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SZKOLNE ECHO 
 

Wielki sukces uczniów z SP w Wolicy!  
II miejsce i wyróżnienie na 

Międzynarodowym Festiwalu  
Języka Rosyjskiego w Moskwie. 

Pod koniec sierpnia br. odbył się finał 
Międzynarodowego Festiwalu Języka 
Rosyjskiego w Moskwie, w którym wzięło 
udział ok. 160 osób z całego świata (m.in.  
z Włoch, Chorwacji, Serbii, Kazachstanu, 
Australii, Estonii, etc.). Z Polski, oprócz naszej 
drużyny, dostały się do II etapu Natalia i Karolina, 
będące tam pod opieką P. Jevgenii Kulczyckiej,  
z którymi czułyśmy się jak jeden zgrany zespół. 
Patrycja Jamróz (Wiktoria Jamróz – chórek)  
w kategorii wokalnej zdobyła II miejsce,  
a Małgorzata Stępnik w kategorii plastycznej – 
wyróżnienie. Amelia Chwastek, Agata Bawoł, 
Karolina i Natalia GODNIE  zaprezentowały 
swe talenty!  

Wszystkim z całego serca GRATULUJĘ!!! 

Program pobytu w Moskwie był bardzo 
intensywny. Oprócz części konkursowej, 
uczestnicy mieli wieczór taneczno-zapoznawczy, 
byli na Placu Czerwonym z jego zabytkami, na 
przedstawieniu w światowej sławy cyrku, w parku 
WDNH (widok którego podziwiali nocami z 21 
piętra hotelu). Dodatkowo, nasza grupa zwiedziła 
Izmaiłowski Kreml, jeździła metrem i podziwiała 
nocną Moskwę. Nasze uczennice zostały wybrane 
do wystąpienia w koncercie galowym podczas 
rozdania nagród!  Wykonały piosenkę „Mówmy 
po rosyjsku” (do wiersza G. Malejewa) i zostały 
przyjęte gromkimi brawami. Młodzież ciepło 
wspomina ten wyjazd. Tak wypowiedziała się  
o konkursie Amelia: „Wyjazd bardzo zapadł 
 w pamięć na długie lata, ponieważ dużo się 
nauczyłyśmy np. Język rosyjski jest przydatny... 
Było dużo fajnych wycieczek np. do cyrku czy na 
plac czerwony♥ poznałyśmy nowe i CIEKAWE 
osoby z różnych krajów i każdy z nich był inny 
i wyjątkowy na swój sposób, a organizacja 
konkursu była naprawdę dobra. W skrócie było 
super i gdybym miała szansę dostać się za rok – 
na pewno bym skorzystała i dała z siebie wszystkie 
siły, które mam♥”. 
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Dziękuję Pani Jevgenii za współpracę  
i wszelkie wsparcie, rodzicom za zaangażowanie 
i pokonywanie barier, młodzieży za chęć dzielenia 
się swymi talentami i otwartość na innych ludzi! 
Życzę zdrowia i dalszych sukcesów!!! 

Antonina Gorzelak 

 
Patrycja Jamróz, kl. IIIb – II miejsce 

 w kategorii wokalnej 
 

 
Małgorzata Stępnik (druga od prawej) – 

wyróżnienie w kategorii plastycznej. 
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II miejsce i wyróżnienie na 
Międzynarodowym Festiwalu Języka 

Rosyjskiego w Moskwie. 
 

Fotorelacja-  ciąg dalszy 
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SZKOLNE ECHO 
 

,,Kochane Pierwszaki” 
 

Uczniowie klasy I wraz z wychowawcą 
uczestniczyli 18 września 2018 roku w XI edycji 
przedsięwzięcia profilaktyczno – edukacyjnego 
,,Kochane Pierwszaki”. 

Celem uroczystości było zapoznanie 
uczniów z podstawowymi zasadami bezpiecznego 
zachowania się w ruchu drogowym. Wszystkie 
dzieci otrzymały elementy odblaskowe i inne 
upominki. 

Monika Pierzak 
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Uroczyste pasowanie na ucznia. 

 

5 października 2018 roku odbyła się  
w naszej szkole uroczystość pasowania na 
ucznia i ślubowania pierwszoklasistów. Cztery 
dziewczynki i sześciu chłopców z klasy pierwszej 
złożyło przyrzeczenie w obecności zaproszonych 
gości, rodziców i społeczności szkolnej. 

Do uroczystości ślubowania dzieci 
przygotowywały się pod okiem wychowawczyni. 
Na pamiątkę tego wydarzenia uczniowie 
otrzymali dyplomy i legitymacje szkolne. Na 
koniec rodzice przygotowali słodki poczęstunek.  

Wszystkim pierwszoklasistom życzę wielu 
sukcesów w szkole i jak najlepszych ocen. 

Monika Pierzak 
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Wycieczka po Krakowie - śladami miejsc 
związanych z odzyskaniem przez Polskę 

niepodległości w 1918 r. 
 

8 października 2018r. klasa IV, V i VI 
udała się na wycieczkę do Krakowa w ramach 
obchodów uczczenia 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Na początku pani 
przewodnik wyjaśniła uczniom cele wycieczki  
i skrótowo opisała trasę przewidzianą do 
zwiedzania. 

Na szlaku niepodległości odwiedziliśmy 
m.in. ulicę Oleandry. Dowiedzieliśmy się, że to 
właśnie z tego miejsca, z Krakowskich 
Oleandrów, 6 sierpnia 1914r. wyruszyła  
I Kompania Kadrowa w kierunku Królestwa 
Polskiego z zamiarem wywołania powstania 
przeciwko carowi. 

Następnie udaliśmy się w stronę Kopca 
Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego 
znajdującego się  w Lasku Wolskim, dalej do 
Kopca Kościuszki. Pani przewodnik rzeczowo 
i ciekawie opowiadała nam jaki związek z historią 
Polski mają owe miejsca. 

Kolejnym punktem na trasie naszej 
wycieczki było zwiedzenie Krypty Srebrnych 
Dzwonów, gdzie znajduje się trumna z ciałem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Minutą ciszy 
uczciliśmy pamięć Wielkiego Polaka i Patrioty – 
Józefa Piłsudskiego, jak również Pary 
Prezydenckiej – Lecha i Marii Kaczyńskich oraz 
wszystkich osób, wypisanych na marmurowej 
tablicy, które zginęły w katastrofie lotniczej pod 
Smoleńskiem. 

Renata Sowińska 
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„Śladami Niepodległej” – wycieczka klasy VII, 
VIII i klas gimnazjalnych - IIIa i IIIb 

do Krakowa 3 X 2018 r. 
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Fot. Krzysztof Taborski 
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Lekcja historii w terenie. 

Przybliżając uczniom klasy IV i VI 
wydarzenia  historyczne związane z odzyskaniem 
niepodległości,  udaliśmy się 3 października na 
wycieczkę edukacyjną, którą rozpoczęliśmy od 
złożenia wiązanki i zapalenia zniczy pod 
Pomnikiem tzw. „Czwórki Legionowej” na placu 
Józefa Piłsudskiego w Kielcach. Następnie 
udaliśmy się pod Pomnik Marszałka Piłsudskiego, 
a także Pomnik Armii Krajowej. 

Kolejnym punktem uczczenia 100. rocznicy 
odzyskania niepodległości przez Polskę była 
wizyta w delegaturze IPN ,,Przystanek Historia”, 
gdzie wychowankowie aktywnie uczestniczyli  
w warsztatach oraz obejrzeli film ukazujący 
ważne postaci i wydarzenia związane z drogą do 
niepodległości. 

Opiekunowie: Lidia Pierzak, Renata Sowińska 
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Lekcja historii w terenie – 
fotorelacja ciąg dalszy 
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Fot: Renata Sowińska 
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Spotkanie integracyjne 

28 września odbył się piknik integracyjny 
przygotowany przez rodziców i wychowawców 
klasy IV i V oraz pedagoga szkolnego. Celem 
spotkania była integracja rodziców ze szkołą oraz 
stworzenie okazji do wspólnego, aktywnego 
spędzania czasu wolnego. 

Wszyscy bawili się, uczestnicząc w różnego 
rodzaju konkurencjach m.in. przeciąganie liny, 
bieg w workach, bieg z jajkiem na łyżce czy też 
bieg parami ze związanymi nogami. Nie zabrakło 
również szalonych zabaw ruchowo – tanecznych 
oraz słodkiego poczęstunku. 

Na zakończenie uczniowie  otrzymali 
długopisy zasponsorowane przez Państwa 
Agnieszkę i Piotra Więckowskich. 

 Karolina Kędzior, Renata Sowińska 

 
 

 
 
 
 
 
 

10 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



SZKOLNE ECHO 
 
 

Nagroda  
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

 
Miło nam poinformować, że w grupie 

nauczycieli, wyróżnionych przez 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty  znalazł 
się Pan Dariusz Gorzelak – nauczyciel 
wychowania fizycznego  w Szkole Podstawowej 
w Wolicy, prezes Klubu Sportowego ŚWIT 
Wolica. 

Nagroda przyznawana jest nauczycielom za 
wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej. W piątek, 12 
października, w Zespole Państwowych Szkół 
Muzycznych w Kielcach odbyła   się uroczystość 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której 
Świętokrzyski Kurator Oświaty Pan  Kazimierz 
Mądzik wręczył wyróżnienia nauczycielom. 

Gratulujemy Panu Dariuszowi i życzymy 
kolejnych osiągnięć w pracy zawodowej. 
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Dzień Edukacji Narodowej w Wolicy. 
 

 
 

 Z  okazji  Dnia Edukacji Narodowej 
12 października 2018 r. cała społeczność szkolna 
spotkała się  na akademii. W uroczystości wzięli 
udział nauczyciele, pracownicy administracji 
i obsługi, uczniowie, ich rodzice oraz zaproszeni 
goście: wicedyrektor  ŚCDN  w Kielcach pani 
Elżbieta Dudek oraz sołtys sołectwa Wolica  
p. Paweł Żurek. 

Spotkanie rozpoczęło wystąpienie pani 
dyrektor Niny Budziosz, która złożyła życzenia 
i podziękowania wszystkim zaangażowanym 
w pracę na rzecz oświaty i rozwoju edukacji. 

Część artystyczną przygotowali uczniowie 
pod kierunkiem pani Renaty Sowińskiej. Za 
oprawę muzyczną odpowiedzialny był chór wraz 
z panią Antoniną Gorzelak – nauczycielem 
muzyki. Wychowankowie poprzez program 
artystyczny wyrazili swoje podziękowanie za 
gorące serce, pomocną dłoń oraz przewodnictwo 
na niezwykle trudnej drodze do zdobywania 
wiedzy. Uczniowie w zabawny sposób 
zaprezentowali obraz współczesnej szkoły  
i przedstawili postać nauczyciela. Nie zabrakło też 
odpowiedniej dekoracji, za którą odpowiedzialna 
była pani Beata Ludwicka-Dula. 
        Na zakończenie wiele ciepłych i miłych słów 
w kierunku pedagogów popłynęło od 
zaproszonych gości oraz od pani Katarzyny Papki, 
przedstawiciela Rady Rodziców, która w imieniu 
rodziców wyraziła wdzięczność za codzienny trud 
pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność  
i  troskę o dobro wychowanków. Nie obyło się 
bez słodkiej niespodzianki dla pracowników 
szkoły, jak i dla uczniów. 

 Renata Sowińska 
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Dzień Edukacji Narodowej w Wolicy 
Fotorelacja – ciąg dalszy 
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Fot: K. Taborski 
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Festiwal Kreatywnej i Aktywnej Edukacji 
WDK Kielce, dn.  26 X 2018 
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Fot: Anna Sikorska 
       Lidia Pierzak 
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Wyjazd uczniów 
 ze Szkolnego Koła Wolontariatu 

do Schroniska dla bezdomnych zwierząt 
w Dyminach 

 
30 października uczniowie z klasy IV, V  

i IIIa gimnazjalnej odwiedzili Schronisko dla 
bezdomnych zwierząt w Dyminach. Wyjazd 
poprzedzony został zbiórką darów dla zwierząt,  
w którą zaangażowali się nie tylko szkolni 
wolontariusze, ale również pozostali uczniowie 
uczęszczający do naszej szkoły. Organizatorom 
zbiórki udało się zebrać znaczną ilość karmy dla 
psów i kotów, koce, smycze, zabawki dla psów,  
a także bardzo ważną o tej porze roku słomę do 
ocieplania budy. Uczniowie ze starszych klas 
zbierali pieniądze, za które pani Marta Knap 
zakupiła karmę dla psów. 

 
Składamy serdeczne podziękowania dla 

wszystkich uczniów oraz dzieci z oddziału 
przedszkolnego za zaangażowanie i dary serca 
przekazane dla podopiecznych schroniska. 
 
Organizatorzy akcji z klasy V i IIIa gimnazjalnej 

oraz opiekunowie wycieczki. 
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ZWYCIĘSTWO DRUŻYNY CHŁOPCÓW 

 ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W 
WOLICY PODCZAS INAUGURACJI 

ZAWODÓW MIĘDZYSZKOLNYCH SZS  
W PIŁCE NOŻNEJ 

 
6 października 2018 roku zainaugurowano 

międzyszkolne zawody sportowe w ramach 
rywalizacji Szkolnego Związku Sportowego  
w gminie Chęciny.  

Jako pierwsi swoje turnieje rozegrali 
chłopcy uczestnicząc w turniejach piłki nożnej.  
W kategorii 2006 i młodsi do rywalizacji 
przystąpiło siedem drużyn reprezentujących 
szkoły podstawowe: SP Bolmin, SP Chęciny, SP 
Łukowa, SP Polichno, SP Starochęciny, SP 
Tokarnia, SP Wolica.  

Turniej rozegrano na nowo otwartym 
kompleksie boisk sportowych przy szkole 
podstawowej w Tokarni. Rywalizowano w dwóch 
grupach systemem „każdy z każdym”.  Zwycięzcy 
grup  wywalczyli prawo do gry w finale. 
Natomiast zespoły z drugich miejsc zagrały mecz 
o trzecie miejsce. 

Bardzo wyrównana rywalizacja toczyła się 
w grupie A, gdzie o pierwszym miejscu w tabeli 
zdecydowała seria rzutów karnych, w której lepsi 
okazali się  piłkarze ze Szkoły Podstawowej  
w Łukowej, pokonując   SP Tokarnię 2:0. 

W meczu finałowym spotkały się drużyny 
ze szkół podstawowych w Łukowej i Wolicy.  
W regulaminowym czasie gry zanotowano remis 
0:0 i o zwycięstwie również zdecydowała seria 
rzutów karnych, w której zwyciężyła drużyna  
z Wolicy 2:0. W meczu o trzecie miejsce SP 
Tokarnia pokonała  SP Polichno 1:0. 

W kategorii starszej 2003-2005 r. do 
turnieju zgłosiło się pięć  drużyn 
reprezentujących: SP Chęciny pierwsza i druga 
drużyna, SP Polichno, SP Starochęciny, SP 
Wolica. 

W imponującym stylu z kompletem 
punktów zwyciężyła  druga drużyna z SP 
w Chęcinach, wysoko pokonując pozostałych 
rywali. Drugie miejsce przypadło drużynie z SP 
w  Wolicy, trzecie zajęła drużyna z Polichna, 
czwarte SP Chęciny I, piąte zaś SP Starochęciny. 

Na zakończenie turnieju wręczono dyplomy 
i puchary ufundowane przez Urząd Gminy 
i Miasta w Chęcinach. 
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 Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach 

wiekowych będą reprezentować  gminę Chęciny 
w zawodach na szczeblu powiatowym. 

13 października 2018 r. odbędą się kolejne 
turnieje piłki nożnej SZS, tym razem do 
rywalizacji przystąpią dziewczęta. 

Drużynę z SP  w Wolicy rocznik 2006 
 i mł. reprezentowali uczniowie: 
 Mikołaj Stępień, Maciej Adamski, Wiktor 
Wojsa, Aleksander Cesarz, Dominik Rędzia, Igor 
Nowak, Michał Gorzelak, Radosław Kulczycki, 
Jakub Koźbiał, Bartłomiej Bawoł. 
 

Opiekun: Dariusz Gorzelak. 
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ZWYCIĘSTWO DRUŻYNY DZIEWCZĄT 

 Z WOLICY 
 W GMINNYM TURNIEJU PIŁKI 

NOŻNEJ 
 

13 października 2018 roku w CKiS 
w Chęcinach rozegrano turnieje piłki nożnej  
w kategorii dziewcząt rocznik 2006   i młodsi oraz 
2003-2005. To była  kolejna sportowa sobota  
w wykonaniu młodzieży szkolnej z terenu gminy 
Chęciny.   

W kategorii 2006 i młodsi do rywalizacji 
przystąpiły trzy drużyny: SP Chęciny, SP 
Łukowa, SP Wolica. Rywalizowano systemem 
„każdy z każdym”.  

Poszczególne mecze  dostarczyły wiele 
pozytywnych emocji. Po bardzo zaciętym 
spotkaniu zwyciężyła drużyna dziewcząt ze 
Szkoły Podstawowej w Wolicy, pokonując SP 
Chęciny 3:2. Trzecie miejsce przypadło drużynie 
ze Szkoły Podstawowej w Łukowej. 

W kategorii starszej 2003-2005r. 
rywalizowały  również trzy drużyny 
reprezentujące szkoły:  SP Chęciny pierwszy  
i drugi zespół oraz SP Wolica.   

Tegorocznym zwycięzcą okazała się 
pierwsza drużyna z Chęcin. Drugie miejsce 
dzięki  korzystniejszemu bilansowi bramek 
przypadło zespołowi z Wolicy, natomiast trzecie 
zajęła druga  drużyna z Chęcin. 

Na zakończenie turnieju tradycyjnie 
wręczono dyplomy i puchary ufundowane przez 
Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach. Zwycięzcy  
w poszczególnych kategoriach wiekowych 
wywalczyli sobie prawo do gry w zawodach na 
szczeblu powiatowym. 
27 października 2018 r. w CKiS w Chęcinach 
swoje zawody rozegrają tenisistki stołowe.   

Dariusz Gorzelak 
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Znakomity start piłkarzy ręcznych 
 SP Wolica w Turnieju Eliminacyjnym 

Małej Ligi VIVE 2018 
 

Znakomicie rozpoczęli tegoroczny udział  
w XV edycji Małej Ligi VIVE piłkarze ręczni SP 
Wolica.  Podczas turnieju eliminacyjnego nie 
mieli sobie równych. Można powiedzieć, że 
przeszli przez eliminacje „ jak burza” ! 
        Zawody rozegrano w Busku – Zdroju w dniu 
11 października 2018 r.  Drużyna z Wolicy  
w poszczególnych meczach pokonała zespoły: SP 
Busko- Zdrój 23:1, SP Nr 4 Jędrzejów 12:4 , SP 
Raczyce 11:2  , SP Potok Wielki 14:7. Końcowy 
bilans drużyny z Wolicy, to 60 zdobytych oraz 14 
straconych bramek. Najlepszym strzelcem turnieju 
został Mikołaj Stępień, który zdobył 26 
bramek. Tym samym zespół SP Wolicy  
z czterema punktami zameldował się  
w ćwierćfinale, który zaplanowano w połowie 
listopada. Warto dodać, że drużyna prowadzona 
przez trenera Dariusza Gorzelaka prowadzona jest 
od trzech lat. Turniej Małej Ligi VIVE jest 
przetarciem przed kolejnym etapem. Mianowicie 
zespół  zgłoszono do rozgrywek ligowych 
Świętokrzyskiego Związku Piłki Ręcznej. 

Mała Liga VIVE to najbardziej popularny 
turniej piłki ręcznej dedykowany dla dzieci 
i młodzieży z województwa Świętokrzyskiego. 
W tegorocznej XV edycji do rywalizacji 
przystąpiło ponad 60 szkół, łącznie 700 
zawodników.  

Organizatorem turnieju jest Fundacja VIVE 
Serce Dzieciom działająca przy Klubie 
Sportowym PGE VIVE Kielce. Finał tegorocznej 
edycji zostanie rozegrany w grudniu 2018 roku. 

 
Dariusz Gorzelak 
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SP Wolica najlepsza w Gminny 
Drużynowym Turnieju Tenisa Stołowego 

Dziewcząt 
 

W dniu 27 października 2018 r. w hali 
Centrum Kultury i Sportu „ Pod Basztami” w 
Chęcinach odbyły się Gminne Drużynowe 
Turnieje Tenisa Stołowego Dziewcząt Szkół 
Podstawowych rocznik 2006 i młodsi oraz 2003-
2005. 

W kategorii szkół podstawowych rocznik 
2006 i młodsi wystartowały  trzy zespoły : SP 
Bolmin, SP Łukowa, SP Radkowice. Turniej 
rozegrano systemem „każdy z każdym”. 
Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Radkowic, 
drugie miejsce  drużyna z Łukowej, trzecie 
Bolmin. 
    Awans do zawodów powiatowych uzyskały 
drużyny  ze szkół podstawowych z Radkowic i 
Łukowej. 
 
Kolejność końcowa turnieju: 

1. SP Radkowice 
2. SP Łukowa 
3. SP Bolmin 

  
W kategorii szkół podstawowych rocznik 

2003-2005   do rywalizacji również przystąpiły 
trzy drużyny: SP Chęciny  ,  SP Starochęciny, SP 
Wolica.    

Turniej przeprowadzono system „każdy z 
każdym”. Zwyciężyła  drużyna ze szkoły 
podstawowej w Wolicy, na drugim miejscu 
uplasowała się drużyna  ze Starochęcin, trzecie 
miejsce przypadło drużynie z Chęcin. 

Do turnieju na szczeblu powiatowym 
zakwalifikowały się   drużyny  ze  szkół 
podstawowych w Wolicy oraz ze Starochęcin. 
Drużynę z Wolicy reprezentowały uczennice: 
Aleksandra Galanek oraz Katarzyna Kwiecień, 
opiekun Rafał Gajos. 
Kolejność końcowa turnieju: 

1. SP Wolica 
2. SP Starochęciny 
3. SP Chęciny 
4. Na zakończenie turnieju  zawodniczki w 

 poszczególnych  kategoriach wiekowych 
nagrodzono pamiątkowymi pucharami  i 
medalami ufundowanymi przez Urząd 
Gminy i Miasta w Chęcinach.   

 Sekretarz SZS w Chęcinach 
  Dariusz Gorzelak 
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Alarm przeciwpożarowy w szkole. 
 

W dniu 23 października 2018 r. w Szkole 
Podstawowej w Wolicy przeprowadzono próbny 
alarm ewakuacyjny. Tym razem symulowano 
alarm pożarowy oraz zagrożenie życia 
poszkodowanego pracownika obsługi. Ewakuację 
przeprowadzono w trosce o bezpieczeństwo 
uczniów w naszej szkole.    Celem ćwiczeń było 
uświadomienie przede wszystkim uczniom,  
a także innym osobom, jak należy się zachować  
w sytuacji zagrożenia. 

Cała akcja w wyznaczonym czasie 
przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie zasadami 
postępowania w czasie niebezpieczeństw. Po 
usłyszeniu alarmu – 5 długich dzwonków 
uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy obsługi 
opuścili budynek szkoły i obserwowali akcję 
strażaków – zobaczyli jak wygląda gaszenie 
symulowanego pożaru,  szukanie zaginionych, 
oraz udzielanie pierwszej pomocy 
przedmedycznej poszkodowanym. Uczestnicy 
akcji doświadczyli najistotniejszych wzorców, 
gdzie priorytetem był brak paniki, szybkość 
 i zwinność w opuszczeniu terenu zagrożenia oraz 
wspólne pomaganie sobie. Na uwagę zasługuje 
fakt, iż uczniowie, nauczyciele, a także wszyscy 
pracownicy obsługi, zachowują środki 
bezpieczeństwa, doskonale znają drogi 
ewakuacyjne, a także bardzo szybko i sprawnie 
stawiają się na miejscu zbiórki.  Alarmy próbne to 
bardzo ważne kwestie, które przygotowują nas do 
zachowania odpowiedniego postępowania 
podczas prawdziwej ewakuacji na wypadek 
pożaru lub innego zagrożenia. Przeprowadzona 
akcja była potwierdzeniem, że wszyscy wiedzą, 
jak się zachować w takich sytuacjach. Sprawność 
akcji bardzo dobrze ocenił kapitan Komendy 
Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Kielcach. 

 
Dyrekcja oraz uczniowie SP w Wolicy 

składają serdeczne podziękowania strażakom 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolicy za 
profesjonalne działanie w trakcie ewakuacji . 
  

Koordynator zespołu ds. bezpieczeństwa  
Dariusz Gorzelak 
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Próbny alarm przeciwpożarowy 
 w SP w Wolicy – fotorelacja 
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