
2 miejsce w kat. klas 4-8

Antoni Dresler (Kwaśniów Dln.) 
„Cieszę się, że Cię widzę Rudasku”, 
3 miejsce w kat. klas 1-3

Aleksandra Wysmułek (SP Klucze), 1 miejsce w kat. klas 1-3

Weronika Kamionka (SP Bydlin) „Cóż 
jest piękniejszego, niż wysokie drzewa”,  
3 miejsce w kat. klas 4-8


