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Kolędowanie dla mieszkańców Wolicy. 
Fotorelacja 

 
Antonina Gorzelak 

Dorota Kurtek 
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Spotkanie z Policjantem 
 

 W dniu 9 stycznia odbyło się spotkanie 
uczniów SP w Wolicy z policjantem w ramach 
akcji ,,Bezpieczne ferie”.  

Karolina  Kędzior 
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Uczniowie klasy IV 
 na ściance wspinaczkowej 

W nagrodę za zwycięstwo w Plebiscycie na 
Najżyczliwszą Klasę w Szkole w kategorii klas  
I-V czwartoklasiści 17 grudnia, pojechali na 
ściankę wspinaczkową, która mieści się  
w kompleksie rekreacyjno - sportowym Exodus 
Club w Bilczy. Dzieci poznały elementy sprzętu 
wspinaczkowego, zasady asekuracji i techniki 
wspinania. Pod okiem instruktora świetnie się 
bawiły, wykazując dużą odpowiedzialność za 
rówieśników. To niezwykle atrakcyjna forma 
aktywnego wypoczynku. 

Dziękujemy Pani dyrektor Ninie Budziosz za 
ufundowanie nagrody. 

Renata Sowińska, Karolina  Kędzior 
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Wyjazd uczniów z klasy VI na ściankę 
wspinaczkową. 

 
W ramach nagrody za zwycięstwo  

w Plebiscycie na Najbardziej Życzliwą  
i Kulturalną klasę w Szkole Podstawowej  
w Wolicy uczniowie z klasy VI  wraz  
z wychowawcą wyjechali na ściankę 
wspinaczkową do Bilczy.   

 
Karolina Kędzior 
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Warsztaty matematyczne 
 

Trzyosobowe zespoły  uczniów klas I –VI 
szkół podstawowych gminy Chęciny pod opieką 
nauczycieli wzięły udział w warsztatach 
zorganizowanych przez Zespół Nauczycieli 
Matematyki Gminy  i Miasta Chęciny. 

Warsztaty odbyły się w CKiS w Chęcinach 
 i były okazją do współpracy z kolegami z innych 
szkół. Uczniowie budowali modele szkieletowe 
brył z własnoręcznie wykonanych rurek 
papierowych. Zajęcia rozwijały zdolności 
manualne, wyobraźnię przestrzenną, umiejętność 
współpracy w grupie. Umiejętności nabyte na 
warsztatach uczniowie zaprezentują kolegom 
w swoich szkołach. 

Anna Sikorska 
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Odpowiedzialność karna nieletnich – 
spotkanie z policjantem 

 

7 stycznia gimnazjaliści oraz uczniowie 
klasy VIII wzięli udział w spotkaniu  
z policjantami z Wydziału do spraw 
Przestępczości Nieletnich Komendy Miejskiej 
Policji w Kielcach. Podczas pogadanki połączonej 
z prezentacją przepisów ustawy o postępowaniu  
w sprawach nieletnich oraz filmu edukacyjno - 
profilaktycznego młodzież dowiedziała się, jakie 
konsekwencje prawne mogą ich dotyczyć. 
Policjanci szczegółowo omówili przejawy 
demoralizacji i pojęcie czynu karalnego. 
Uczniowie zostali poinformowani również  
o środkach zapobiegawczych i zwalczania 
demoralizacji, jakie może zastosować sąd oraz 
skutkach popełnienia przez nieletniego czynu 
karalnego. 

Pedagog szkolny 
Karolina Kędzior 
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Gimnazjalistki ze Szkoły Podstawowej  
w Wolicy stypendystkami! 

 

 

Miło nam poinformować, że aż 3 uczennice 
Szkoły Podstawowej w Wolicy znalazły się  
w gronie stypendystów  świętokrzyskiego 
programu stypendialnego. 

Świętokrzyski program stypendialny  
realizowany jest w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 
priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne 
społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie 
dostępu do wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, 
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, 
Poddziałanie 8.3.5 Realizacja programu 
stypendialnego skierowanego do uczniów klas VII 
i VIII szkół podstawowych, gimnazjów (klas 
gimnazjalnych), liceów ogólnokształcących. 

Komisja przyznała 265 stypendiów. W roku 
szkolnym 2018/2019 stypendium wynosi 3800,00 
złotych dla każdego z uczniów. Wśród 265 
uczniów, którzy otrzymają stypendia znalazły 
się uczennice klasy IIIa w Wolicy: Gabriela 
Glita, Angelika Wojsa, oraz Aleksandra 
Galanek. Opiekunami uczennic są nauczyciele: 
Magdalena Nowak, Agnieszka Gajos oraz 
Mariusz Chrabąszcz.  

Dzięki otrzymanemu stypendium uczennice 
będą mogły rozwijać swoje zainteresowania  
w zakresie wybranego przez siebie przedmiotu: 
języka angielskiego, biologii oraz geografii.  

Gratulujemy serdecznie! 
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Randka w ciemno z książką 
 

14 lutego obchodziliśmy Walentynki.  Z tej 
okazji  Szkolne Koło Wolontariatu przygotowało 
dla  czytelników Biblioteki szkolnej możliwość 
wypożyczenia książek – niespodzianek. Nie 
można było zobaczyć tytułu czy autora, ponieważ 
książki zostały specjalnie zapakowane w szary 
papier i miały dołączone tylko krótkie cytaty. 

Decydując się na taką randkę, czytelnicy nie 
mieli pewności, co  wybierają. I co ważne, nie 
było możliwości sugerowania się okładką. 

W naszej szkole akcja cieszyła się dużym 
zainteresowaniem. To najlepsza opcja dla tych, 
dla których wybór kolejnej lektury stanowi nie 
lada problem. 
Pomysł inspirowany akcją przeprowadzoną 
 w 2015 r. przez Tubajka - rodzinna kawiarnia 
 w Łodzi.  

 Karolina Kędzior, Renata Sowińska 
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Randka w ciemno z książką 
Fotorelacja – ciąg dalszy 
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Poczekalnia - Poczytalnia.  
Biblioteczka z książkami  

w Ośrodku Zdrowia w Wolicy 
 

Po raz kolejny uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Wolicy zachęcali  innych do 
czytania książek. 

W przededniu Walentynek wolontariusze ze 
Szkolnego Koła Wolontariatu zorganizowali akcję 
pod hasłem „Podziel się książką na 
Walentynki”. Młodzież zachęcała uczniów oraz 
mieszkańców Wolicy do przynoszenia książek, 
które po domowych selekcjach są usuwane  
z rodzinnych biblioteczek.  Zebrane lektury wraz 
z zakupionym przez wolontariuszy regałem na 
książki przekazane zostały do Ośrodka Zdrowia w 
Wolicy. W poczekalni przygotowano 
biblioteczkę, gdzie każdy czekający w kolejce do 
lekarza znajdzie alternatywę dla nudy – czytanie 
ciekawej książki. 

Celem akcji jest kształtowanie u dzieci 
nawyku sięgania po książki w każdej wolnej 
chwili. Młodzież wierzy, że nawet przypadkowy 
kontakt z lekturą może obudzić aktywność 
czytelniczą.  To mały - ale ważny - krok  
w rozbudzeniu zainteresowania książką  
i czytaniem. 

Przedsięwzięcie to stanowi kontynuację 
akcji „Poczekalnia – Poczytalnia”. Czekając, 
czytajmy!”, którą w Polsce zapoczątkowano  
w 2017 roku. 

Dziękujemy Wszystkim zaangażowanym  
w przeprowadzenie akcji oraz pani dyrektor 
Ośrodka Zdrowia w Wolicy Małgorzacie 
Wojtczak za umożliwienie realizacji tej  
inicjatywy. 

Karolina Kędzior,  Renata Sowińska 
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Zwycięstwa drużyn dziewcząt ze Szkoły 
Podstawowej w Wolicy w Gminnych 

Turniejach Piłki Koszykowej 
 

W dniu 2  lutego 2019 roku w hali Szkoły 
Podstawowej w Wolicy odbyły się  Gminne 
Turnieje Piłki Koszykowej w kategorii  dziewcząt  
rocznik 2006  i młodsi oraz 2003-2005.  
W kategorii 2006 i mł.  do rywalizacji przystąpiły 
cztery drużyny reprezentujące szkoły podstawowe 
w Chęcinach, Radkowicach, Tokarni, Wolicy. 
Turniej przeprowadzono systemem „każdy  
z każdym”.   Zwyciężyła drużyna ze szkoły 
podstawowej w Wolicy. 

Na drugim miejscu uplasowała się drużyna 
ze Szkoły Podstawowej   w Tokarni, na trzecim 
SP Chęciny, zaś na  czwartym SP Radkowice. 

         Awans do  zawodów sportowych  na  
szczeblu powiatowym uzyskała Szkoła 
Podstawowa w Wolicy.      

Kolejność  końcowa turnieju dziewcząt rocznik 
2006 i mł.: 

I miejsce – Szkoła Podstawowa w   Wolicy 
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Tokarni 
III miejsce –Szkoła Podstawowa w Chęcinach 
IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Radkowicach  

Do rywalizacji w kategorii szkół 
podstawowych  rocznik 2003-2005 / oddziały 
gimnazjalne/  przystąpiło pięć zespołów: SP 
Chęciny I, II, SP Starochęciny, SP Tokarnia, SP 
Wolica.  Zawody rozegrano systemem „każdy  
z każdym”.  Po rozegraniu dziesięciu 
emocjonujących spotkań zwyciężyła drużyna 
dziewcząt  ze szkoły podstawowej w Wolicy, 
drugie miejsce zajęła I drużyna ze szkoły 
Podstawowej w Chęcinach,  trzecie SP Chęciny II, 
czwarte SP Tokarnia, piąte SP Starochęciny. 

Kolejność końcowa turnieju dziewcząt rocznik 
2003-2005: 

1.SP Wolica        
2.SP Chęciny I                           
3.SP Chęciny II 
4.SP Tokarnia 
5.SP Starochęciny    
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Do zawodów  powiatowych  awansowała 
drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej  
w Wolicy.  

Na zakończenie turnieju najlepszym 
drużynom wręczono pamiątkowe dyplomy  
i puchary ufundowane przez Urząd Gminy  
i Miasta w Chęcinach.   

 Sekretarz SZS w Chęcinach 
    Dariusz Gorzelak 
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ZWYCIĘSTWO DRUŻYNY 
CHŁOPCÓW WLKS „ ŚWIT” WOLICA 

PODCZAS INAUGURACJI 
ROZGRYWEK ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ 

Znakomicie rozpoczęli swój udział młodzi 
szczypiorniści WLKS „Świt” Wolica  
w rozgrywkach Świętokrzyskiej Ligi Piłki 
Ręcznej pokonując zespół KSSPR Końskie II 
28:21. Mecz rozegrano 5 lutego 2019 roku  
w Wolicy. Podczas tak ważnego wydarzenia nie 
mogło zabraknąć zaproszonych gości, wśród nich 
burmistrza Gminy i Miasta Chęciny Roberta 
Jaworskiego. 

Burmistrz podkreślił, że Wolica  od zawsze 
jest związana z piłką ręczną, powitał zawodników, 
sędziów oraz licznie zebranych na trybunach 
kibiców, życząc znakomitego widowiska. 
Zawodnikom życzył udanego sezonu  oraz  
czerpania radości z gry w szczypiorniaka. 

Po chwili nastąpiło rozpoczęcie spotkania. 
Początek meczu był wyrównany. Jednak w 10 
minucie spotkania zespół z Wolicy wyszedł na 
prowadzenie 7:3 i od tej pory nadawał ton na 
boisku. Dobra współpraca zawodników w obronie 
oraz mocne rzuty z drugiej linii powodowały 
bezradność w szeregach przeciwnika. Pierwsza 
połowa zakończyła się wynikiem 15:6 na korzyść 
gospodarzy. 

W drugiej połowie spotkania podopieczni 
trenera Dariusza Gorzelaka powiększali swoją 
przewagę,  dzięki czemu szkoleniowiec dał zagrać 
wszystkim zgłoszonym zawodnikom. Ostatecznie 
drużyna WLKS „Świt” Wolica odniosła swoje 
pierwsze w tym sezonie zwycięstwo. 

W kolejnej rundzie 9 lutego 2019 r.  
w Kielcach przeciwnikami Woliczan  będą 
drużyny KS VIVE III Kielce oraz KSSPR 
Końskie I. 

WLKS „Świt” Wolica – KSSPR Końskie 
(15:6) 28:21. Zdobywcy bramek dla Wolicy: 
Mikołaj Stępień -12, Radosław Kulczycki – 7, 
Igor Nowak – 3, Kacper Pawłowski – 1, 
Aleksander Cesarz- 1, Jakub Koźbiał -1, Maciej 
Adamski -1, Antoni Korbiński -2. 

Zarząd WLKS „ Świt” Wolica 
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Kolejne mecze drużyny WLKS „Świt” 
Wolica w rozgrywkach ligowych 

Świętokrzyskiego Związku Piłki Ręcznej 

W dniu 16 lutego 2019 r. w Kielcach 
rozegrano kolejną III rundę Ligi Świętokrzyskiego 
Związku Piłki Ręcznej w kategorii chłopców.  
Tym razem drużyna WLKS „Świt” Wolica 
rywalizowała z zespołami KS PGE VIVE I Kielce 
oraz KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. 

W pierwszym spotkaniu chłopcy z Wolicy 
musieli uznać wyższość drużyny z Kielc wysoko 
przegrywając 3:23. W drugim spotkaniu 
Woliczanie pokonali KSZO Ostrowiec 
Świętokrzyski 14:6. 

Drużyna prowadzona przez trenera Dariusza 
Gorzelaka z każdym turniejem zdobywa cenne 
doświadczenie na ligowych parkietach. Porażki 
nie zniechęcają nas, wręcz przeciwnie mobilizują 
chłopców do dalszej pracy. Każdy mecz ma swój 
wymiar, chłopcy pokazują charakter. Dzisiejszy 
turniej pokazał, że pomimo wysokiej porażki  
z drużyną VIVE, chłopcy wyszli do drugiego 
spotkania zmotywowani, pokonując przeciwników 
z Ostrowca. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie 
wszystko funkcjonuje w zespole, tak jakbym sobie 
życzył.  Jestem przekonany, że udział  
w rozgrywkach Świętokrzyskiego Związku Piłki 
Ręcznej pozytywnie wpłynie na dalszy  rozwój 
zespołu – powiedział szkoleniowiec. W kolejną 
sobotę 23 lutego 2019 r. WLKS „ Świt” Wolica 
wystąpi w roli gospodarza, goszcząc zespoły KS 
PGE VIVE II Kielce oraz SPR Wisłę Sandomierz. 
Już dzisiaj serdecznie  zapraszamy kibiców na 
nadchodzące wydarzenie. 

KS PGE VIVE I Kielce – WLKS „Świt” 
Wolica  3:23, bramki dla Wolicy: Antoni 
Korbiński -2, Michał Gorzelak -1. 

WLKS „Świt” Wolica – KSZO Ostrowiec 
Świętokrzyski  14:6, bramki dla Wolicy: Mikołaj 
Stępień - 6, Aleksander Cesarz - 2, Antoni 
Korbiński - 2, Maciej Adamski - 2, Jakub 
Koźbiał- 1, Oskar Czwartos - 1. 

Zarząd WLKS „ Świt” Wolica 
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4 kolejka rozgrywek Świętokrzyskiego 
Okręgowego Związku Piłki Ręcznej  

z udziałem drużyny WLKS „Świt” Wolica 
 

W minioną sobotę w Wolicy rozegrano  
4 kolejkę ligii chłopców o Mistrzostwo 
Okręgowego Związku Piłki Ręcznej. 

Tym razem drużyna WLKS „ Świt” Wolica 
wystąpiła w roli gospodarza. Do Wolicy 
przyjechały najsilniejsze drużyny z czołówki 
tabeli, mianowicie KS PGE VIVE II Kielce oraz 
SPR Wisła Sandomierz. 

Pomimo ambitnej postawy, Wolicznie 
odnieśli porażkę, przegrywając kolejno z drużyną 
KS PGE VIVE II Kielce 10:25 oraz SPR Wisłą 
Sandomierz 17:26. 
          Szczególnie w meczu z Sandomierzem 
zawodnicy z Wolicy pokazali ambicję i wolę 
walki, tocząc do 20 minuty wyrównane spotkanie. 
W drugiej odsłonie meczu Woliczanie  odrabiali 
mozolnie  straty. Znakomicie w bramce  spisywał 
się  Jakub Wcisło, który obronił 10 rzutów sam na 
sam. Drużyna  pomimo  porażki jeszcze długo 
była oklaskiwana przez licznie zgromadzonych na 
trybunach kibiców, w ocenie trenera zagrała dobry 
mecz.  

5 marca 2019 r.  zawodnicy  rozpoczną 
rundę rewanżową grając na wyjeździe z zespołem 
KSSPR Końskie I.      
        Przypomnijmy, że obecny sezon ligowy jest 
dla drużyny z Wolicy pierwszym od siedmiu lat. 
Drużyna rozwija się z meczu na mecz i nabiera 
cennego ligowego doświadczenia. 
 
WLKS „ Świt” Wolica – PS PGE VIVE II 
Kielce (6:11) 10:25, zdobywcy bramek dla 
Wolicy:  
Radosław Kulczycki – 4, Jakub Koźbiał – 3, 
Mikołaj Stępień - 2, Maciej Adamski – 1. 
WLKS „Świt” Wolica – SPR Wisła 
Sandomierz (9:14) 17:26, zdobywcy bramek dla 
Wolicy: 
Mikołaj Stępień - 9, Dominik Rędzia - 5, Jakub 
Koźbiał - 2, Radosław Kulczycki - 1. 

 KS PGE VIVE II Kielce – SPR Wisła 
Sandomierz (18:7) 32:19.                                   

WLKS „Świt” Wolica 
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VII Walentynkowy Turniej Piłki Ręcznej o 
Puchar Dyrektora SP w Wolicy 

 
W dniu 26 lutego 2019 r. w hali sportowej 

w Wolicy odbył się VII Walentynkowy Turniej 
Piłki Ręcznej Chłopców o Puchar Dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Wolicy. 

Zaproszonych gości serdecznie powitała 
dyrektor szkoły – Nina Budziosz. Tegoroczny 
turniej zaszczycili swoją obecnością: Cezary 
Mielczarz radny miejscowości Wolica, Paweł 
Żurek sołtys miejscowości Wolica, Tomasz 
Dziurzyński dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Starochęcinach,  Robert Bujak dyrektor firmy 
Hummel, Barbara Czupryńska wicedyrektor 
Szkoły Podstawowej w Wolicy.   

W tegorocznym turnieju do rywalizacji 
przystąpiły cztery drużyny: Szkoła Podstawowa  
w Bilczy, SP Nr 4 Jędrzejów,  SP  Tokarnia oraz 
gospodarz turnieju SP Wolica    

Triumfatorem turnieju została  drużyna 
SP w Wolicy. Drugie miejsce przypadło drużynie 
SP Nr 4 Jędrzejów, trzecie miejsce zajęła drużyna  
SP Tokarnia, zaś czwarte SP Bilcza.  
Najlepszym zawodnikiem turnieju MVP został 
Aleksander Cesarz /SP Wolica/, w kategorii 
najlepszy bramkarz wybrano  Karola Wcisło / SP 
Tokarnia/, najskuteczniejszym strzelcem,   
z ilością 28  rzuconych bramek, okazał  się 
Ksawery Kulasek /SP Nr 4 Jędrzejów/. Przyznano 
także nagrodę w kategorii „objawienie turnieju”, 
którą otrzymał Patryk Kieroński /SP Bilcza/. 
Podczas turnieju gorąco kibicowali licznie 
zgromadzeni na trybunach  kibice – uczniowie SP 
w Wolicy. 

Uroczystego zakończenia turnieju dokonała 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Wolicy -  pani 
Nina Budziosz, wręczając najlepszym drużynom 
ufundowane przez szkołę   pamiątkowe dyplomy 
oraz okazałe puchary i statuetki. Dzięki 
sponsorom – firmie Hummel  oraz panu Cezaremu 
Mielczarzowi wyróżnieni zawodnicy otrzymali 
atrakcyjne nagrody rzeczowe.   

W czasie zawodów na wszystkich 
uczestników czekała słodka niespodzianka. 
Turniej uświetnił występ  zespołu tanecznego 
„Migotki” przygotowany przez Panią Annę 
Banasik.    
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Kolejność końcowa turnieju: 
 
I miejsce –  SP Wolica   
II miejsce – SP Nr 4 Jędrzejów  
III miejsce – SP Tokarnia  
IV miejsce – SP Bilcza  
 
Wyróżnienia indywidualne: 
 
Najlepszy zawodnik turnieju MVP – Aleksander 
Cesarz / SP Wolica/ 
Najlepszy bramkarz – Karol Wcisło /SP 
Tokarnia/ 
Najlepszy strzelec – Ksawery Kulasek /SP Nr 4 
Jędrzejów / 
Objawienie turnieju – Patryk Kieroński /SP 
Bilcza/. 
               
Koordynator turnieju: Dariusz Gorzelak 
Arbitrem turnieju: Rafał Gajos – nauczyciel 
wychowania fizycznego. 
Opieka medyczna:  Agata Adamska 
Fotoreporter: Krzysztof Taborski 
 

 Dariusz Gorzelak 
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