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Strona 3

O pożytkach z rynku
Od razu zaznaczam, że nie chodzi mi
o tzw. wolny rynek (pojęcie z dziedziny
ekonomii), czyli o przestrzeń wirtualną,
w której ludzie dokonują samodzielnych
wyborów, zawierają dobrowolne umowy
i przeprowadzają różne transakcje. Mówiąc
o rynku, mam na myśli główny plac, centrum,
wyeksponowane miejsce, wokół którego
toczy się życie społeczne, administracyjne,
religijne i handlowe. Napisałem „życie religijne”, bo na ogół przy rynku znajduje się też
kościół, miejsce sprawowania kultu, czyli
„blok kościelny” był zawsze styczny z „blokiem rynkowym”. Ale po kolei!
Trochę nam tutaj język niemiecki narobił
bałaganu onomastycznego. Słowo „rynek”
ma rodowód niemiecki i jest zniekształconą
pochodną terminu „Ring” (pierścień), który
pojawił się na naszych ziemiach wraz
z lokacjami na prawie niemieckim. Jednakże
to, co u nas jest rynkiem, u Niemców jest to
„Markt” lub „Marktplatz”. I masz babo placek
(z zakalcem)!
W każdym razie rynek był symbolem
miejskości; na wsi rynek nie był potrzebny, bo
i po co? Rynek był wizytówką miasta; w rynku
stawiano najpiękniejsze i najwytworniejsze
kamienice. W środku rynku lokalizowano
ratusz, czasami sukiennice, kramy i ławy
chlebowe, wagę, a także studnię i pręgierz.
Rynek miał bowiem stanowić główne centrum handlowe, węzeł komunikacyjny, ośrodek dyspozycyjny władzy. W rynku zbiegały
się wszystkie drogi, bo tutaj działy się różne
rzeczy: można było coś zobaczyć, coś kupić,
coś sprzedać, kogoś spotkać, coś załatwić,
pchnąć jakąś sprawę. Rynek oraz ulice
dochodzące do jego narożników stanowią
zawsze wyraźny „kręgosłup” urbanistyczny
danej miejscowości.
W starożytnej Grecji takim miejskim rynkiem była agora, czyli miejsce zgromadzeń
mieszkańców. Na agorze znajdowały
się zazwyczaj budowle o przeznaczeniu

religijnym i publicznym, mównice i siedzenia
dla urzędników oraz pomniki. Taka agora to
miejsce wielkich spotkań i gorących sporów
politycznych. Tutaj odbywały się wybory
urzędników i posiedzenia sądów, wystawiano
sztuki teatralne, a także organizowano
zawody sportowe.
W miastach świata rzymskiego odpowiednikiem agory było forum, czyli plac
wspólny, usytuowany przy skrzyżowaniu
dwóch głównych arterii komunikacyjnych.
Zazwyczaj zdobiły go kolumnady, świątynie
oraz budowle użyteczności publicznej.
Odbywały się na nim sądy, a kupcy mieli tam
swoje stoiska.
Od paru lat można zaobserwować,
jak zmienia się cała Polska: i ta wielkomiejska, i ta małomiasteczkowa i wiejska.
Ludzie poczuli się gospodarzami swoich
małych ojczyzn i jakby odkryli w sobie
poczucie piękna i szlachetności. Chwała za to
lokalnym włodarzom, ale i tym, którzy dbają
o pogłębienie i oczyszczenie rowu koło swej
działki; którzy troszczą się o estetykę swoich
zagród, którzy doceniają wagę kolorów
i odcieni barw! Może nie wszystko wygląda
już tak, jak by człowiek sobie wymarzył! Ale
najważniejsze, że odkryliśmy potrzebę sensownego zagospodarowania wnętrza rynku,
tak aby – z jednej strony – plac ten miał znaczenie symboliczno-historyczne, a – z drugiej
– aby każde pokolenie odnalazło się z satysfakcją i zadowoleniem w tej wspólnej
przestrzeni użytkowej, w której toczy się
spektakl dziejowy.
Wydaje się, że rynek teraz i w przyszłości
spełnia swe trzy podstawowe funkcje: 1) jest
centrum życia obywatelskiego (przecież
tu mieści się parking; niedaleko jest urząd
gminy i wokół cały szereg sklepów); 2) służy
relaksowi mieszkańców (dobrze, że są ławeczki i cień drzew); 3) promieniuje pięknem
układu topograﬁcznego i zadbanych kamienic. No cóż, wypada zakończyć jednym
krótkim apelem: dbajmy o nasze serce;
cieszmy się, że jest piękne i zdrowe!
Kazimierz Wójtowicz CR

Wieści z Gminy
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Urodzeni złośliwcy
Ostatnimi czasy odkrywam na nowo Piwnicę
pod Baranami. Jej nastrojowe, niezmiernie
poważne teksty z jednej strony, ale także te
satyryczne, złośliwe piosenki z drugiego, przeciwnego bieguna. Nie mogę zrozumieć, jak przed
kilkunastoma (już tyle lat upłynęło?!) laty drażnił
mnie tego rodzaju humor, a artyści związani z tym
kabaretem wydawali się pompatycznymi bufonami, po prostu nudziarzami. Na szczęście te
czasy minęły i teraz rozumiem już fenomen, który
każe mi po latach zasłuchiwać się w genialnych
ludzi z przekonaniem, że obcuję z niepowtarzalnym artyzmem i jestem świadkiem tworzącej
się historii.
Mogłabym długo rozwodzić się nad wyjątkowością zjawiska, jakim jest ten krakowski
kabaret, porównywalny jedynie – w moim przekonaniu – do Starszych Panów. Nie chcę jednak
mówić o czymś, co jest oczywiste, nie o to chodzi.
Pozwolę sobie tylko zacytować fragment piosenki „artysty piwnicznego”, która uczepiła się
mnie i nie chce opuścić:
„Ja ci śrubkę wkręcę w radio,
ach, Leokadio!”
Właśnie wkręcaniu śrubek, tudzież wbijaniu
szpilek chciałabym poświęcić trochę czasu.
Niewiele mam wspólnego z socjologią, oprócz
kilku zauroczeń socjologami z odległej studenckiej przeszłości, jednak bardzo lubię obserwować
ludzi. Ich zachowania, gesty, mimikę, mowę ciała.
Właściwie to zajęcie, które, jak przypuszczam,
nigdy by mnie nie znudziło, bo obiekty obserwacji
są fascynujące. A poza tym mam do tego smykałkę. Potraﬁę rozpoznać wyszukaną, ale
zupełnie nieszczerą uprzejmość zabarwioną
zazdrością czy zawiścią, zażenowanie spowo-

dowane gafą swoją lub towarzyszącej osoby,
serdeczne rozbawienie, troskliwość i potrzebę
otaczania opieką charakterystyczną dla matek
trzęsących się nad swoimi pociechami. Te
wszystkie emocje są dla mnie czytelne.
Najbardziej jednak rzuca się w oczy potrzeba
dokuczania innym. Wkręcanie śrubek nas
wkręca. Całe szczęście, jeśli jest ono życzliwe,
skierowane do osób, z którymi łączy nas sympatia i którzy rozumieją, że nie mamy złych intencji,
a nasze złośliwości są elementem gry, w którą
gramy. Gorzej, jeśli dokuczamy innym, by poczuć
się lepiej, dowartościować się, zdyskredytować
kogoś. To co z założenia ma być zabawne
i świadczyć o naszym poczuciu humoru, staje się
przykre i pozostawia niesmak. W sposób
widoczny źle świadczy o nas, a nie o obiekcie
naszych uszczypliwości. Ale nic to, wcale nas to
nie zraża, przecież to uwielbiamy, jesteśmy
urodzonymi złośliwcami, chociaż... - by dalej
zacytować kabaretowego poetę:
„Ale czy czyn ten sens miałby,
Nie wiem, choć chciałbym.”
Pewnie nie sposób ochronić się przed złośliwościami mniejszymi lub większymi, pewnie
sami niejednokrotnie owe złośliwości mniej lub
bardziej świadomie będziemy prawić, ale trzeba
mieć świadomość, że na dłuższą metę nie
sposób nie pamiętać, że nie mają one znaczenia,
a i sens ich jest wątpliwy. Ogromne wrażenie za to
mają słowa wypowiedziane w naszym kierunku
przez osoby, które cenimy. Podziękowania,
których się nie spodziewaliśmy. Gdy ktoś daje
nam świadomość, że jesteśmy potrzebni,
że nasze wysiłki mają sens. Dla takich chwil
warto znosić każde nawet najbardziej ostre (lub
raczej tępe szpilki) wbijane we wrażliwe miejsca
naszego ego.
Tekst: Katarzyna Skład

Wakacyjne spotkanie literackie…
Czwartego lipca br. mieliśmy przyjemność
goszczenia grupy 20 literatów z województwa
świętokrzyskiego, którzy odwiedzili naszą
gminę, aby tu szukać inspiracji do swojej pracy
twórczej. Z zaczerpniętych informacji wynika,
że takie plenery pod tytułem „Staszowskie Lato
Literackie” już po raz trzeci organizuje
Staszowski Ośrodek Kultury i Związek Literatów

Polskich. Na trasie tegorocznej wędrówki
artystów po naszym regionie, znalazła się
między innymi także i Oleśnica. Co prawda
oferta spotkania i odwiedzenie naszej gminy
nieco nas zaskoczyła, gdyż o wizycie
dowiedzieliśmy się z dnia na dzień. Czasu na
specjalne przygotowania nie było, tak więc
wybraliśmy tradycyjną formę spotkania-

Oleśnica

„pogawędkę” w urzędzie gminy oraz krótką
podróż w plener…
Włodarz gminy, Wójt Leszek Juda, przywitał
wszystkich przybyłych gości. Wśród których,
oprócz przybyłych literatów byli także nasi
rodzimi historycy; p. Teodora Ambroży dyr. PG
Oleśnica, Piotr Strzelecki- dyr. PSP w Oleśnicy,
poloniści: Katarzyna Skład, Anna Plewa, Maria
Plewa, z-ca przewodniczącego Izabela
Kądzielawa, Skarbnik Gminy Marianna
Poniewierska. Wójt Gminy w bardzo barwny
i plastyczny oraz niezmiernie obrazowy sposób,
przedstawił gościom historię naszej gminy.
Szczególną uwagę zwracając na miejsca,
którymi należy się pochwalić i osoby, o których
warto pamiętać. Poruszył wątki historyczne
(Zborowscy, rodzina Zaborowskich) literackie
(Żeromski i jego związki z ziemią oleśnicką),
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Następnym punktem na naszej mapie zwiedzania był Kościół p.w. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny. Mury kościoła,
do którego weszliśmy, przywitały nas miłym
chłodem i ciszą. Jest więc chwila wytchnienia
i, jak należy się temu miejscu, czas wyciszenia.
Jako pamiątkę, każdy uczestnik otrzymuję
książkę ks. K. Wójtowicza „Przesłanie Witraży
w kościele w Oleśnicy świętokrzyskiej”. Z krótką
historią kościoła, którą przestawił nam Piotr
Strzelecki Dyrektor PSP, goście zapoznają się
już na miejscu w UG. Pan Piotr szczególną
uwagę zwrócił na architekturę i usytuowanie
Kościoła, który położony jest na wzgórzu zwanym „górką”. Jego początki sięgają XV wieku.
Zbudowany został z inicjatywy rodziny
Oleśnickich. Początkowo gotycki, został całkowicie przebudowany. Dzieje kościoła wpisały

St.Nyczaj poeta i regionalista składa słowa podziękowania za spotkanie
socjalno-demograﬁczne (zmiany jakie dokonują
się w naszej gminie: migracja młodych ludzi,
coraz mniejsza liczba urodzeń). Nasz rekonesans - wyprawa w plener rozpoczęła się od
zwiedzania Zakładu Ceramiki Budowlanej
austriackiej ﬁrmy Wienerberger. Co prawda na
zakład wejść nie można, ale kilka słów Wójta
przybliżyło nam historię zakładu, za którego
umiejscowieniem na terenie gminy przeważyły
względy logistyczne oraz doskonałej jakości
złoża gliny, które znajdują się właśnie u nas
i ponoć złoża te – wystarczą na około 30 – 40 lat.
Cegielnia w Oleśnicy jest 20 w Polsce zakładem
ﬁrmy Winerberger, która jest największym
producentem cegieł na świecie i drugim co do
wielkości producentem systemów dachowych
w Europie.

się na stałe w dzieje Oleśnicy. Zwiedzając kościół, szczególną uwagę należy zwrócić na
wmurowaną nad chrzcielnicą tablicę erekcyjną
kościoła świętego Floriana, która pochodzi
z 1406 r., oraz dzwon „Antoni”, który pochodzi
z bogatej w tradycje ﬁrmy odlewniczej
„Felczyńscy”.
Odwiedziwszy kompleks szkolny, udaliśmy
się w ostatni etap naszej „podróży” - dla literatów
chyba najbardziej wyczekiwany - jak się u nas
mówi, na Brody. Miejsce to jest bowiem nieodłącznie kojarzone z postacią naszego wielkiego pisarza St. Żeromskiego, który na naszych
terenach przebywał w latach 1888-1889 jako
guwernant dzieci Państwa Zaborowskich.
Wzmianki o Oleśnicy i jej mieszkańcach można
znaleźć w Dziennikach. Poznane osoby,
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przeżyte sytuacje, niepowtarzalne piękno tych
ziem i ich topograﬁa znalazły oddźwięk w jego
najważniejszych utworach. Wystarczy wymienić
choćby powieści: „Popioły”, „Ludzie bezdomni”,
„Syzyfowe prace”, Walka z szatanem czy opowiadania: O żołnierzu tułaczu, Zapomnienie, Psie
prawo. Świadczy to o wrażeniu, jakie te okolice
wywarły na świadomość autora. Miejsce, tak jak
dawniej zachwyciło Żeromskiego, nas też przywitało przyjemnym wietrzykiem i lekką „bryzą” od
brockich stawów. Wokół cień kładą wielkie stare
drzewa, które zapewne tak samo szumiały
i „śpiewały” spacerującemu po grobli Żeromskiemu. Myślę, że ten urokliwy zakątek może stać
się natchnieniem dla naszych gości. W koronie
starych drzew wsłuchaliśmy się w opowieść
literacką pana Wójta o St. Żeromskim oraz
wykład historyczny - Teodory Ambroży dyrektor
PG, która przybliżyła nam dzieje i historię
Oleśnicy. Historia ta okazała się na tyle barwna,
że zaskakuje naszych gości. Szczególne ich
zainteresowanie wzbudziły związki z Oleśnicą
Samuela Zborowskiego. Szkoda tylko, że - jak
przypomina p. Teodora - oprócz kościoła, po tak
bogatej historii, nie pozostał żaden materialny
ślad. Wszystko pochłonęła wojna, która w sposób
szczególnie okrutny obeszła się z tą miejsco-

Wieści z Gminy

wością. Nie zdołała jednak złamać męstwa
i uporu jej mieszkańców, którzy nie tylko potraﬁli
odbudować swoje domy, ale szczycili się również
oporem i niezależnością wobec nowej władzy,
narzuconego im systemu komunistycznego,
którego nigdy nie zaakceptowali.
Na koniec wycieczki wracaliśmy do urzędu…,
widać, że odwiedzane miejsca i historia zrobiły
swoje…. Opowieści gości i wrażenia mówiły
same za siebie. Pamiątkowe „dary” w postaci
oﬁarowanych książek literatów z dedykacjami to
niezmierne miłe dla nas podziękowania. Na
wieczorne spotkanie zostaliśmy zaproszeni do
Staszowa na spotkanie autorskie z literatką
J.Przyboś, gdzie można było pogawędzić
o literaturze, poezji i sztuce, a także poznać bliżej
osoby, które dane nam było spotkać… Mamy
nadzieję, że oleśnicka ziemia stała się inspiracją
do niejednego utworu literackiego lub plastycznego. Bowiem w grupie literatów byli także
i artyści plastycy. Zakończeniem naszego spotkania niech będą słowa Julio Cortázara [...]
„przypadkowe spotkanie jest czymś najmniej
przypadkowym w naszym życiu” [...].

Tekst: Beata Brykowska

Borzymów…. od pomysłu do działania…
W dniu 22 lipca 2012 r. mieszkańcy
Borzymowa oraz wszyscy, którzy chcieli miło
i przyjemnie spędzić lipcowe popołudnie mieli
możliwość uczestnictwa w plenerowej
imprezie zorganizowanej przez „Borzymowski Klub Inicjatyw
Kulturalnych”. Nasze
Stowarzyszenie, które
powstało 10 listopada
2010 roku za cel stawia
sobie przede wszystkim integrację i aktywizację społeczności
wiejskiej poprzez
działalność społeczno kulturalną. Zwłaszcza,
że dzięki pomocy Gminy Borzymów dysponuje
odpowiednim zapleczem do prowadzenia tego
typu działalności. Mamy pięknie wyremontowane
pomieszczenie świetlicy, odnowione boisko
i oczyszczony staw. Te trzy miejsca świetnie się

ze sobą łączą i wszystkie mogą pełnić określone
funkcje, czego przykładem może być zorganizowana lipcowa impreza.
Pierwsza część
naszej zabawy rozpoczęła się nad stawem
przywitaniem wszystkich
przybyłych gości przez
Prezesa Stowarzyszenia
p. Tadeusza Kawę.
Prezes poprosił Wójta
Gminy Oleśnica p. Leszka
Judę o uroczyste otwarcie
i m p r e z y. P i e r w s z y m
punktem programu były
zawody wędkarskie dla
dzieci i młodzieży. Do
zawodów przystąpiło 24
uczestników, chłopców i dziewczynek. Niezmiernie cieszy nas fakt, że młodym rybakom
dopingowały całe rodziny, rodzice i dziadkowie.
Dla 5 pierwszych miejsc zostały ufundowane
przez Urząd Gminy Oleśnica ciekawe nagrody,

Oleśnica

natomiast dla wszystkich
uczestników przewidziane były słodkie nagrody pocieszenia, zakupione przez Borzymowskie
Koło Wędkarskie. Nad
całością zawodów wędkarskich czuwało sprawne
oko miłośnika wędkarstwa
– p. Jana Ziętarskiego.
Następnie przenieśliśmy się do świetlicy, gdzie
można było obejrzeć
krótką inscenizację pt.
„Kopciuszek na wesoło” w wykonaniu Teatru
Młodego Aktora z Borzymowa. Cieszymy się
i dziękujemy naszym aktorom, że tak pięknie
i z wielkim przejęciem przygotowali się do swoich
ról. Wiemy, że kosztowało to ich sporo pracy
i trudu, a przecież są wakacje. Szczególnie

ciepłe i życzliwe słowa Wójta, były dla nich miłym
podziękowaniem, a także gromkie brawa widowni, która naprawdę dopisała. Wójt Gminy
oprócz słów pochwały częstował każdego aktora
słodkościami. Miłym zaskoczeniem i niespodzianką, było to, że trud naszych małych aktorów
został doceniony i nagrodzony ufundowanym
przez p. Jurka Polaka dla całej grupy teatralnej
biletem wstępu do Europejskiego Centrum Bajki
w Pacanowie.
Nie było jednak zbyt wiele czasu na fetowanie
sukcesów małych aktorów, bo już na odnowionym boisku rozpoczynał mecz towarzyski
Borzymów-Rytwiany .W przerwie meczu każdy
mógł spróbować kiełbaski z grilla. Dzieci miały
swoje atrakcje - zjeżdżalnie, stoiska z zabawkami itp. Koniec imprezy wieńczyła potańcówka
dla wszystkich, którzy chcieli się pobawić - a było
ich było naprawdę sporo. Nim jednak rozpoczęła
się zabawa, organizatorzy skierowali słowa
podziękowania do tych, którzy pomogli, do
sponsorów: Leszka Świątka i Kazimierza
Marcińca za ufundowanie strojów dla drużyny
piłkarzy z Borzymowa, Jurka Polaka fundatora
biletów dla małych aktorów, Wójta Gminy
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Rytwiany Grzegorza Forkasiewicza za nagrody
sportowe, oraz dla Wójta Gminy Oleśnica Leszka
Judy za wszelką pomoc i życzliwość. Impreza nie
odbyłaby się bez pomocy aktywnych mieszkańców naszej wsi: szczególne podziękowania
należą się paniom ze Stowarzyszenia: p. Agnieszce Wcisło, p. Małgorzacie Wąż, p. Beacie
Domagale, p. Cecylii Ziętarskiej, p. Anecie Gil,
p. Wiesławie Wojtachasze, p. Wiesławie Gruszczyńskiej oraz panom Janowi Ziętaskiemu,
Michałowi Bednarskiemu, a także wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do
tego, aby nasza impreza się odbyła. Powoli plany

naszego Stowarzyszenia zaczynają się realizować. Widać, że takie inicjatywy są niezmiernie
ważne i potrzebne, o czym świadczy bardzo duża
frekwencja i zainteresowanie mieszkańców.
Nie zapominajmy o tym, że nasza wieś ma się
czym chwalić. Przecież mieszkają tu wspaniałe
hafciarki, wiele kobiet potraﬁ jeszcze prząść,
malować pisanki, piec chleb i robić pyszne,
tradycyjne potrawy oraz przetwory… Dlaczego
więc nie może w naszej wsi działać Szkoła
Ginących Zawodów i Umiejętności Niezwykłych?, która może kiedyś da początek wsi
tematycznej, np. wsi hafciarskiej w naszej miej-
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scowości? Warto zadbać oto, by „starsi”, przekazali swoje talenty młodemu pokoleniu
i uczyli ich, że każde działanie i otwarcie na
drugiego człowieka rozwija i ubogaca.
W myśl starego porzekadła:” Słowo uczy,
a przykład pociąga…”
Mamy już pomysły na kolejną imprezę… Nie
znaczy to jednak, że zamykamy się na inicjatywy

Wieści z Gminy

i pomysły osób nienależących do stowarzyszenia. Jesteśmy otwarci i zapraszamy do
współpracy, bowiem naszą dewizą są słowa: od
pomysłu do działania.

Tekst i foto: Beata Brykowska
Członek Zarządu BKIK

Poświęcenie sztandaru
NSZZ.RI „SOLIDARNOŚĆ” w Oleśnicy

20-ty maja 2012 roku na zawsze pozostanie
w pamięci rolników Gminy Oleśnica jako dzień
poświęcenia sztandaru NSZZ.RI „Solidarność”
ufundowanego przez społeczeństwo całej Gminy
Oleśnica.
Poświęcenie to zbiegło się z 31. rocznicą
zarejestrowania tej chłopskiej organizacji związkowej. Uroczystości rozpoczęły się od mszy św.
w oleśnickim kościele paraﬁalnym WNMP
o godzinie 12:00, której przewodniczył Opat
Cystersów z Jędrzejowa o. Edward dr Kazimierz
Stradomski.
Po poświęceniu sztandaru i zakończeniu mszy
wszyscy goście wraz
z o r k i e s t r ą r e p r e z e ntacyjną Kopalni GrzybówOsiek przemaszerowali do
budynku OSP Oleśnica na
mały poczęstunek. Po
krótkim powitaniu gości
przez przewodniczącego
Rady Gminnej NSZZ.RI
„Solidarność” kol. Mariana
Stępnia głos zabrał przew.
Rady Krajowej NSZZ.RI senator Chróścikowski,
gratulując nam sztandaru i życząc, by nas aktywizował do dalszej pracy na rzecz społeczności

lokalnej. Następnie głos zabrał honorowy przew.
Związku Gabriel Janowski. Po krótkich wystąpieniach europosła Czesława Siekierskiego,
przewodniczącego PiS-u woj. świętokrzyskiego
posła Krzysztofa Lipca oraz senatora Mieczysława Gila i przedstawiciela KZRKiOR Włodzimierza Wiertka głos zabrał Wójt Gminy Oleśnicy
p. Leszek Juda, który gratulując sztandaru,
życzył związkowcom dalszych sukcesów.
Rada Gminna Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych
„SOLIDARNOŚĆ” w Oleśnicy składa serdeczne
podziękowania wszystkim uczestnikom i gościom przybyłym na tę uroczystość. Jest to pierwszy sztandar „Solidarności” Rolników Indywidualnych w woj. świętokrzyskim. Serdeczne „Bóg
zapłać” ojcu Opatowi z Jędrzejowa dr Kazimierzowi Stradomskiemu za Eucharystię i Słowo
Boże. Słowa podziękowania kierujemy także do
ks. Marka Lejczaka proboszcza paraﬁi WNMP
w Oleśnicy. Wielkie dzięki dla sponsorów, bez
których ta uroczystość by się nie odbyła,
a więc Radzie Sołeckiej z Oleśnicy, właścicielowi
hut szkła p. Tadeuszowi Wrześniakowi, Wójtowi
gminy Rytwiany Grzegorzowi Forkasiewiczowi

za kapelę ludową z Sichowa oraz Wójtowi Gminy
Łubnice p. Annie Grajek za dużą pomoc w organizacji tej imprezy. Serdeczne podziękowania dla

Oleśnica

p. Janiny Złotnik prezes GS Oleśnica za chleb
i ciasto oraz piękną wystawę tych produktów.
Dziękujemy też OSP Oleśnica, wszystkim pocztom sztandarowym. Podziękowania te składamy
na ręce prezesa Mariana Poniewierskiego.
Dziękujemy także Joli Wójtowicz przwodniczącej
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nowo powstałej Rady Gminnej NSZZ.RI „Solidarnośc” w Łubnicach. Myślę że w niedługim
czasie spotkamy się znów na gościnnej ziemi
Oleśnickiej.
Stanisław Ambroży
Sekretarz Rady Gminnej
NSZZ.Rl „Solidarność” w Oleśnicy

Kolejny rok, kolejne inwestycje
W poprzednim numerze „Oleśnickich Ech”
zabrakło informacji o inwestycjach. Nie znaczy
to, że nic się w tym obszarze nie działo, bo przecież obok realizacji projektów jest też czas ich
przygotowania i rozliczania. Od kilku lat wydaje
się nam, że w kolejnym roku tempo inwestycji
będzie wolniejsze. Jednak życie weryﬁkuje
nasze plany, bo, jeżeli tylko pojawiają się możliwości, staramy się przygotowywać wnioski
i aplikować o kolejne środki ﬁnansowe. Tak więc
wszystko „kręci się” standardowo.
Na początku bieżącego roku rozliczyliśmy
projekt odnowy Strzelec i Kępia, co wiązało się
z refundacją blisko 500.000 zł z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich – kwoty stanowiącej ok. 50% wartości realizowanych zadań.
Ostatecznie została także rozliczona rewitalizacja Oleśnicy. Ten projekt został doﬁnansowany
z Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ
kwotą 1.080.648 zł.
Rok 2012 to także czas realizacji wielu ważnych projektów. Mocno zaawansowana jest
budowa kolejnych odcinków obwodnicy.
Najważniejszego – potrzebnego od dawna –
łączącego ul. Stopnicką z ul. Pacanowską biegnącego poza linią zabudowy i perspektywicznego
– od ul. Pacanowskiej do drogi prowadzącej w
kierunku Wólki Oleśnickiej, łącznie 2100 mb, z
mostem na Strudze Oleśnickiej. Całkowity koszt

inwestycji, obejmujący także odszkodowanie za
grunty przejęte na posze-rzenie pasa drogowego, sięgnie około 3.250.000 zł. Wsparcie unijne dla
tego projektu, skorygowane po przetargu,
wyniesie blisko 1.900.000 zł.
Rozpoczęliśmy także przebudowę i rozbudowę przedszkola gminnego, placówki ważnej,
potrzebnej, a właściwie koniecznej. Pewno nie
wszyscy się z tym zgadzają, my jednak uważamy, że rozpoczęte w 1995 r. inwestycje oświatowe w Oleśnicy – budowa hali sportowej,
gimnazjum, kapitalny remont budynku szkoły
podstawowej – powinny być kontynuowane,
ponie-waż edukacja przedszkolna także
wymaga nowoczesnej bazy. Tego oczekują
młodzi rodzice i to jest konieczne dla prawi-

Początek robót na odcinku Stopnicka-Pacanowska

Wieści z Gminy
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dłowego rozwoju ich dzieci. Zakończone zostało
odmulenie i zagospodarowanie, narazie skromne, stawu przy ul. Szkolnej. Nie brakło przy tej
inwestycji rozlicz-nych uwag, ale większość
dostrzega istotną zmianę i z uznaniem mówi o

Przygotowanie stabilizacji cementowej

sukcesywnie po-rządkowanym terenie (droga,
staw) łączącym kościelną „górkę” ze szkołą.
Ten projekt także zyskał doﬁnansowanie
unijne w kwocie 27.971 zł ze środków UE
w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej „Świętokrzyski Karp”.
W ostatnich dniach rozstrzygnięty został
przetarg na kolejną odnowę, tym razem Sufczyc.
W ramach projektu o wartości około 600.000 zł
będzie wybudowane boisko z nawierzchnią
poliuretanową, przebudowany Dom Ludowy
i zagospodarowany teren wokół ww. obiektów.
To już czwarta miejscowość zyskująca funkcjonalne obiekty świetlicowe i rekreacyjno – sportowe. To, co kiedyś budowali nasi poprzednicy,
chcemy nie tylko odnowić, bo przecież nic nie jest
wieczne, ale także rozbudować, ulepszyć
i unowocześnić. Ufamy, że obecni mieszkańcy
naszej gminy będą równie aktywni jak ich rodzice
i dziadkowie. Już nie w budowie, bo to zrobi
samorząd, ale w ożywieniu zmodernizowanych
obiektów. Borzymów i Strzelce już założyły
stowarzyszenia, które przyjmują rolę liderów
społecznej aktywności. Oby tak dalej – we współpracy z Radami Sołeckimi , OSP i wszystkimi,
którzy chcą tę aktywność wspomagać. W przyszłym roku planujemy remont strażnicy OSP
w Bydłowej. Stosowny wniosek o doﬁnansowanie z LGD „Dorzecze Wisły” został złożony
w lipcu i uzyskał pozytywną ocenę Rady
Programowej. Do kompletnej bazy oświatowej
(już wkrótce taka będzie) chcemy dołączyć
odnowione obiekty świetlicowe i sportowo rekreacyjne, bo one mogą wspomagać oświatę,
a także integrować i ożywiać lokalne społeczności. W lipcu rozstrzygnęliśmy przetarg na

rozbudowę sieci wodociągowej od ul. Staszowskiej do ul. Wrzosy. Ta inwestycja daje nowe
możliwości gospodarowania siecią, a poza tym
jest jednym z podstawowych elementów uzbrojenia terenu dla potrzeb budownictwa.
Finalizujemy procedurę przygotowania inwestycji rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wojnów. Na to zadanie mamy zapewnione doﬁnansowanie z Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska, w kwocie 225.000 zł.
Oczekujemy na ostateczne rozstrzygnięcia
w kwestii wsparcia ﬁnansowego z PROW dla
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Nasz wniosek znajduje się na liście rezerwowej,
ale wszystko wskazuje na to, że decyzja o jego
wpisaniu na listę podstawową, a więc o doﬁnansowaniu, zapadnie pod koniec roku.
W ramach usuwania skutków powodzi zostanie dokończona przebudowa drogi Pieczonogi –
Strzelce, a także rozpocznie się nowa inwestycja
drogowa, od dawna oczekiwane połączenie
Sufczyce – Strzelce po tzw. grobli. Na realizację
tych zadań otrzymaliśmy promesy zapewniające
doﬁnansowanie ze środków MSW w kwocie
190.000 zł. Gmina Oleśnica współﬁnansuje
realizowany przez Powiat Staszowski projekt
przebudowy ul. Wiejskiej aż do obwodnicy
w Kępiu. To kolejna inwestycja wykonywana
w ramach Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych, gdzie 30% kosztów pokrywa
dotacja z MSW.

Z wizytą na budowie obwodnicy

Do programu tegorocznych wspólnych inwestycji Gminy i Powiatu dołączyła, dzięki korzystnym rozstrzygnięciom przetargowym, przebudowa drogi Wojnów – Beszowa na odcinku
Borzymowa. Ten projekt będzie zrealizowany
jeszcze w bieżącym roku.
To nie koniec naszej aktywności inwestycyjnej,
bowiem przygotowujemy kolejne projekty, ale
o nich poinformujemy w stosownym czasie,
w kolejnych numerach naszej gazetki.

Oleśnica

Tymczasem dziękujemy instytucjom i osobom,
których praca, starania i decyzje sprawiają,
że każdy rok przynosi kolejne inwestycje poprawiające funkcjonalność i estetykę naszej gminy.
Podziękowanie kierujemy także do mieszkańców
dostrzegających naszą aktywność, wspomagających życzliwym słowem i zrozumieniem w toku
rozwiązywania problemów, których nigdy nie
brakuje.
Tekst: Leszek Juda
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Odnowiony staw przy ulicy Szkolnej

Kompleks sportowy w Strzelcach otwarty!
10 czerwca br. w miejscowości Strzelce odbyła
się wyjątkowo radosna dla społeczności lokalnej
impreza oddania do użytku kompleksu boisk
sportowych wybudowanego w ramach działania

Nagrodzeni kapitanowie
drużyn z Wójtem Gminy Oleśnica
„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W ramach tego projektu w Strzelcach oprócz
boiska trawiastego do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową
i kontenerem szatniowym został wybudowany
plac zabaw oraz zagospodarowany skwer przy
remizie OSP.
Uroczystość otwarcia kompleksu sportowego,
była zorganizowana przez Uczniowski Ludowy
Klub Sportowy „Strzelec” w Strzelcach. Swoją
obecnością zaszczycili nas: przedstawiciel
Wojewody Świętokrzyskiego p.Maciej Pańpuch,
Wójt Gminy Oleśnica p. Leszek Juda,
Przewodniczący Rady Gminy p. Krzysztof
Ratusznik, Radni Gminy Oleśnica, Radna
powiatowa p. Janina Złotnik, Dyrektor
Publicznego Gimnazjum w Oleśnicy p.Teodora

Ambroży oraz sympatycy i mieszkańcy wsi
Strzelce.Na początku imprezy głos zabrał Radny
wsi Strzelce p.Józef Pawelec, który serdecznie
powitał wszystkich zgromadzonych gości
i podziękował Panu Wójtowi za zrealizowanie
projektu pn.: „Podniesienie jakości życia na
obszarach wiejskich poprzez urządzenie przestrzeni publicznej pełniącej funkcję rekreacyjnosportową i społeczno-kulturalną w miejscowościach Strzelce i Kępie”, w ramach którego powstał ten wspaniały obiekt sportowy. Następnie
głos zabrał Wójt Gminy Oleśnica p. Leszek Juda,
który w swoim wystąpieniu podkreślił, jak wielkie
znaczenie, nie tylko dla uczniów, ale również dla
społeczności lokalnej, ma zrealizowane przedsięwzięcie. Gratulacje z powodu wybudowania
kompleksu sportowego złożył przedstawiciel
Wojewody Świętokrzyskiego p. Maciej Pańpuch.
Po uroczystym przecięciu wstęgi odbyły się dwa
mecze piłki nożnej. W pierwszym inauguracyjnym spotkaniu rywalizowała drużyna
Strzeleckich „Oldbojów” z „Juniorami”. Mecz
zakończył się wynikiem 2-3. Kolejny mecz druży-

Strzelce kontra Borzymów
ny Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego
„Strzelec” w Strzelcach z drużyną
z Borzymowa zakończył się wynikiem 6-4. Dla
najmłodszych uczestników uroczystości były
zorganizowane liczne zabawy i konkursy
z atrakcyjnymi nagrodami.

Z życia
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Było to miłe wydarzenie integrujące lokalną społeczność,
a także pokazujące, jak duże
znaczenie ma realizacja tego typu
inwestycji. Wybudowany kompleks
boisk sportowych przyczyni się do
popularyzacji aktywnego stylu
życia i poprawy jego jakości,
umożliwi organizowanie różnego
rodzaju imprez sportowych
i rekreacyjnych nie tylko dla miesz- Strzeleckie drużyny Oldbojów i Juniorów
kańców Strzelce, ale całej gminy
Tekst i foto: Agnieszka Gajda
Oleśnica.

Dzień Dziecka
To jedno z najbardziej wyczekiwanych
przez dzieci święto. Jak co roku 1 czerwca
w naszym przedszkolu uroczyście obchodziliśmy ten dzień.
W tym roku przygotowaliśmy dla przedszkolaków wiele ciekawych gier oraz zabaw.
Dzieci najchętniej brały udział w zajęciach
zorganizowanych przy muzyce. Tego dnia odbył
się również konkurs piosenki przyrodniczej.
Dzieci, które zajęły pierwsze, drugie i trzecie
miejsce, otrzymały dyplomy i nagrody. Obchody
Dnia Dziecka w naszym przedszkolu zakończyliśmy słodkim poczęstunkiem dla wszystkich
przedszkolaków.

nie ma jak dobrzy koledzy...

Tekst: Maria Ambroży

Teatrzyk ekologiczny
w Przedszkolu Gminnym w Oleśnicya
Problemy dotyczące ochrony środowiska naturalnego
realizowane są na wszystkich
etapach edukacji. W zależności od wieku odbiorców, przybierają one różne formy. Inicjacja każdego przyjaciela
przyrody rozpoczyna się w najbliższym środowisku dziecka,
czyli domu rodzinnym i przedszkolu. To tu dzieci poznają
pierwsze nazwy zwierząt,
roślin czy zjawisk atmosferycznych, dostrzegają piękno
otaczającego je świata. Chcąc przybliżyć dzieciom tematykę ekologiczną, zorganizowaliśmy
w naszym przedszkolu teatrzyk pt. „Mały przedszkolak wie, co ekologią się zwie”. Występ
podziwiali zarówno młodsi, jak i starsi koledzy,

rodzice oraz nauczyciele z przedszkola i szkoły. Zawarte w przedstawieniu przesłanie proekologiczne wzbogacone było ciekawymi
aranżacjami muzycznymi, barwną
scenograﬁą i kolorowymi kostiumami. Widowisko cieszyło się dużym
powodzeniem, świadczyło o tym
zaangażowanie rodziców w przygotowaniu kostiumów oraz gromkie
brawa.
Takie przedstawienia oraz inne
formy i metody pracy pozytywnie
wpływają na kształtowanie postaw
proekologicznych wśród społeczeństwa, nie
tylko tego najmłodszego, ale także dojrzałego,
niejednokrotnie mającego wpływ na decyzje
związane z ochroną środowiska.
Tekst i foto Mariola Franusiak

szkół
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Święto Mamy
w Gminnym Przedszkolu w Oleśnicy

Dzień Matki obchodzony 26 maja to jedno
z ważniejszych świąt w ciągu roku.
Jest to szczególne święto wyrażające szacunek, miłość oraz podziękowanie za trud włożony
w wychowanie. W Polsce obchodzono je po raz
pierwszy w 1923 roku w Krakowie. Dzień Matki
to święto, do którego wiele z nas podchodzi
bardzo emocjonalnie. W przedszkolach i szkołach organizuje się przedstawienia i inne atrakcje. Dnia 28 maja 2012 roku o godzinie 10.30
w naszym przedszkolu odbyło się uroczyste
spotkanie z Mamami z okazji ,, Dnia Matki”.

Hej przedszkole ukochane
Co bez ciebie zrobię ja
Może jednak tu zostanę
Jeszcze rok lub dwa.
Czas leci nieubłaganie i te dzieci, które jeszcze
niedawno przekroczyły po raz pierwszy
progi przedszkola - dziś szykują się do
rozpoczęcia kolejnego etapu w życiu edukacji szkolnej. 29 czerwca 2012r.
w naszym przedszkolu odbyło się
zakończenie roku dla wszystkich przedszkolaków. Jednak 6-latki z klasy „0”
były tu po raz ostatni. Pożegnaniu
z przedszkolem towarzyszyli dzieciom
rodzice. Część artystyczna (wiersze
piosenki) umiliły wszystkim ostatnie
chwile. Później były dyplomy, podziękowania i upominki. Każdy przedszkolak
dostał pamiątkową książeczkę i słodycze. Pani Dyrektor dziękowała rodzicom za

W tym roku uroczystość została zorganizowana
w każdej grupie wiekowej. Mamy mogły podziwiać swoje pociechy. Dzieci zaprezentowały
piosenki i wiersze adekwatne do okoliczności.
Mamy były bardzo wzruszone, gromkimi brawami oklaskiwały występy. Na zakończenie
części artystycznej dzieci odśpiewały swoim
gościom 100 lat, podarowały piękne laurki oraz
zaprosiły na słodki poczęstunek.
Kończącym akcentem, który ubarwił
uroczystość, była wspólna zabawa pociech
z Mamami. Było wesoło, radośnie i bardzo przyjemnie. Wszystkim Mamom życzymy dużo
zdrowia pociechy ze swoich dzieci, mało trosk
i dużo radości.

Tekst i foto: Dorota Pawelec
szczególne zaangażowanie w pracę przedszkola i nauczycielom za ich ogromny trud włożony w edukację małych podopiecznych. Pożegnania zawsze są trudne, ale to zawiera
w sobie obietnicę przygody, jaką jest przecież
dorastanie. Dlatego ze wzruszeniem w sercach,
ale i z uśmiechem na ustach, życzymy Wam
drogie 6-latki
Powodzenia w szkole i wesołych wakacji!

Tekst: Alina Ambroży
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„Matka, która wszystko rozumie,
sercem ogarnia każdego z nas.
Matka, zobaczyć dobro w nas umie,
Ona jest z nami w każdy czas…”
Te słowa znanej wszystkim pieśni przyświecały
majowej akademii z okazji Dnia Matki
w Publicznej Szkole Podstawowej w Pieczonogach. Na początku
do przybyłych mam
przejmująco przemówiła Pani Dyrektor
Anna Grosicka.
Panie ze wzruszeniem słuchały,
jak wiele znaczy Matka - nie tylko
w dzieciństwie i w młodości każdego z nas, ale również jak bardzo
liczymy się z jej zdaniem
w życiu dorosłym.
Zaprezentowany program
artystyczny w wykonaniu uczniów
poruszył wszystkich obecnych na
uroczystości. Mamy ze łzami
w oczach słuchały pięknej poezji
i wzruszających piosenek.
A nostalgiczną atmosferę umiliły scenki humorys-

Już wakacji nadszedł czas….
29 czerwca o godz. 10 odbyło się w PSP
w Pieczonogach uroczyste zakończenie roku
szkolnego 2011/2012 rozpoczęte Mszą Świętą,
w której wzięli udział rodzice, uczniowie oraz
Rada Pedagogiczna. Następnie po oﬁcjalnym
przywitaniu gości przez Panią Dyrektor Annę
Grosicką przyszedł czas na podsumowanie
minionego roku, na chwilę reﬂeksji o tym, co
wspólnie przeżyliśmy. Wychowawcy i Pani
Dyrektor wręczyli uczniom, którzy otrzymali
najwyższe średnie, świadectwa z wyróżnieniem
oraz nagrody książkowe. Otrzymały je uczennice
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tyczne w wykonaniu naszych uczniów.
Występy swych pociech mamy nagrodziły
wielkimi brawami. W podzięce za miłość, cierpliwość i trud wychowania rodzicielki otrzymały miłe
upominki od swych małych artystów. Była też
okazja do wspólnych rozmów i wspomnień przy
słodkim poczęstunku. Jak co roku nasi niezawodni
rodzice zajęli się organizacją uroczystości, za co
serdecznie dziękujemy.

Tekst: Renata Kaczocha

klasy IV: Angelika Koziarska i Aleksandra Świątek. Ponadto za bardzo dobre wyniki w nauce
i wzorowe zachowanie otrzymały nagrody książkowe:
Katarzyna Bartocha – klasa III
Martyna Palkowska – klasa III
Zuzanna Kotlarz – klasa II
Daria Wróbel – klasa II
Izabela Świątek – klasa II
Klaudia Klimczak – klasa I
Jakub Sowiński – klasa I
Natalia Jankowska- klasa I
Julia Słomska – klasa I
Dzieci z Oddziału Przedszkolnego otrzymały
piękne Dyplomy Uznania za pilną naukę i grzeczną zabawę.
Pani Dyrektor na koniec uroczystości życząc
wszystkim zebranym udanych i bezpiecznych
wakacji. Gorąco gratulowała uczniom osiągnięć
w różnych dziedzinach życia szkoły, nauczycielom pracy z uczniami, a rodzicom podziękowała za wsparcie na rzecz dobra placówki.
Tekst: Renata Kaczocha

Z życia szkół i przedszkola

Zakończenie roku szklonego w Pieczonogach

Wręczenie nagród dla najlepszych uczniów

Zakończenie roku w przedszkolu w Oleśnicy

Uroczysty Polonez w Gimnazjum

Uroczystość zakończenia
edukacji klas trzecich w Gimnazjum

Impreza plenerowa w Borzymowie

Wójtowie i sponsorzy podczas konkursu rzutu do kosza

Nagrody dla drużyn
biorących udział w meczu Borzymów Rytwiany

Uczestnicy zawodów wędkarskich w Borzymowie

Młodzi aktorzy
z Borzymowa podczas występu

Prezes Stowarzyszenia BKIK T. Kawa

Licznie przybyli goście

Otwarcie boisk w Strzelcach

Goście i mieszkańcy Strzelec
w oczekiwaniu na rozpoczęcie meczu

Uroczyste przecięcie wstęgi

Mecz otwarcia boisk

Oldboje i Juniorzy ze Strzelec

Maciej Pańpuch przedstawiciel
Wojewody wśród mieszkańców Strzelec

Gry i zabawy dla najmłodszych

Z życia szkół i przedszkola

Dzień Dziecka w Przedszkolu w Oleśnicy

Dzień Matki w PSP w Pieczonogach

Dzieci PSP w Oleśnicy na wycieczce w Niemczech

Uroczyste pożegnanie i słowa
podziękowania przedszkolaków w Oleśnicy

Szkolna inscenizacja poświęcona Żeromskiemu

szkół

W dniu 25 maja 2012 r. (czwartek) uczniowie
klasy IIa i IIb spędzili miłe popołudnie
w towarzystwie swoich mam. Najpierw
zaprezentowali się w przedstawieniu pt. "Podróż
po krainie bajek", następnie wręczyli
własnoręcznie wykonane upominki. Potem
wszyscy razem radośnie pląsali w rytm muzyki.
Na zakończenie każda mama otrzymała
Certyﬁkat Super Mamy. Spotkanie przygotowały
panie: Anna Mrożek i Małgorzata Brzyska.

Za nami XVII edycja Kursu Biblijnego, którego
celem było:
• Ukazanie Biblii jako źródła wiary i zachęta do
indywidualnej lektury Pisma Świętego.
• Wyłanianie talentów i wspieranie uczniów
zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań i kompetencji.
• Pogłębianie poczucia wspólnotowości
Kościoła poprzez szlachetną rywalizację.
• Wspomaganie uczniów w praktycznym
wykorzystaniu zdobytej wiedzy.
• Motywowanie szkół do rozpoznawania
i rozwijania umiejętności, zainteresowań
i uzdolnień uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem
zdolnym.
• Pogłębienie umiejętności samodzielnego
korzystania z tekstu źródłowego, jakim jest Nowy
Testament.
21 kwietnia 2012 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Kielcach odbył się ﬁnał XVII Konkursu Biblijnego,
którego organizatorem był Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Kielcach.
Blisko 90 uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów z terenu naszej diecezji uczestniczyło w ostatnim już diecezjalnym etapie konkursu. Wśród nich z PSP im. S. Żeromskiego
w Oleśnicy znalazło się dwoje uczniów: Klaudia
Złotnik i Krzysztof Adamczyk. Przeszli oni drogę
wiodącą przez etap szkolny (2 tys. dzieci
i młodzieży), rejonowy (460 uczniów) i doszli do
ﬁnału, w którym Klaudia znalazła się ex aequo,
z innymi uczestnikami, na 10 pozycji.
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Tekst: Anna Mrożek
W trakcie kolejnych etapów konkursu uczestnicy musieli wykazać się znajomością Pisma
Świętego z zakresu Ewangelii św. Marka,
a w ﬁnale dodatkowo wstępem i przypisami.
W ocenie katechetów i uczniów tegoroczny
poziom był bardzo wysoki. Wszyscy uczestnicy
otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe
dyplomy. Dodatkowym wyróżnieniem dla Klaudii
i Krzysia było udzielenie wywiadu do Tygodnika
Katolickiego ,,Niedziela”.

Klaudia i Krzyś w oczekiwaniu na rozpoczęcie konkursu

Żywię przekonanie, że wszyscy zaangażowani w taką formę ewangelizowania dzieci
i młodzieży byli niesamowicie wdzięczni Bogu za
ten potężny zasiew Jego Słowa w życie młodych
ludzi. Wierzę, że każde ziarno rzucone w żyzną
glebę przyniesie obﬁty plon.
Tekst: Anna Adamczyk
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Wycieczka – jako nagroda dla najlepszych
uczniów Szkoły Podstawowej w Oleśnicy

W 2012 roku w nagrodę za bardzo dobre
wyniki nauczania, wzorowe zachowanie
i działalność w promocji szkoły dzieci pojechały
na wycieczkę zagraniczną do: Wiednia i Bawarii
w Niemczech. W pierwszym dniu odwiedziliśmy
Kahlenberg i zwiedziliśmy Wiedeń. Kahlenberg
stało się sanktuarium Jana III Sobieskiego,
wybawcy Wiednia i Europy spod groźby nawały
tureckiej. Bowiem potężna armia turecka, pod
wodzą Kara Mustafy, który w liście skierowanym do cesarza Leopolda I zagroził, że "kto się
nie podda i nie przyjmie islamu, poniesie
śmierć, a kraj ulegnie całkowitemu zniszczeniu". Papież Innocenty XI wołał do polskiego
monarchy "Synu, ratuj chrześcijaństwo, ratuj
Europę", a sam w żarliwych modlitwach wołał
do Boga: "Panie, raczej mnie zabierz, niż
miałbym widzieć klęskę". Do zwycięstwa lub
śmierci wzywał również w centrum obozu
tureckiego zielony sztandar Proroka. Nad
Wiedniem i Europą zawisło widmo nieuniknionej klęski. Decydujący wpływ miało mądre
rozpracowanie bitwy. Taktyczne i strategiczne
rozkazy Jana III Sobieskiego, wspaniałe
dowodzenie najlepszą w ówczesnej Europie
jazdą zaporową i husarią, było nokautujące dla
tureckich wojsk. Po muzeum oprowadzała nas
Siostra z Zakonu Zmartwychwstańców. Po
obejrzeniu panoramy Wiednia pojechaliśmy do
centrum miasta, gdzie zobaczyliśmy: katedrę
Św. Stefana (najważniejszy obiekt sakralny
w Wiedniu; jest ona symbolem miasta i świadkiem najważniejszych wydarzeń w historii tego

narodu); Albertinę (największą na świecie
kolekcja graﬁk); Operą Wiedeńską; Muzeum
Historii Sztuki; Teatr Zamkowy; HundertwasserKrawinahaus (wyjątkową kamienicę z dachem
pokrytym ziemią, trawą, krzewami i dużymi
drzewami na balkonach i pokojach - niepowtarzalną przestrzeń życiową); Ratusz; Parlament;
Plac Teresy. Następnie odwiedziliśmy Pałac
Schonbrunn - najczęściej zwiedzaną turystyczną atrakcję w Wiedniu i również najważniejszy
zabytek kultury Austrii. Zespół pałacowy obejmuje Zamek Cesarski, par z fontannami, rzeźbami i innymi skarbami architektury. Późnym
wieczorem dotarliśmy na nocleg w Wels.
Po śniadaniu następnego dnia udaliśmy się
do Merktl (miejsca urodzin obecnego Papieża niemieckich "Wadowic") i Altotting (Niemieckiej
"Częstochowy"). Po zwiedzaniu, kupieniu
pamiątek, pobraniu wody z cudownego źródełka pojechaliśmy na obiad w Bad Fussing. Tam
też mieliśmy pokaz wyrobów artystycznych
w hucie szkła. Później przyszedł czas na kąpiele w wodach termalnych tamtejszego sanatorium. I nadszedł czas na powrót do Wels na
nocleg. Po śniadaniu wyjazd do Bayer - Park
(największy park rozrywki w południowych
Niemczech). Zabawa trwała cały dzień
z przerwą na obiad i wieczorną pizzę. O godzinie 20 nastąpił wyjazd i powrót do domu.

Tekst: Tadeusz Mrożek

szkół
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… uroczystość 40-lecia nadania
szkole imienia Stefana Żeromskiego

25 maja 2012 roku odbyły się w naszej szkole
uroczystości 40-lecia nadania szkole imienia
Stefana Żeromskiego, przekazania sztandaru
i ufundowania tablicy pamiątkowej. Szkolną
akademią chcieliśmy wyrazić wdzięczność tym
nauczycielom i mieszkańcom gminy Oleśnica,
którzy po II wojnie światowej podjęli trud budowy
szkoły, a 28 maja 1972 roku przyczynili się do
nadania jej imienia.
Piątkowa uroczystość miała również pozostawić w świadomości najmłodszego pokolenia –
uczniów naszej szkoły – przekonanie, iż pomimo
mijających dziesięcioleci, zmieniającego się
świata, zmiany oblicza naszego kraju, misja
szkoły pozostaje niezmienna – jest nią nauka
i pomoc rodzicom w wychowaniu dzieci.
Na naszej uroczystości obecni byli dyrektorzy
szkoły: pan Wacław Rogala, pan Marian Gondek,
pan Władysław Nalepa, pan Tadeusz Mrożek
oraz emerytowani nauczyciele: pani Maria Maj
pani Helena Gondek,
pani Maria Nowicka, pani
Wanda Kajderowicz, pani
Wiesława Dufaj, pani
Weronika Malec, pani
Władysława Marzec,
p a n i Z o ﬁ a A m b r o ż y.
Swoją obecnością
zaszczycili nas także:
przedstawiciel ówczesnej rady rodziców pan
Roman Rogowski,
przedstawiciel uczniów pierwszy chorąży pocztu
sztandarowego pan
Kazimierz Zawisza.

Obecni byli także radni Rady
Powiatu Ziemskiego
Staszowskiego – pani Janina
Złotnik i pan Adam Siekierski
oraz pan dr Sławomir Maj,
absolwent naszej szkoły
obecnie dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgim-nazjalnych przy ul.
Koszarowej w Staszowie.
Jak przy każdej szkolnej
uroczystości nie zawiedli
przedstawiciele samorządu
gminnego z panem Leszkiem
Judą – Wójtem Gminy Oleśnica i panem Krzysztofem Ratusznikiem – Przewodniczącym Rady
Gminy. Serdecznie powitaliśmy także dyrektorów
i kierowników jednostek organizacyjnych gminy
Oleśnica, przedstawicieli Rady Rodziców
i Rady Sołeckiej.
Program uroczystości składał się z występów
tanecznych uczennic klas III i z części artystycznej przygotowanej przez uczniów klas starszych naszej szkoły. Był czas na wspomnienia
sprzed 40 i więcej lat, które zostały przywołane
przez pana Rogalę, pana Gondka, pana Nalepę,
panią Maj, pana Rogowskiego i pana Zawiszę.
Wójt Gminy Oleśnica – także nauczyciel i dyrektor szkoły – mówił o czasach mniej odległych
i wyzwaniach jakie stoją współcześnie przed
gminną oświatą.
Był czas na wręczenie nagród dla uczestników
konkursów wiedzy o Stefanie Żeromskim i plastycznym. Ostatnim akcentem uroczystości
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rocznicowych, był występ chóru szkolnego pod
kierunkiem pana Władysława Nalepy.
Nieco odmienną formę miał dzień następny,
tj. 26 maja. To również były obchody rocznicowe,
ale w wymiarze rekreacyjno-sportowym. Na
placu szkolnym była meta I Rajdu Rowerowego
„Śladami Żeromskiego”. Patronat honorowy
sprawował Wójt Gminy Oleśnica, a organizatorami byli: Szkolne Koło Rowerowe PTTK
w Oleśnicy, Urząd Gminy w Oleśnicy, Koło
Grodzkie PTTK w Staszowie, Muzeum Lat
Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach.
Po odpoczynku i poczęstunku szkolną grochówką uczestnicy rajdu, przybyli goście
i nasi uczniowie mieli okazję wysłuchania raz
jeszcze zespołu muzycznego pod kierunkiem
pana Władysława Nalepy oraz obejrzenia pre-
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zentacji multimedialnej dotyczącej sylwetki
naszego patrona i działalności Muzeum Lat
Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach
przygotowanej, przez pracownika muzeum panią Katarzynę Grabowską.
Warto nadmienić, że w związku z uroczystościami rocznicowymi narodził się pomysł odrodzenia zespołu muzycznego pod kierunkiem
pana Nalepy. Zespół będzie funkcjonował przy
naszej szkole i swoimi występami promował całą
gminę. Pojawił się także pomysł na jego nazwę:
„Oleśniczanki – Reaktywacja”.
Dyrektor Szkoły składa podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji dwudniowych uroczystości rocznicowych – nauczycielom, pracownikom szkoły oraz rodzicom
Tekst: Piotr Strzelecki

„Na wycieczkę jechać chcesz, dobrą frekwencję musisz mieć!"
20 czerwca wraz z moją klasą wybrałam się na
wycieczkę ufundowaną przez Radę Rodziców
Publicznego Gimnazjum w Oleśnicy w ramach
konkursu ogłoszonego przez Panią Dyrektor.
Trwał on cały rok szkolny, a w czerwcu klasa
mająca najwyższą
frekwencję, w nagrodę
miała pojechać na
jednodniowa wycieczkę.
W godzinach rannych
wyjechaliśmy wraz z naszą wychowawczynią
panią Anną Bublik i panem Łukaszem Kozłowskim do Białki Tatrzańskiej. Podróż minęła dość szybko i już ok.
godziny 10:00 mogliśmy korzystać z uroków
tatrzańskich basenów termalnych. Zjeżdżalnie
i bicze wodne cieszyły się największą popularn-

ością. Po ponad czterogodzinnej zabawie
w wodzie zmęczeni, ale szczęśliwi wyruszyliśmy
do Zakopanego. Tam udaliśmy na dłuższy spacer
po Krupówkach. Odwiedziliśmy także sklepiki
z pamiątkami i stoisko z oscypkami. Wszyscy byli
tak samo zadowoleni
z naszej wyprawy. Zapracowaliśmy na nią wspólnie,
uczęszczając sumiennie
przez cały rok do szkoły.
Pod koniec dnia udaliśmy
się do autobusu i wyruszyliśmy w kierunku Oleśnicy.
Jestem bardzo zadowolona z tej wycieczki i niezwykle miło ją wspominam. Chciałabym, żeby
organizowano więcej takich wyjazdów.
Tekst: Weronika Zeliaś kl 1a

szkół

Za wiedzę i serce... Dziękujemy
27 czerwca 2012 roku, w hali sportowej odbyła
się uroczystość zakończenia edukacji w gimnazjum klas trzecich. Impreza
rozpoczęła się tańcem
narodowym. W tym roku
poloneza zatańczyło 27
par absolwentów (biorąc
pod uwagę dane demograﬁczne, to ostatnie w najbliższym czasie tak liczne
wykonanie).
Po przywitaniu wszystkich zgromadzonych przez Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Oleśnicy, nastąpiło tradycyjne przekazanie opieki nad sztandarem szkoły
klasom drugim. Wspólne odśpiewanie hymnu
narodowego podkreśliło patriotyczną wymowę
chwili.
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W kolejnej części uroczystości nagrodzono
uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz za
sukcesy sportowe, a ich rodzicom wręczono listy
gratulacyjne. W tym roku szkolnym, gimnazjum ukończyło
z wyróżnieniem dziewiętnastu
absolwentów.
Po wystąpieniu Wójta Gminy
Oleśnica oraz przekazaniu
słodkich upominków od klas
drugich, rozpoczęła się część
artystyczna. Scenki z lekcji
w humorystycznych odsłonach
przeplatały utwory Marka
Grechuty, Andrzeja Piasecznego i Beaty Kozidrak w wykonaniu gimnazjalistek. Oﬁcjalną uroczystość zakończyły słowa
podziękowania wszystkim, którzy wspierali
uczniów przez cały okres nauki oraz symboliczne
wręczenie kwiatów.
Tekst: Grzegorz Poniewierski

Projekty edukacyjne
w Publicznym Gimnazjum w Oleśnicy
W roku szkolnym 2011/2012, podobnie jak
w ubiegłym, uczniowie klas drugich Publicznego
Gimnazjum w Oleśnicy, przystąpili do realizacji
projektów edukacyjnych. Młodzież zmierzyła się
z następującymi zagadnieniami:
• „Nasze gimnazjum” – Jak zachęcić uczniów
szkół podstawowych do nauki w PG Oleśnicy?”
(pod kierunkiem p. Katarzyny Skład). Wynikiem
projektu było przygotowanie folderów i prezentacji reklamujących naszą szkołę wśród uczniów
Szkoły Podstawowej.
• „ Patron dla szkoły” (opiekunki: p. Renata
Krawczykowska oraz p. Katarzyna Skład).
Uczestnicy wyłonili nazwiska znanych Polaków,
których imieniem mieszkańcy Oleśnicy i okolic
chcieliby nazwać naszą szkołę. Byli to: Stefan
Żeromski, Jan Paweł II, Maria Curie – Skłodowska, Jan Kochanowski, Ryszard Riedel.
• „ Telefon komórkowy- przyjaciel czy wróg?”
(p. Renata Krawczykowska). Uczestnicy projektu
próbowali, między innymi, odpowiedzieć
na pytanie, czy życie bez komórki w XXI wieku
jest jeszcze możliwe. Badając opinię uczniów
naszej szkoły, stwierdziły, że gimnazjaliści nie
umieją wyobrazić sobie dnia bez swojego telefonu komórkowego.
• „ Co jest potrzebne nasionom do kiełkowaninia?” (p. Izabela Chrzanowska oraz p.

Ewelina Poniewierska – Barwińska). Dziewczyny
na podstawie nasion rzeżuchy badały najlepsze
warunki do kiełkowania i wzrostu roślin.
• „ System zapisywania liczb – dawniej i dziś”
(p. Anna Bublik). Uczestnicy przedstawili systemy zapisywania liczb od czasów starożytnych
do współczesnych.
• „ Deutsch lern durch Deutsch Lehrem! – Ist
das interssant für Deutschlernende? – Uczenie
się niemieckiego przez nauczanie niemieckiego-
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Czy to jest interesujące dla uczących się niemieckiego?” (p. Monika Ratusznik). Dziewczyny
biorące udział w projekcie pokazały, że dzieląc
się wiedzą i umiejętnościami z innymi, można
wiele zyskać.
• „Oleśnica w obiektywie” (p. Grzegorz
Poniewierski). Efekty pracy uczniów można
podziwiać na stronie internetowej naszego
gimnazjum.
• „ Doświadczenia ﬁzyczne” (p. Renata
Krawczykowska). Uczestnicy wyjaśnili nieprawdopodobne zjawiska, z którymi spotykamy się na
co dzień.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko to jeden z największych realizowanych
programów w całej historii Unii Europejskiej. To
dzięki niemu oraz Europejskiemu Funduszowi
Rozwoju Regionalnego, klasa I a dnia 12 czerwca 2012 roku pojechała na bardzo atrakcyjną
bezpłatną wycieczkę do Gorczańskiego Parku
Narodowego. Żeby wziąć udział w wycieczce,
wystarczyło rozwiązać krótki quiz oraz wypełnić
formularz zgłoszeniowy, tymi formalnościami
zajęła się nasza wychowawczymi p. Anna Bublik.
Po dotarciu na miejsce, uczestniczyliśmy
w projekcji ﬁlmu edukacyjnego, a następnie
wyruszyliśmy na ścieżkę Doliny Potoku Turbacz,
gdzie na własne oczy mogliśmy zobaczyć oraz
zapoznać się z fauną i ﬂorą Beskidów.
Doświadczeni przewodnicy organizowali zajęcia
w atrakcyjny sposób, chętnie nagradzając

20 kwietnia w Wojewódzkim Domu Kultury
w Kielcach odbyło się podsumowanie IX
edycji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla Gimnazjów.
Na uroczystej gali zgromadzili się nauczyciele,
rodzice oraz zwycięzcy tegorocznej edycji. 236
laureatom, wyłonionym spośród 15 tysięcy
uczestników, wręczono pamiątkowe medale oraz
dyplomy. Gimnazjalistom, ich rodzicom oraz
nauczycielom złożyli serdeczne życzenia
i gratulacje: świętokrzyski wicekurator oświaty,
Grzegorz Bień oraz dyrektor Świętokrzyskiego

Z życia

Efekty pracy gimnazjalistów można było
zobaczyć 1 czerwca 2012, podczas dnia otwartego gimnazjum. Prezentacja projektów odbyła
się w hali sportowej. Były one różnorodne i niezwykle pouczające, a uczniowie włożyli w nie
wiele pracy. Największe zainteresowanie wzbudziły doświadczenia ﬁzyczne, które pod czujnym
okiem p. Renaty Krawczykowskiej przygotowali
uczniowie klasy II a.
Myślę, że praca nad projektami nauczyła nas
efektywnej współpracy, a także uzupełniła wiedzę z poszczególnych przedmiotów.
Tekst: Martyna Malec

aktywnych uczestników konkursów i quizów. Na
zakończenie przed powrotem do domu, zostaliśmy obdarowani upominkami.
Z zadowoleniem wspominamy ten nasz wypad
w góry, który był dla nas miłą niespodzianką na
zakończenie roku szkolnego.
Tekst: Żaneta Pyzik Ia
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Jacek
Wołowiec. Życzyli oni laureatom wielu sukcesów,
osiągnięć i zaszczytów (łącznie z Nagrodą
Nobla). Zwieńczeniem uroczystego rozdania
nagród były występy artystyczne kieleckich
uczniów.
Cieszę się, że mogłam znaleźć się wśród
najlepszych gimnazjalistów z województwa
świętokrzyskiego. Mam nadzieję, że w przyszłym
roku w gronie laureatów będzie wiele uczniów
z Oleśnicy.
Tekst: Dominika Plewa
PS Dominika Plewa zajęła I miejsce w ﬁnale IX
Konkursu Języka Polskiego. Gratulujemy!

szkół
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Z życia gimnazjum
Ten rok szkolny był wyjątkowo długi. Toteż 29 czerwca 2012 roku był dniem szczególnie
wyczekiwanym przez uczniów. Jak w zwyczaju bywało, najpierw młodzież uczestniczyła we
Mszy Świętej, później odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. W sposób szczególny zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe oraz dyplomy.
Oto lista uczniów z poszczególnych klas:
Ia
Zeliaś Weronika - 5,43
Pyzik Żaneta - 5,29
Skurski Michał - 5,14
Tompór Artur - 5,14
Bielat Żaneta - 5,00
Strzelecki Dominik - 4,86
Ib
Winnicka Weronika - 5,43
Marciniec Ewelina - 5,36
Woźniak Klaudia - 5,36
Ratusznik Emilia - 5,29
Sapa Filip - 5,14
Legawiec Kamila - 5,07
Kot Karolina - 4,93
Skurska Monika - 4,79
Skurski Tomasz - 4,79
Sowińska Monika - 4,79

II a
Malec Martyna - 5,43
Kapek Aleksandra - 5,00
Grzyb Aleksandra - 4,85
II b
Skurski Dawid - 4,85
III a
Plewa Dominika - 5,94
Czapka Michał - 5,50
Skórska Małgorzata - 5,39
Rogowska Jolanta - 5,17
Bernacka Dominika - 5,11
Jagieła Kinga - 5,06
Kowalik Karolina - 5,00
Janicka Marcelina - 4,89
Rosikoń Sylwia - 4,76

Uczniom, którzy osiągnęli w II semestrze
średnią 5,36 i więcej zostały wręczone stypendia
naukowe były to: Zeliaś Weronika, Winnicka
Weronika, Marciniec Ewelina, Woźniak Klaudia,
Malec Martyna, Plewa Dominika, Czapka Michał,
Skórska Małgorzata, Ratusznik Jakub, Gruszka
Kinga.
Każdego roku młodzież uczestniczy w konkursach przedmiotowych, osiągając bardzo
dobre wyniki. Na szczególną uwagę zasługuje
sukces uczennicy Dominiki Plewy, która została
laureatką IX Konkursu Języka Polskiego, osiągając jednocześnie największą liczbę punktów
w województwie. Dominka wraz z nauczycielką
P. Katarzyną Skład były na uroczystym wręczeniu dyplomów w Kielcach. W naszej szkole odnotowano jeszcze jeden duży sukces: Weronika
Winnicka z klasy I„b” została ﬁnalistką Konkursu
Biblijnego. Pisząc o sukcesach, należy również
wspomnieć o tym, iż w minionym roku szkolnym
aż 5 osobom udało się otrzymać stypendia dla
uczniów szczególnie uzdolnionych ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego
w Kielcach. Klasa I „b”: Ewelina Marciniec
i Weronika Winnicka, kl. I „a”: Żaneta Pyziki,
Michał Skurski i Weronika Zeliaś.

III b
Ratusznik Jakub - 5,94
Gruszka Kinga - 5,50
Trela Krystian - 5,28
Czupryn Bartłomiej - 5,17
Malec Wiktoria - 5,00
Poniewierski Jakub - 4,94
Lalewicz Weronika - 4,89
Rogowski Piotr - 4,89
Nowak Szymon - 4,78
Siekierska Karolina - 4,78.

Szkoła w porównaniu z ubiegłym rokiem
poprawiła frekwencję o 1%. Efekt taki osiągnęliśmy między innymi dzięki konkursowi ogłoszonemu we wrześniu na najlepszą frekwencję
klasową w skali całego roku szkolnego.
Rywalizację wygrała klasa I „a” – nagrodę ufundowała Rada Rodziców – bardzo atrakcyjną
wycieczkę do Białki Tatrzańskiej i Zakopanego.
W przyszłym roku szkolnym również ogłosimy
konkurs i liczymy na jeszcze lepszą frekwencję.
Do zwycięskiej klasy zostaną dołączeni uczniowie z najmniejszą liczbą opuszczonych godzin
z pozostałych klas.
W kwestii edukacji należy jeszcze wspomnieć
o wzroście liczby uczniów promowanych
i kończących szkołę w wyróżnieniem z 34
w ubiegłym roku, do 39 w obecnym roku szkolnym (mimo zmniejszającej się liczby uczniów).
Osiągnięcia szkolne niektórych uczniów przełożyły się na wyniki egzaminu gimnazjalnego. 100
punktów można było maksymalnie uzyskać,
przeliczając wynik procentowy z pięciu części
egzaminu gimnazjalnego. Cieszy fakt, że były
wysokie notowania – Dominika Plewa – 96 pkt.,
Jakub Ratusznik – 91,6 pkt. Dobre wyniki osiągnęli też: Nowak Szymon – 79,2 pkt., Trela
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Krystian - 74,0 pkt., Strzelecki Hubert - 72,0 pkt.,
Gruszka Kinga - 70,8 pkt., Głowniak Radosław 70,4 pkt. Słabo wypadły wyniki z części matematycznej i matematyczno – przyrodniczej. Uczniowie, nauczyciele i rodzice w przyszłym roku
szkolnym muszą dołożyć więcej starań, aby
poprawić statystykę w gimnazjum. Na sukces
muszą zapracować uczniowie zmotywowani
przez rodziców i zachęceni atrakcyjnymi zajęciami przez nauczycieli.
Co roku szkoła typuje też uczniów do Projektu
„Klasa BGŻ”. Michał Czapka został przyjęty do
I L.O. im. B. Nowodworskiego w Krakowie. To już
5 uczeń, który będzie zdobywał wiedzę w ramach
ww. projektu. Jako dyrektor szkoły bardzo cieszę
się ze wszystkich sukcesów. Oczywiście były też
osiągnięcia niższej rangi, na które tu już zabrakło
miejsca. Wszystkim gratuluję sukcesów i życzę
kolejnych osiągnięć. Myślę, że absolwenci

znajdą odpowiednią atmosferę do nauki na
kolejnym szczeblu edukacji, zaś nasi uczniowie
w murach naszej szkoły wzbogacanej co roku
w nowe środki dydaktyczne. Największym sukcesem gimnazjum było zdobycie z Urzędu
Marszałkowskiego pracowni językowej na
22 stanowiska i dokupienie z funduszy Rady
Rodziców 3 dodatkowych stanowisk, aby wszyscy uczniowie liczniejszych klas mieli możliwość
indywidualnej nauki języka. Ponadto szkoła
zakupiła jeszcze środki dydaktyczne do pracowni
chemicznej, książki, ﬁlmy edukacyjno – proﬁlaktyczne, sprzęt sportowy - co daje możliwości
wykazania się uczniom w wielu obszarach działalności. Rodzice i nauczyciele z pewnością będą
zadowoleni, słysząc o kolejnych sukcesach
naszej młodzieży.
Tekst :Teodora Ambroży

Debiut uczennicy PSP w Oleśnicy w XVIII
Finale Krajowym „Czwartków Lekkoatletycznych” w Łodzi
Dzięki wsparciu ﬁnansowemu Wójta Gminy
Oleśnicy - Leszka Judy oraz przy współpracy
z GKRPA w Oleśnicy kolejny raz uczniowie
naszej szkoły mieli możliwość rywalizacji
w lekkoatletycznych zawodach organizowanych
cyklicznie na stadionie przy ulicy Bocznej
w Kielcach pod nazwą „Czwartki Lekkoatletyczne”. Impreza ta ma charakter ogólnopolski. Kilkadziesiąt miast około osiem razy
w roku szkolnym organizuje zawody w siedmiu
konkurencjach lekkoatletycznych w różnych
kategoriach wiekowych, wyłaniając medalistów

swoich rejonów. Mistrzowie tych rozgrywek oraz
dzieci, które uzyskały najbardziej wartościowe
wyniki w swoich konkurencjach (a ich obecność
w ciągu roku szkolnego była systematyczna,
przynajmniej 6 startów), rywalizują w Finale
Krajowym, który w tym roku odbył się w Łodzi
w dniach 22-24 czerwca.
W tym roku szkolnym około 40 uczniów naszej
szkoły miało możliwość uczestniczenia w takich
zawodach na szczeblu województwa. Wśród
uczniów, którzy w klasyﬁkacji Grand Prix uzyskali
najbardziej wartościowe wyniki są:

1. Miejsce

Klaudia Kapek (kl.6)

bieg na 300 metrów

wynik: 474 pkt.

2. Miejsce

Piotr Mazur (kl.6)

rzut piłeczką palantową

wynik: 459 pkt.

2. Miejsce

Sebastian Szczygieł (kl.4)

skok w dal

wynik: 456 pkt.

2. Miejsce

Klaudia Kapek (kl.6)

rzut piłeczką palantową

wynik: 453 pkt.

3. Miejsce

Dominika Kapusta (kl.4)

bieg na 600 metrów

wynik: 109 pkt.

4. Miejsce

Jola Jaskóła (kl.6)

skok w dal

wynik: 494 pkt.

4. Miejsce

Kamila Dziedzic (kl.5)

rzut piłeczką palantową

wynik: 612 pkt.

4. Miejsce

Jola Jaskóła (kl6)

bieg na 60 metrów

wynik: 425 pkt.

4. Miejsce

Patrycja Pruś (kl.6)

bieg na 600 metrów

wynik: 245 pkt.

5. Miejsce

Kamila Dziedzic (kl.5)

bieg na 60 metrów

wynik: 297 pkt.

sportowe
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Największym sukcesem był awans do ﬁnału
krajowego dwóch naszych uczennic: Klaudii
Kapek i Jolanty Jaskóły.
Klaudia jako Mistrzyni
Województwa miała
w Łodzi wystartować na
dystansie 300 metrów.
Z powodu kontuzji nie
pojechała. Jedyną naszą
reprezentantką ogólnopolskich zawodów była
Jola, która dzięki bardzo
dobrym wynikom uzyskiwanym w Kielcach
w skoku w dal, miała
również możliwość występu w Łodzi. Wynikiem
4,16 m (rekord życiowy
4.31m) zajęła 43 miejsce
wśród około 100 zawodniczek.
Warto podkreślić, iż
kilka cennych rezultatów
odnotowali nasi najmłodsi zawodnicy w pojedynczych startach, ale zbyt mała ilość występów,
nie pozwoliła im na dobre miejsce w końcowym
rozrachunku na szczeblu województwa. Dobrymi
wynikami może pochwalić się uczeń klasy 4: Filip
Skórski w rzucie piłeczką palantową, który
kilkukrotnie zwyciężał w rundzie wiosennej,
a osiągane wyniki około ponad 40 metrów dają
nadzieję na podium w przyszłym roku. Filip
w czterech startach zgromadził 379 punkty.
Rekordzistką naszej szkoły w jednorazowym
wyniku punktowym jest Ola Mirosław (uczennica
klasy czwartej), która za skoki wzwyż na wyso-

kość 120 cm otrzymywała aż 146 pkt. Ola tylko 3
razy uczestniczyła w rywalizacji w Kielcach,
zdobywając łącznie
349 pkt. ale podobnie
jak Filip nie mogła
wziąć udziału
w ﬁnale krajowym. (jej
wynik 120 cm dawałby
jej miejsce w pierwszej
dziesiątce dzieci
w kraju). Na wyróżnienie zasługuje bardzo
liczna grupka trzecioklasistów, dla których
spotkanie z lekkoatletyką w Kielcach było dużą
radością zabawą
a jednocześnie najlepszym rodzajem wprowadzenia do treningu.
Są to: Bartek Migoń,
Natalia Czereś, Sara
Zeliaś, Karolina
Grzesik i Alicja Furman.
Gratulując wszystkim osiągniętych wyników w szóstym dla
Oleśnicy spotkaniu z „Czwartkami”, zajętych
miejsc i rekordów życiowych oraz zaangażowania w zajęciach lekkoatletycznych, mam
nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym nasz
dorobek medalowy będzie dużo większy,
a naszą gminę na zawodach ogólnopolskich
będzie reprezentowała grupa małych lekkoatletów z Publicznej Szkoły Podstawowej
w Oleśnicy.
Tekst i zdjęcia: D.Mrówka-Panek

Dziewczęta z oleśnickiej podstawówki
Wicemistrzyniami Województwa Igrzysk Młodzieży Szkolnej
Bardzo dobrze zaprezentowały się dziewczęta
PSP w Oleśnicy podczas wiosennych zawodów
lekkoatletycznych organizowanych w ramach
powiatowych i wojewódzkich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej. Ilość występów naszych uczennic jest
rekordowa, podobnie jak i uzyskiwane wyniki.
Największym sukcesem jest II miejsce w Finale
Wojewódzkim Sztafetowych Biegów Rozstawnych tzw. Sztafecie Szwedzkiej, rozegranym
w maju na obiektach lekkoatletycznych w Strawczynie. Debiutując w tej imprezie dziewczęta
w składzie: Jola Jaskóła (100 metrów), Kamila
Dziedzic (200 m), Żaklina Migoń (300 m) Klaudia

Kapek (400m) oraz Patrycja Pruś (rezerwowa),
po bardzo udanym biegu nieznacznie uległy
tylko koleżankom z Połańca, które miesiąc
później wywalczyły 8 miejsce na zawodach
ogólnopolskich.
Blisko podium uklasowały się uczennice
naszej szkoły: Jolanta Jaskóła, Klaudia Kapek,
Patrycja Pruś, Żaklina Migoń, Kamila Dziedzic
i Ola Kajderowicz w Finale Wojewódzkim
w Drużynowych Biegach Przełajowych rozegranych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Nasza
sześcioosobowa reprezentacja zajęła 4 miejsce,
tracąc do zwycięzców 2 punkty. Taką samą ilość
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punktów jak my miała drużyna z Sandomierza,
ale o miejscu na podium decydował wynik indywidualny zawodniczek(a ten był na naszą niekorzyść).
Kolejny raz nasze lekkoatletki na szczeblu
województwa wystartowały w Rytwianach zajmując punktowane miejsca w Indywidualnych
Biegach Przełajowych. Po pokonaniu 800
metrów Klaudia Kapek była piąta, a Patrycja
Pruś szósta.
Dobre występy zanotowały sportsmenki
naszej szkoły na szczeblu powiatu. Podczas
zawodów indywidualnych rozgrywanych
w deszczowej i chłodnej pogodzie w Ruszczy
miejsca na podium zajęły: I miejsce Klaudia
Kapek w skoku w dal z wynikiem 4.08; II miejsce
w tej samej konkurencji zajęła Jola Jaskóła
(4.10), Patrycja Pruś –III miejsce w biegu na 600
metrów (2:09) oraz Eryk Czereś III miejsce
w skoku wzwyż (125 cm). O podium otarły się:
Żaklina Migoń dwa razy zajęła IV miejsce skoku
w dal (4.00m) i biegu na 300 metrów (0:53),
czwarte miejsce zajęła również Ola Kajderowicz
w biegu na 600 metrów (2:10) oraz Jola Jaskóła
w sprincie 60 m (9.10). Dobrze zaprezentowali
się uczniowie w rzucie piłeczką palantowa zajmując 7 miejsce wśród chłopców Piotr Mazur (43m),
wśród dziewcząt Kamila Dziedzic (32 m).
W łącznej klasyﬁkacji medalowej dziewczęta
zajęły miejsce drugie.

piłeczką palantową).Skład naszych zespołów:
Dziewczęta kl. 4: Magdalena Borycka, Julia
i Kinga Ciesielskie, Luiza Andrzejczuk, Ola

Imię i Nazwisko

60m

pkt

p.pal.

pkt

skok

pkt

600 m

pkt

RAZEM

Jola Jaskóła

9,3

67

31,5

51

4,31

70

2:20,59

36

224

Klaudia Kapek

9,3

67

31

49

4,20

64

2:15,06

46

226

Żaklina Migoń

9,5

60

30

47

4,03

56

2:08,52

58

221

Patrycja Pruś

9,9

47

27,5

40

4,01

55

2:07,98

59

201

Kamila Dziedzic

9,6

57

34,5

58

4,00

54

2:14,80

47

216

Miejsce na drugim stopniu podium na szcze- Mirosław, Magda Złotnik oraz Dominika
blu powiatu zajęły wieloboistki z Oleśnicy, usta- Kapusta; klasa 3: Wiktoria Janicka, Natalia
Czereś, Karolina Grzesik, Alicja
nawiając nowy rekord naszej szkoły
F
urman; drużyna chłopców:
– 1088 pun-któw. Poprzedni należał
Kolejność końcowa:
Sebastian Szczy-gieł, Filip Skórski,
do dziew-cząt urodzonych w 1992
Czajków 1090 pkt
Bartek Majczak, Adrian Zieman,
r o k u : A . S k o r u p y, K . G o l b y,
Oleśnica 1088
Kacper Zeliaś (wszyscy kl.4) oraz
I. Wieczorek, I. Głowackiej,
Połaniec 1083
Bartek Migoń (kl. 3). Tym razem nie
W.Pisarskiej, M. Janickiej.
W czerwcu do zmagań lekkoaSP nr 2 Staszów 874 udało się stanąć na podium żadnej
z naszych drużyn, ale indywidualnie
tletycznych przystąpili najmłodsi
SP nr 1 Staszów 850
odnotowaliśmy kilka bardzo cennych
sportowcy. Drużyny dziewcząt
Ruszcza 694
wyników. Cieszy fakt, że tak wielu
i chłopców z klas 3 i 4 w Rytwiachętnych „maluchów” chciało wystarnach rywalizowały w trójboju
lekkoatletycznym (bieg 60 m, skok w dal, rzut tować w zawodach lekkoatletycznych, walcząc

sportowe

ze swoimi rówieśnikami o tytuł Mistrza
Województwa.
Ostatnią imprezą lekkoatletyczną, w której
swój udział odnotowali uczniowie naszej szkoły
był IX Międzygminny Bieg Przełajowy
o Puchar Wójta Gminy Stopnica. Debiutujący
w zawodach sportowych 8-latek Kacper Pruś
zajął 4 miejsce wśród rówieśników, jego siostra
Patrycja była trzecia w kategorii klas szóstych.
W Stopnicy miejsce za podium zajęła Jola
Jaskóła.
Bardzo liczny start uczniów naszej szkoły
w zawodach lekkoatletycznych w tym roku
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szkolnym był możliwy dzięki ogromnemu zaangażowaniu dzieci podczas pozalekcyjnych zajęć
sportowych. Wysokie wyniki indywidualne
i drużynowe uzyskane podczas rywalizacji są
zasługą kilkuletniej systematycznej pracy.
Wielokrotnie poprawiane rekordy życiowe były
okazją do ogromnej radości i nagrody za trening.
Słowa podziękowania kieruję również do rodziców za pomoc i za wyrozumiałość.

Tekst i foto: Dorota Mrówka - Panek

Wiadomości sportowe
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Udział w zawodach sportowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2011/2012
Dyscyplina
Koszykówka

Miejsce
II
I

Rodzaj zawodów
Zawody powiatowe
Półﬁnał wojewódzki

IV

Finał wojewódzki
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Wiosenny turniej kl. 4-5

IV

Skład drużyny
Jaskóła Jolanta, Kapek Klaudia, Migoń Żaklina, Pyrz Jagoda,
Warzecha Sylwia, Skórska Katarzyna, Król Emilia, Dziedzic
Kamila, Łosin Paulina, Kajderowicz Aleksandra, Pruś Patrycja,
Domagała Klaudia, Blacha Ola, Lasak Klaudia

Miejsce
Oleśnica
Kazimierza
Wlk.
Starachowice

Dziedzic Kamila, Blacha Ola, Lasak Klaudia, Płatos Ola, Złotnik
Magda, Borycka Magda, Andrzejczuk Luiza, Ciesielska Julia,
Ciesielska Kinga, Kapusta Dominika, Janicka Wiktoria, Gałka
Julia
Jaskóła Jolanta, Kapek Kaludia, Migoń Zaklina, Pyrz Jagoda,
Warzecha Sylwia, Skórska Katarzyna, Król Emilia, Dziedzic
Kamila, Łosin Paulina, Kajderowicz Aleksandra, Domagała
Kaludia, Blacha Ola
Plewa Kuba, Król Kuba, Obarzanek Albert, Czaplak Kacper,
Lalewicz Sebastian, Skurski Hubert, Adamczyk Krzysztof,
Jaskóła Michał, Poniewierski Michał, Sobczyk Mateusz,
Norbert Trela, Kornaś Hubert
Filip Skórski, Kacper Skórski

Oleśnica

Oleśnica

II

Mikołajkowy Turniej
koszykówki

IV

Zawody Powiatowe

III

Wiosenny turniej kl.4-5

IV

Zawody powiatowe

Jaskóła Jola, Kapek Klaudia, Łosin Paulina, Kajderowicz Ola

Staszów

Sztafetowe biegi III
przełajowe
VII

Zawody powiatowe
Finał wojewódzki
Świętokrzyskie Igrzyska Młodzieży
Szkolnej

Jaskóła Jolanta, Kapek Klaudia, Migoń Żaklina, Pyrz
Jagoda, Król Emilia, Dziedzic Kamila, Kajderowicz Aleksandra,
Pruś Patrycja, Domagała Klaudia, Borycka Agnieszka, Lasak
Klaudia

Rytwiany
Nowiny

Drużynowe biegi I
przełajowe
IV

Zawody powiatowe
Finał wojewódzki
Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Kapek Klaudia, Jaskóła Jola, Migoń Żaklina, Dziedzic Kamila,
Pruś Patrycja, Kajderowicz Ola

Zawody powiatowe

Ola Kajderowicz
Pruś Patrycja
Kapek Klaudia
Pruś Patrycja

Rytwiany
Ostrowiec
Świętokrzyski
Rytwiany

Piłka nożna

Tenis stołowy

Staszów

Strzelce

Lekkoatletyka

Indywidualne
biegi przełajowe

II
III
V
VI

II
Sztafetowe biegi
rozstawneSztafeta Szwedzka
Skok wzwyż
Skok w dal

III
I
II

Bieg 600m

III
IV

Trójbój
lekkoatletyczny

Finał wojewódzki
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Finał wojewódzki
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Zawody powiatowe

Rytwiany

Kapek Klaudia, Jaskóła Jola, Migoń Żaklina, Dziedzic Kamila,
Pruś Patrycja

Strawczyn

Czereś Eryk

Ruszcza

Klaudia Kapek
Jola Jaskóła
Pruś Patrycja

Zawody powiatowe

V

Złotnik Magda, Ciesielska Julia, Ciesielska Kinga, Borycka
Magda, Mirosław Ola, Kapusta Dominika, Andrzejczuk Luiza

Rytwiany

Szczygieł Sebastian, Skórski Filip, Zeliaś Kacper, Migoń
Bartek, Zieman Adrian, Majczak Bartek

Czwórbój l.a.

II

Zawody powiatowe

Jola Jaskóła, Kapek Klaudia, Migoń Żaklina, Pruś Patrycja,
Dziedzic Kamila

Połaniec

Bieg 600m

Czwartki lekkoatletyczne - ﬁnał
wojewódzki

Pruś Patrycja
Kapusta Dominika
Klaudia Kapek

Kielce

Bieg na 60m

IV
III
I
II
IV
IV
II
II
V
IV
IV

Skok w dal
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XVII Ogólnopolski Finał
Czwartków Lekkoatletyczny

Jola Jaskóła

Łódź

Biegi

III

IX Międzygminny Bieg
przełajowy

Pruś Patrycja

Stopnica

Bieg 300m
Skok w dal
Skok wzwyż
Piłeczka
palantowa

przełajowe

Szczygieł Sebastian
Jola Jaskóła
Ola Mirosław
Klaudia Kapek
Piotr Mazur
Skórski Filip
Dziedzic Kamila
Jola Jaskóła

SPORTOWIEC ROKU: Jolanta Jaskóła
Wyróżnienia sportowe: Klaudia Kapek i Patrycja Pruś

Nasi sportowcy wśród najlepszych

Tuż za podium- Finał Wojewódzki Drużynowych Biegów Przełajowych
- Ostrowiec Św. Pratycja Pruś, Jola Jaskóła,Żaklina Migoń, Kamila Dziedzic,
Klaudia Kapek, Ola Kajderowicz, Klaudia Domagała , trener: D. Mrówka-Panek

Ruszcza- indywidualne zawody
lekkoatletyczne. Jedenastoosobowa reprezentacja PSP w Oleśnicy.

Uczestnicy Finału Wojewódzkiego
„Czwartków Lekkoatletycznych”- Kielce, czerwiec 2012

Strawczyn - wicemistrzynie województwa
w sztafecie szwedzkiej: J.Jaskóła, K.Kapek,
Ż. Mgoń, K. Dziedzic, P. Pruś, opiekun:
D. Mrówka- Panek.

Medaliści GP „Czwartków l.a.”
Piotr Mazur, Sebastian Szczygieł, Dominika Kapusta, Klaudia Kapek (dwukrotna medalistka)

Kolejne inwestycje ...

Przygotowanie stabilizacji cementowej na obwodnicy

Z wizytą na budowie obwodnicy Oleśnicy: Starosta Staszowski Andrzej Kruzel, Wicestarosta Staszowski - Michał Skotnicki
i Wójt Gminy Oleśnica Leszek Juda

Nowy most na Strudze Oleśnickiej

... brakuje tylko nawierzchni asfaltowej...

Odnowiony staw przy ulicy Szkolnej

Samorządowe Pismo
Społeczno-Kulturalne
Gminy Oleśnica

OLEŚNICKIE ECHA
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