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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Szkolne Koło Wolontariatu  

w Gimnazjum Publicznym nr 2  

w Wolicy 

W październiku 2016 r. w gimnazjum  

w Wolicy utworzone zostało Szkolne Koło 

Wolontariatu. W ramach którego działają sekcje: 

charytatywna (opiekun p. Magdalena Nowak), 

pomocowa (p. Karolina Kędzior), przyrodników 

(p. Agnieszka Gajos) oraz artystyczna p. Tomasz 

Żelichowski. W każdej z sekcji aktywnie udzielają 

się nasi uczniowie niosąc pomoc potrzebującym 

ludziom i zwierzętom. 

Głównym celem powołania SZKW było 

zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu, a także 

uwrażliwienie na cierpienie i samotność innych. 

Nasi wolontariusze oprócz kształtowania 

wrażliwości, tolerancji oraz aktywnego, 

bezinteresownego działania, rozwijają również 

pasje i zainteresowania. Lepiej poznają samych 

siebie, dowiadują się jak wiele można dać innym 

nie posiadając środków finansowych oraz jak 

wiele radości daje bezinteresowna pomoc, za 

którą dostać można jedynie uśmiech drugiego 

człowieka. 

Przedsięwzięcia podejmowane przez 

uczniów wynikają zarówno z ich inicjatywy, jak  

i opiekunów poszczególnych grup. Dzięki temu 

w  krótkim czasie młodzież uczestniczyła  

w akcjach, takich jak: „Góra grosza”, „Jest 

robótka”. Na bieżąco wspiera akcję zbiórki 

nakrętek dla Michałka Nartowskiego z Gościńca. 

Udało się zorganizować zbiórkę makulatury. Za 

pozyskane w ten sposób środki zakupiona została 

karma dla potrzebujących zwierząt oraz 

przeprowadzona akcja „Pomóżmy ptakom 

przetrwać zimę”. Uczniowie zbudowali karmniki 

dla ptaków oraz dbali o to, żeby nie brakowało  

w nich pożywienia. Z inicjatywy wolontariuszy 

zorganizowany został konkurs na najładniejszy 

stroik świąteczny. Wszystkie wykonane ozdoby 

przekazane zostały do MGOPS w Chęcinach,  

a następnie trafiły do osób samotnych.   

Na terenie szkoły działa również Koleżeńska 

Grupa Wsparcia w ramach której organizowane są 

„Bezpłatne Korki dla Chętnych”. Systematycz-

nie przed i po lekcjach w gabinecie pedagoga 

szkolnego starsi uczniowie pomagają w nauce  
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młodszym, wspólnie uczą się do sprawdzianów 

lub po prostu tłumaczą zagadnienie z  lekcji. 

Z inicjatywy uczniów powstała ścienna 

gazetka na której zamieszczane są bieżące 

informacje na temat tego co dzieje się w SZKW. 

Na Facebooku działa strona „Wolontariat ma 

sens” założona i prowadzona przez jednego  

z gimnazjalistów. 

Duże znaczenie dla młodzieży miały 

wyjazdy do ośrodków zajmujących się pomocą 

osobom potrzebującym. Uczniowie odwiedzili 

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – 

Wychowawczy w Kielcach przy ul Chęcińskiej, 

gdzie wspólnie z wychowankami ośrodka brali 

udział w warsztatach terapeutycznych oraz Dom 

Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Kielcach 

przy ul. Jagiellońskiej, gdzie zaprezentowali 

krótkie przedstawienie i występ wokalny z okazji 

Dnia Babci i Dziadka. Podopieczni ośrodka 

otrzymali również kartki z życzeniami wykonane 

przez uczniów klas I, II i III gimnazjum.  

W przypadku obu wyjazdów koszty związane  

z transportem oraz wszelkimi rekwizytami 

pokrywali rodzice. Wyjazd do DPS odbył się po 

lekcjach 27 stycznia, czyli w czasie kiedy 

uczniowie mieli już ferie. Każdorazowo gdy 

młodzież opuszczała placówkę którą 

odwiedzaliśmy, niemal natychmiast pojawiało się 

pytanie, kiedy znów tu przyjedziemy. 

Pomimo iż działalność SZKW na terenie 

naszego gimnazjum jest nową inicjatywą 

uczniowie z dużą aktywnością angażują się  

w coraz to nowe działania. W drugim semestrze 

zaplanowany został już wspólny wyjazd do 

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt  

w  Dyminach. 

Karolina Kędzior, Tomasz Żelichowski 

 

 
 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Szkolne Koło Wolontariatu w Gimnazjum 

Publicznym nr 2 w Wolicy – fotorelacja. 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

Ferie na sportowo uczniów z Wolicy. 

W dniach 30 stycznia – 4 lutego na podbój 

do Rabki Zdrój wyruszyła młodzież naszej 

szkoły. Uczestnicząc we wczasorekolekcjach 

organizowanych przez Diecezjalną Służbę Ołtarza 

diecezji kieleckiej hartowała swojego Ducha  

i ciało. Wspólne modlitwy i codzienna 

Eucharystia pogłębiały relację  z Panem Bogiem,  

a udział w zabawach sportowych integrował  

z pozostałymi uczestnikami wyjazdu i poprawiał 

kondycję i wydolność fizyczną. 

Na wyjeździe nie można było się nudzić. 

Wyjścia na narty i łyżwy powodowały na 

twarzach uczestników uśmiech, nie wspominając 

o skokach narciarskich, kuligu z pieczeniem 

kiełbasek, całodziennym wypadem do 

Zakopanego ze zwiedzaniem Wielkiej Krokwi 

zarówno z dołu jak i z wysokości belki startowej 

skoczków. Będąc w Zakopanym nie można było 

nie odwiedzić Sanktuarium Matki Bożej 

Fatimskiej na Krzeptówkach, w którym to 

sprawowana była Msza św. z miejscowymi 

parafianami. Innowacją co do lat ubiegłych było 

ukazanie podziemnego świata w Kopalni  

w Wieliczce. Nie codziennie można podziwiać 

ogromny trud górników. Cieszy fakt, że tak 

wielkie zainteresowanie wyjazdem wykazała 

młodzież naszej szkoły. Na 54 uczestników całego 

wyjazdu z naszej szkoły wyjechało 29 osób. 

Opiekę duchową i wychowawczą nad wszystkimi 

uczestnikami turnusu tradycyjnie jak co roku 

sprawował ks. Łukasz Biś – nauczyciel ZSO  

w Wolicy, dekanalny duszpasterz młodzieży oraz 

ministrantów i wikariusz Sanktuarium św. 

Maksymiliana w Wolicy - Tokarni. W skład 

pozostałej kadry wszedł także Pan Krzysztof 

Taborski – nauczyciel ZSO w Wolicy, który 

oprócz funkcji wychowawcy, także rzetelnie 

relacjonował każdy moment naszego wyjazdu.  

Linki do filmów: 

https://www.youtube.com/watch?v=75elvXwEqO0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MtuQ-R6PlZs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oJwCXLkpI50 

 

ks. Łukasz Biś 

Krzysztof Taborski 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

Ferie na sportowo – fotorelacji cd. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Fot: Krzysztof Taborski 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Wolontariusze z AIESEC  

w ZSO w Wolicy. 
 

Od 9 do 13 stycznia 2017 roku Zespół Szkół 

Ogólnokształcących w Wolicy gościł dwóch 

wolontariuszy  ze studenckiej organizacji 

AIESEC. 

  Do szkoły przybyli Jiayan Zhu z Chin  

i Rishabh Parekh z Indii. Wolontariusze 

prowadzili zajęcia z uczniami Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum. W trakcie spotkań 

uczniowie szkoły obejrzeli i wysłuchali 

prezentacji o krajach pochodzenia naszych gości. 

Poznaliśmy tradycyjne potrawy obu krajów, 

dowiedzieliśmy się jakie święta są obchodzone  

i zobaczyliśmy najważniejsze miejsca i pomniki 

Chin i Indii. Wolontariusze mówili też o religii  

i sposobie życia w swoich krajach. Młodzież  

z Wolicy miała okazję poćwiczyć mówienie  

w języku angielskim również w trakcie gier 

językowych prowadzonych przez Rishabha, czy 

podczas warsztatów wycinania z papieru 

prowadzonych przez Jiayana. Uczniowie zadawali 

pytania dotyczące szkoły w Indiach i Chinach- 

systemu oceniania, wieku w jakim dzieci 

zaczynają naukę, czy przedmiotów, jakich się 

uczą w szkołach. 

 To było już kolejne spotkanie naszych 

uczniów ze studentami z innych krajów, którzy 

przyjeżdżają do naszego kraju dzięki współpracy 

organizacji studenckiej AIESEC i Gminy 

Chęciny. To świetna okazja aby młodzież poznała 

kulturę i zwyczaje innych krajów. Dzięki takim 

spotkaniom rozwijane są  kompetencje językowe, 

nawiązuje się ciekawe znajomości i poszerza 

horyzonty myślowe. 

  

Magdalena Nowak, Beata Krajewska 
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ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy 

 

 

W dniu 12.01.2017 roku w Szkole 

Podstawowej i Gimnazjum w Wolicy 

odbyła się kwesta na rzecz 

Wielkiej Orkiestry Świątecz-nej  Pomocy. 
W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy Jurka Owsiaka grała dla ratowania życia 

i zdrowia dzieci na oddziałach ogólno-

pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej 

opieki medycznej seniorom. 

Wszystkich, którzy swoim wielkim sercem 

i każdą złotówką wsparli ten cel, dziękujemy. 

Magdalena Nowak – opiekun SU  

 

„Kim będzie moje dziecko  

w przyszłości” – spotkanie z doradcą 

zawodowym. 

W dniu 25 stycznia 2017 roku  

w Gimnazjum Publicznym nr 2 odbyło się 

spotkanie rodziców uczniów klas III z doradcą 

zawodowym z Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Piekoszowie, panem 

Gerardem Adydanem. Podczas spotkania 

doradca poruszał trudny temat dotyczący wyboru 

ścieżki kształcenia i rozwoju zawodowego 

dziecka widziany z perspektywy rodzica. W tym 

dniu odbywały się również indywidualne 

konsultacje z doradcą dla chętnych rodziców. 

Spotkanie doradcy zawodowego z rodzicami 

uczniów klas III było elementem szkolnego 

programu doradztwa edukacyjno – zawodowego 

realizowanego w gimnazjum w bieżącym roku 

szkolnym. Od września 2016 roku chętni 

uczniowie z klas III uczestniczą w badaniu 

predyspozycji zawodowych prowadzonych na 

terenie  szkoły przez doradcę zawodowego. 

Pedagog szkolny 

Karolina Kędzior  
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Zaproszenie do udziału  

w   8.  EDYCJI   KONKURSU  

CZYTELNICZEGO    

,,Magiczne podróże po literaturze” 
 

 Regulamin konkursu: 

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni 

uczniowie z klas 1-3 gimnazjum. 

2. Uczestników konkursu obowiązuje znajomość 

biografii Agaty Christie oraz znajomość treści 

powieści i zbioru opowiadań: 

a) ,,I nie było już nikogo” 

b) ,,Morderstwo w Orient Expressie” 

c) ,,Śmierć na Nilu” 

d) ,,Dwanaście prac Herkulesa” 

3. Przykładowe zadania konkursowe: 

a) rozwiązywanie testów wyboru dotyczących 

przeczytanych pozycji i biografii autorki; 

b) rozpoznawanie bohatera po opisie, itp. . 

4. Zwycięzcy etapu szkolnego (4 osoby) będą 

reprezentować szkołę na II etapie Konkursu   

w Chęcinach 19 maja 2017 roku. 

5. Etap szkolny odbędzie się 28 kwietnia 2017 

roku  (piątek) o godzinie 10.00  w sali nr 6. 
Zgłoszenia przyjmują nauczyciele języka 

polskiego do  26 kwietnia 2017 r. 

Serdecznie zachęcamy do udziału  

w konkursie i życzymy przyjemnej lektury. 

  

 Nauczyciele języka polskiego 

 

 

Zaproszenie do udziału  

w KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM 
 

1 marca 2017 roku (środa) o godzinie 11.45  

w sali nr 6 odbędzie się II edycja  Szkolnego 

Konkursu Ortograficznego dla uczniów 

gimnazjum. 

Uczestnicy będą walczyć o tytuł  

,,Szkolnego Mistrza Ortografii”.  

Zgłoszenia przyjmują nauczyciele języka 

polskiego do  27 lutego 2017 r. 

Zwycięzcy I etapu będą reprezentowali 

szkołę podczas III Edycji Gminnego Konkursu 

Ortograficznego dla Uczniów Gimnazjum  

w Chęcinach. 

 Nauczyciele języka polskiego 
 

 



 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

TRZYMAJ FORMĘ! 
 

Konkurs wiedzy  

o zdrowym stylu życia 

„Trzymaj Formę”! 

adresowany jest do uczniów 

klas I – III gimnazjów zainteresowanych 

zdobyciem i pogłębianiem wiedzy z zakresu 

zdrowego stylu życia w szczególności 

uwzględniającej tematykę zbilansowanej diety  

i aktywności fizycznej.  

 Adresatami Konkursu w roku szkolnym 

2016/2017 są szkoły gimnazjalne zlokalizowane 

na terenie wszystkich powiatów ze wszystkich 

województw w Polsce. Konkurs skierowany jest 

zarówno do szkół gimnazjalnych, które 

uczestniczą w Ogólnopolskim Programie 

Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, jak i do tych 

placówek, które nie realizują Programu.  

Konkurs jest trzyetapowy, przy czym  

I etap (na poziomie szkolnym) oraz II etap (na 

poziomie powiatowym). Konkursy są przepro-

wadzane w formie elektronicznej. 

Celem Konkursu wiedzy o zdrowym stylu 

życia Trzymaj Formę! jest zwiększenie 

świadomości dotyczącej wpływu żywienia  

aktywności fizycznej na zdrowie wśród młodzieży 

gimnazjalnej, w szczególności poprzez: 

1) pogłębienie wiedzy na temat prawidłowego 

żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich 

znaczenia dla organizmu człowieka, 

2) pogłębienie wiedzy o wartości odżywczej 

żywności i doskonalenie umiejętności korzystania 

z informacji zamieszczonych na opakowaniach 

produktów żywnościowych. 

 

Ponadto, Konkurs ma na celu:  

1) wspomaganie uczniów w praktycznym 

wykorzystaniu zdobytej wiedzy i doskonaleniu 

umiejętności praktycznego zastosowania 

zdobytych informacji, 

2) rozwijaniu zainteresowań młodzieży w zakresie 

zdrowego stylu życia, 

3) kształtowaniu postaw i zachowań w zakresie 

prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności 

fizycznej, 

4) propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, 

w domu i środowisku pozaszkolnym.  

Źródło: www.trzymajforme.pl 

 

Szkolny koordynator konkursu: Agnieszka Gajos 
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„Roztańczona przerwa” w Gimnazjum 
 

Dnia 23 lutego 2017 roku w „Tłusty 

Czwartek” jak nakazuje tradycja,  zajadaliśmy się 

pączkami, faworkami i goframi. Po degustacji aby 

spalić nadmiar kalorii, klasa IIB zorganizowała 

dla całej społeczności uczniowskiej naszego 

Gimnazjum „roztańczoną przerwę”. 

  A oto, jak bawiliśmy się przy muzyce: 

Chocolate, Waka Waka, Papaya Dance czy 

Makarenie. 

Klasa  IIb 

 

 

 
 

 
 

 
 

Fot. K. Taborski 

 

 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

„Samarytanie z Markowej”.  
 

21 lutego 2017 roku w ZSO w Wolicy 

odbyła się prezentacja goszczącej w naszych 

progach wystawy IPN zatytułowanej 

„Samarytanie z Markowej”. Tragiczną historię 

rodziny Ulmów opowiedziała p. Beata Ludwicka-

Dula. 

Młodzież dowiedziała się, kim był Józef 

Ulma, jak wyglądało życie przed II wojną 

światową na podkarpackiej wsi. Niezwykle 

poruszyła zgromadzonych tragiczna śmierć 

ośmioosobowej rodziny z Markowej. Na koniec 

zaprezentowano fragment dokumentu „Rodzina 

Ulmów. Świadectwo Sprawiedliwych”. 

Beata Ludwicka-Dula 

Link do dokumentu: 

https://www.youtube.com/watch?v=MPk4qe7S-AE 
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,,Czad i ogień - obudź czujność” – 

konkurs ogólnopolski. 
 

 
 

W ramach akcji ,,Czad i ogień - obudź 

czujność” uczniowie Gimnazjum z Wolicy  

w składzie Dominika Krzemińska, Magdalena 

Wargocka Jacek Prokop i Filip Góral pod 

kierunkiem pana Krzysztofa Taborskiego 
wykonali 40 sekundowy spot filmowy techniką 

animacji komputerowej pt. Zabijam po cichu, 

który został zgłoszony do Ogólnopolskiego  

konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych i Administracji  

w Warszawie. 

Muzykę do filmu  skomponował   

p. Krzysztof Kasprzyk. Nagrodą w konkursie były 

dyplomy podpisane przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Mariusza 

Błaszczaka. 

 

 
Kadr ze spotu. 

 

Link do filmu: 
https://youtu.be/GZPRpwx1YPU  

 

Krzysztof Taborski 

 

https://youtu.be/GZPRpwx1YPU


Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

,,Recykling na miarę. 4 pory roku” 

Uczniowie naszego gimnazjum biorą udział 

w Konkursie ,,Recykling na miarę. 4 pory roku” 

zorganizowanego przez Fundację VIVE Serce 

Dzieciom oraz  Zespół Państwowych Szkół 

Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego.  

 Celem konkursu jest: 

1. Propagowanie wiedzy na temat nurtu Textile 

Upcycling, którego założeniem jest pokazanie 

różnych możliwości przetwarzania wtórnego 

odpadów tekstylnych, w wyniku którego powstają 

produkty o wartości wyższej niż przetwarzane 

surowce. Proces ten pozwala zmniejszyć zarówno 

ilość odpadów, jak i ilość materiałów 

wykorzystywanych w produkcji pierwotnej. 

2. Propagowanie wiedzy dotyczącej możliwości 

powtórnego wykorzystania odpadów tekstylnych  

i zachowań proekologicznych wśród dzieci  

i młodzieży szkolnej. 

3. Promowanie idei, możliwości i prostoty 

recyklingu. 

4. Dostrzeganiu zależności między człowiekiem,  

a otaczającym go środowiskiem i wpływy postaw 

proekologicznych, w tym selektywnej zbiórki 

odpadów na stan środowiska naturalnego i jego 

zasobów. 

5. Pobudzanie kreatywnego myślenia, które może 

stać się pomysłem na oszczędność. 

6. Inspirowanie do twórczych poszukiwań  

w dziedzinie plastyki. 

7. Wyrabianie poczucia estetyki. 

8. Popularyzacja działań plastycznych  

i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik 

plastycznych. 

 

22 lutego w ramach projektu odbyły się 

warsztaty plastyczne w ZPSP w Kielcach. 

Efektem warsztatów była rzeźba wykonana 

przez Aleksandrę  Mazur, Małgorzatę Stępnik, 
Natalię Nowak i Filipa Górala  przedstawiająca 

cztery pory roku. Zakończenie projektu 30 marca. 

 

Krzysztof Taborski 
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,,Recykling na miarę. 4 pory roku" 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fot: Krzysztof Taborski 
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Wyjazd uczniów z grupy pomocowej Szkolnego 

Koła Wolontariatu na ściankę wspinaczkową 

do Clubu Exodes w Bilczy 

W dniu 27 lutego 2017 roku chętni 

uczniowie należący do Szkolnego Koła 

Wolontariatu wspólnie z opiekunami: panią 

Karoliną Kędzior i panem Tomaszem 

Żelichowskim wzięli udział w wycieczce na 

ściankę wspinaczkową do Clubu Exodus w 

Bilczy. 

  Po wcześniejszej rozgrzewce, gimnazjaliści 

mogli wspinać się po specjalnie przygotowanej 

konstrukcji, pod czujnym okiem instruktora. 

Wyjazd sponsorowany był przez dyrektora ZSO 

Wolica, panią Ninę Budziosz i stanowił formę 

uznania oraz nagrody dla uczniów aktywnie 

działających w SZKW .  

Serdeczne podziękowania dla Pani dyrektor 

Niny Budziosz od uczniów i ich opiekunów. 

Karolina Kędzior 
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Rozpoczęły się zajęcia  

z Projektu „Gimnazjum a co dalej?” 

 

Dnia 25.02.2017 roku  rozpoczęły się 

pierwsze zajęcia dla uczniów 1 i 2 kl. gimnazjum 

w Wolicy w ramach Projektu „Gimnazjum a co 

dalej?” realizowany przez Gminę Chęciny na 

podstawie umowy RPSW.08.03.04-26-0015/16-

00 o dofinansowanie projektu zawartej  

z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego, 

w ramach działania RPSW.08.03.04 Zwiększenie 

dostępu do wysokiej, jakości edukacji 

przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, 

gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Pod-

działanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponad-

podstawowego w budowaniu kompetencji 

kluczowych.  

 Uczniowie bardzo chętnie brali udział  

w zajęciach, zwłaszcza, że miały inną formę niż 

tradycyjne lekcje. Pierwsze zajęcia prowadziła 

pani Izabela Woś i pan Rafał Gajos. Uczniowie  

i nauczyciele korzystali z cateringu, co dodatkowo 

uatrakcyjniało zajęcia.  

Magdalena Nowak 
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Turniej walentykowy w Wolicy. 

Już po raz piąty, dnia 28.02.2017r.  

w Gimnazjum nr 2 w Wolicy,  odbył się 

Walentykowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt 

i Chłopców o Puchar Dyrektora ZSO  

w Wolicy. 
Turniej rozpoczął się od wystąpienia 

Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny pana Roberta 

Jaworskiego oraz  pani Dyrektor Niny Budziosz, 

którzy powitali wszystkie drużyny i życzyli miłej 

zabawy oraz gry „fair play”.  Następnie głos 

zabrał organizator tego turnieju, nauczyciel 

wychowania fizycznego Tomasz Dziurzyński, 

przedstawiając drużyny oraz sędziego zawodów  

w osobie pana Dariusza Gorzelaka. 

W tym roku po raz pierwszy formuła 

Turnieju uległa zmianie i wystąpiły w nim 

drużyny męskie, jak również zespoły żeńskie. 

Mecze w grupach zostały rozegrane systemem” 

każdy z każdym”. 

Poziom gry poszczególnych drużyn był 

wysoki, a o zwycięstwie decydowały rzuty 

oddawane w ostatnich sekundach meczu. Mimo 

dużych  emocji, które towarzyszyły każdemu 

spotkaniu, mecze rozgrywane były w duchu „fair 

play”. 

 
Wyniki spotkań: 

CHŁOPCY 
1. Gim nr 2 w Wolicy  - Gim nr 1 w Chęcinach – 4:5 

2. Gim Ćmińsk - Gim nr 1 w Piekoszowie – 2:8 

3. Gim nr 1 w Jędrzejowie - Gim nr 1 w Chęcinach – 

2:3 

4. Gim nr 2 w Wolicy  - Gim Ćmińsk – 5:4 

5. Gim nr 1 w Piekoszowie - Gim nr 1  

w Jędrzejowie – 6:3 

6. Gim nr 1 w Chęcinach - Gim Ćmińsk – 7:5 

7.  Gim nr 1 w Jędrzejowie - Gim Ćmińsk – 6:3 

8.  Gim nr 1 w Piekoszowie - Gim nr 2 w Wolicy  - 5:5 

9. Gim nr 1 w Jędrzejowie -  Gim nr 2 w Wolicy - 5:10 

10. Gim nr 1 w Piekoszowie - Gim nr 1  

w Chęcinach – 4:4 

 DZIEWCZĘTA 

1. Gim nr 2 w Wolicy  - Gim nr 1 w Piekoszowie  – 

8:2 

2. Gim nr 1 w Chęcinach - Gim Ćmińsk – 5:3 

3. Gim nr 2 w Wolicy   - Gim Ćmińsk – 7:3 

4. Gim nr 1 w Piekoszowie - Gim nr 1 w Chęcinach – 

3:8 

5. Gim nr 2 w Wolicy  - Gim nr 1 w Chęcinach – 2:1 

6. Gim Ćmińsk - Gim nr 1 w Piekoszowie – 2:1 
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Klasyfikacja końcowa turnieju: 

 

DZIEWCZĘTA 

1. Gim nr 2 w Wolicy  

2. Gim nr 1 w Chęcinach 

3. Gim Ćmińsk 

4. Gim nr 1 w Piekoszowie  

 

CHŁOPCY 

1. Gim nr 1 w Chęcinach 

2. Gim nr 1 w Piekoszowie 

3. Gim nr 2 w Wolicy  

4. Gim nr 1 w Jędrzejowie 

5. Gim Ćmińsk 
 

Za najlepszą zawodniczkę turnieju uznano 

Karolinę Myśliwiec z Wolicy, najlepszego 

zawodnika  Tomasza Szczęśniaka z Piekoszowa, 

a najlepszymi bramkarzami zostali Oliwia 

Petelicka i Mateusz Ziara z Chęcin. . 

Podczas uroczystego zakończenia turnieju 

głos zabrał Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny 

pan Robert Jaworski, który wyraził swoje uznanie 

dla zwycięskiej drużyny. Podziękował również 

wszystkim uczestnikom zawodów gry pełnej 

zaangażowania i wysokich umiejętności 

techniczno-taktycznych. 

Następnie każda z drużyn uczestniczących  

w Turnieju Walentynkowym otrzymała z rąk Pana 

Burmistrza, Pani Dyrektor oraz Pana Grzegorza 

Budziosza dyplomy, puchary oraz nagrody 

rzeczowe.    

Organizator zawodów składa serdeczne 

podziękowania panu Grzegorzowi Budzioszowi 

Prezesowi Świętokrzyskiego Związku Piłki 

Ręcznej  za ufundowanie nagród rzeczowych,  

a  panu Jackowi Nawrotowi  Prezesowi Firmy 

NAWROPLAST za słodki poczęstunek. 

 

Tomasz Dziurzyński 

fot. Krzysztof Taborski 
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Turniej walentykowy w Wolicy. 
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Fot. K. Taborski 

 


