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Dzieeeeeń dobry!
Tutaj Świderkotwórcy, po ciężkiej walce (z leniem :D) w końcu udało nam się
wydać tenże pierwszy numer. Szczerze Co w numerze:
mówiąc, czuję się trochę jak dinozaur, 
O najmłodszych
tak nam się odmłodzili redaktorzy :D
w Internecie
Zapraszam do lektury!

Wywiad z wójtem gmiRedaktor naczelny (bezczelny)
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Pomóż i zagłosuj!
Kilkoro z nas, uczniów klas trzecich, postanowiło wziąć
udział w konkursie “Tesco dla szkół—Talent do niemarnowania” i nakręcić film. Do 15 grudnia trwa
głosowanie internautów. Bardzo prosimy o rejestrację
na stronie tescodlaszkol.pl i oddawaniu codziennie
głosu na nasz filmik. Możemy wygrać dla szkoły pracownię multimedialną, pomóżcie! :) Więcej informacji
na stronie interentowej naszej szkoły. :)
Link do filmu: http://www.tescodlaszkol.pl/63862

KAŻDY GŁOS JEST WAŻNY!
Zespół filmowy
Gang of young ecologists

Str. 22

ŚWIDEREK

Str. 3

Coolturomaniak

Samorząd Gimnazjum

Hejka Coolturomaniacy! Co prawda wakacje są już dla
każdego niestety odległym tematem. Jednak na pewno, wakacyjne hity muzyczne każdemu przypominają o tym gorącym czasie
wielu ciekawych i szalonych wspomnień. Tak więc mam nadzieje,
że uda mi się wprowadzić was choć na moment w czas sielankowych wakacji.
Hmm... wakacje... myślę, że każdy z was pamięta piosenkę Andry&Natural Dread Killas „Na wakacje'', która doskonale
wprowadziła nas w ich klimat. Przez dłuższy czasu na wakacyjnych listach eskowych ale nie tylko wielką popularnością cieszyły
się utwór Katy Perry „Roar”, piosenka Lady Gagi ,,Applause”,
a także „Be my lover” Innej, bądź też ,,Burn” Ellie Goulding. Nie
można jednak zapomnieć o dynamicznym, a zarazem melancholijnym utworze Jamesa Arthura ,,Impossible'' i piorunującym popularnością ,,Can't hold us'' Macklemora & Ryana Lewisa. Polscy
artyści również nie zawiedli nas tego lata hitami muzycznymi,
wystarczy usłyszeć ,,Ślad'' Juli, ,,Znak'' Ewy Farnej, ,,Cisze'' Kamila
Bednarka, ,,Nice'' Lemona, ,,Pożyczony'' Sylwii Grzeszczak i od
razu można zauważyć, że nasi artyści nie próżnowali przez te
dwa miesiące. Wakacje pożegnał a zarazem rozpoczął rok szkolny utwór Sylwii Grzeszczak „Księżniczka”, dający nam nowe nadzieję na miłość tego roku. Nie myślcie, że to koniec, bo wisienką
na torcie jest chyba każdemu z nas znany utwór zespołu Piersi
„Bałkanica”, który okazał się idealnym hitem podwórkowym jak
i dyskotekowym, wakacyjnym ale też szkolnym, jednym słowem
to piosenka uniwersalna i zawsze na topie w 2013 roku :)
Karolina

Dnia 30.09. Samorząd Uczniowski przeprowadził wybory na
przewodniczącego szkoły. Z każdej klasy wybrano jednego kandydata i oto oni:
1. Martyna Konopacka kl. 1a
2. Magdalena Reda kl. 1b
3. Agata Mućko kl. 2
4. Aleksandra Zawadka kl. 3a
5. Angelika Banach kl. 3b
Oto wyniki:
1. Martyna Konopacka - 29
Angelika Banach - 29
2. Agata Mućko - 15
Aleksandra Zawadka - 15
3. Magdalena Reda - 9
W związku z tym, iż był remis, zostało przeprowadzone spotkanie
SU. Rada wybrała przewodniczącego. Ostatecznie wygrała Angelika Banach z klasy III B.
Wszystkim członkom SU gratulujemy :-)
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Uwaga, dzieci w sieci!
Wraz z postępem XXI wieku, w prawie każdym domu znajduje
się nowoczesny sprzęt komputerowy oraz Internet. Wraz z tym jest
coraz więcej młodocianych użytkowników, którzy nie będąc do końca
świadomi tego, co robią, chcą się stać tzw. Fejmem. Lecz czy to im wychodzi? Wręcz przeciwnie… Nieco starszych użytkowników takich portalów społecznościowych (np. facebook lub ask) to wręcz irytuje…
Często spotykamy się z przypadkami, gdy przez jeden niewłaściwy post
lub wstawione zdjęcie osoba staje się pośmiewiskiem w szkole i, niestety nie dotyczy to tylko uczniów szkoły podstawowej, którzy chcą
zbyt szybko dorosnąć. Bardzo często to także uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych a nawet dorośli…
Najczęstszymi przykładami, które oburzają, to są posty tego typu:
Mam dosyć tego życia !!! lub smutno mi ;(
Ale to nie posty wywołują burzę krytyki, lecz komentarze pod tym, np.:
- a co się stało? ;(
- nie twoja sprawa… lub nie wtrącaj się!!!
Niektórych może to zdziwić, co w tym dziwnego!? I w tym miejscu
mam pytanie do tych osób, które zamieszczają takie posty i tak komentują… skoro piszesz na forum, to po co się dziwisz, że ktoś się pyta, co
się stało?!
Wnerwiające jest również to gdy, na facebooku pojawiają się
liczne posty np.: ze względu na zmianę pogody, nadchodzący poniedziałek lub wynik meczu. Ja rozumiem, gdy jest jakieś święto i gdy pojawiają się posty typu: wesołych świąt J Ale no bez przesady… Chyba
każdy ma okna, kalendarz i telewizor…
Magda

„Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów.”
Stanisław Lem

NIEZWYKŁA UROCZYSTOŚĆ - 8 listopada odbyła się szkolnośrodowiskowa uroczystość z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości. W akademii udział wzięli głównie uczniowie gimnazjum, ale również dwoje uczniów z klasy szóstej. Zostali oni przygotowani przez panią Hannę Zawadkę, pana Zdzisława Ćmocha
oraz pana Pawła Szeląga. Dekoracją zajęła się pani Bożena Zelwowiec.
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ŚWIĘTO DEN - 11 października w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W akademii brali udział
uczniowie z pierwszej gimnazjum, wystąpił także chór oraz
uczennica z klasy 3b gimnazjum. Nauczyciele oraz pracownicy
naszej szkoły dostali róże. Po uroczystości goście zostali zaproszeni do stołówki szkolnej na mały poczęstunek.

PIERWSZOKLASIŚCI - 22 października odbyło się pasowanie na
ucznia klasy pierwszej podstawówki. Wychowawczynią maluchów jest pani Lidia Konopacka. Dzień później swoje ślubowanie
miały klasy pierwsze gimnazjum. Ich wychowawcami są: pani dyrektor Roma Piłatkowska i pan Mariusz Prekurat.
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Muzeum Szkolne
„Wspomnienia są kartą historii i stanowią skarbnicę przeszłości
głęboko zakorzenionej w sercach i pamięci ludzkiej…”
Każdemu z nas nie od dziś wiadomo, że w naszej szkole
znajduję się Muzeum Szkolne. Nie każdy jednak chętnie do niego
zagląda. Dla osób, które nie do końca są zorientowane
o jego lokalizacji, informacja: znajduje się ono przy naszej świetlicy szkolnej.
Powstało w 1997r. dzięki staraniom nauczycieli: pani Romy Piłatkowskiej i pani Ewy Stosio. Zgromadzono tu sprzęt gospodarstwa domowego i elementy wyposażenia wnętrz z 2 poł.
XIX i 1 poł. XX wieku, militaria, książki – głównie śpiewniki z końca XIX w. i 1. poł. XX w., odświętne stroje ludowe, zbiór banknotów polskich z XX w., a także prace uczniów gimnazjum dotyczące Regionu Latowickiego. Część przedmiotów wykorzystywana
jest nawet dziś w różnych przedstawieniach teatralnych, np.
stroje ludowe.
Dzięki wszystkim tym przedmiotom możemy poznać
przeszłość. Muzeum daje nam możliwość wyobrażenia sobie, jak
wyglądało kiedyś życie. Wszystko to, to nasza historia, o którą
musimy dbać. Dlatego zachęcamy do odwiedzania i podziwiania
tego niezwykłego miejsca w naszej szkole, a także do wzbogacania zbiorów Szkolnego Muzeum własnymi pamiątkami z naszego
regionu.

Kinga Olko
Weronika Wieczorek
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Tolkienomania
Warto wiedzieć, że w granicach UK znajduje się również
kraina zwana: Śródziemiem. Właściwie to oddzielny świat... ale
kto się będzie nad tym zastanawiał :D Zorientowani po tym jednym powyższym słowie mogą już się domyślić, że mój dzisiejszy
(miesięczny, numerowy?) artykuł będzie się kręcił wokół twórczości J.R.R. Tolkiena (a przynajmniej po której hasają hipserskie
elfy – tak, zdecydowanie oglądam internet). Tak więc zapraszam
państwa do zwiedzenia krain, którymi opiekują się Eru
i Valarowi...
J.R.R. Tolkien stworzył świat od podstaw, Ardą
(Śródziemie + Valinor) opiekują się Valarowie i Majarowie, których stworzył Iluvatar. Dziećmi Iluvatara są również Pierworodni
– elfy i Następcy – ludzie. W ten sposób można tę historię ciągnąć w nieskończoność, ale że większość z nas ogranicza się w tej
twórczości jedynie do Władcy Pierścieni i Hobbita to na nich się
skupię, pomijając w moim bajaniu historię jakże przesławnego
Elendila, Tuora, Hurina itp., czyli skupię się na tzw. „Trzeciej Erze
i początku Czwartej tego (tamtego raczej) świata”.
Większość z nas zapoznała się zapewne z „Hobbitem” (czytaj:
lektura szkolna) w której poznajemy uroczego Bilba Bagginsa –
hobbita, który ledwie nam będzie sięgał do pasa. Otóż ów osobnik wędruje sobie przez Śródziemie spotykając elfy, krasnoludy,
pajączki, smoka i nawet ludzi :D Jego głównym celem jest pomóc
krasnoludom odzyskać ukradzione przez smoka złoto. Po drodze
dorabia się też biżuterii – pierścienia. Tenże pierścień jest tym
tytularnym we „Władcy Pierścieni”, a przynajmniej jednym z
nich :D Na czym się skupia akcja „Władcy pierścieni” nie będę
opowiadać, lecz od razu przejdę do dalszej części mojego bajdurzenia o niczym :D (UWAGA! NIE CZYTAĆ DALEJ BEZ ZAPOZNANIA
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SPORT - 27 września w naszej szkole na orliku odbyły się zawody
sportowe dziewcząt, które zorganizował pan Mariusz Prekurat.
Na zawody przyjechały dwie drużyny dziewcząt ze szkoły z Żakowa i Mińska Mazowieckiego gimnazjum numer 3.
DZIEŃ CHŁOPAKA - 30 września dzień chłopaka z tej okazji uczniowie z klasy pierwszej gimnazjum zorganizowali dyskotekę
szkolną.

UNIHOKEJ I PIŁKA NOŻNA - 4 października odbyły się zawody
sportowe ale tym razem dla chłopaków z gimnazjum. Przyjechały
drużyny grali chłopaków ze szkoły w Janowie, Dębego Wielkiego,
Sulejówka. W zawodach udział również nasi chłopcy
ZAŁÓŻ KONTO - W dniu 4.10 klasy 3 odwiedziły panie Ewa Kaliszewska i Maryla Wronowska z Urzędu Gminy w Latowiczu. Zachęcały do założenia bezpłatnego konta w banku. Opowiadały
o możliwości oszczędzania pieniędzy. Oferowały karty bankowe.
Na koniec uczniowie dostali od pań długopisy z nazwą „Bank
Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim”.

Str. 18

ŚWIDEREK

Skrót wydarzeń
MILE POCZĄTKI - 2 września w poniedziałek odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014. Uroczystość rozpoczęła się w kościele o 9:00 mszą święta, którą odprawił ks. Arkadiusz Rakoczy.
Po mszy świętej uczniowie, rodzice i nauczyciele zebrali się
w szkole w sali gimnastycznej, gdzie pani dyrektor Roma Piłatkowska wszystkich serdecznie przywitała i przedstawiła nowych
nauczycieli oraz wychowawców klas. Po części oficjalnej uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami.
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SIĘ Z PRZEBIEGIEM AKCJI WE „WŁADCY PIERŚCIENI”. SPOILERY
JAK OD HOBBITONU DO CZARNEJ WIEŻY!!!).
Na początku miałam zamiar w tej – manii opisać świat
stworzony przez Tolkiena. Jednak po dłuższym zastanowieniu
i przedyskutowaniu, która na słowa „Władca Pierścieni” myśli
film, stwierdziła, że zaraz po zobaczeniu słów takich jak: Beleriand, Melkor, Morgoth, Olórin, Eru, Durin itp. zaraz ze strachem
ominęlibyście ten artykuł, a to się mija z celem. Powiem tylko, że
Tolkien stworzył samodzielny świat – Ardę, pełen własnych bóstw, półbóstw i ras (może nie koniecznie takich nowy, ale liczy
się, że w nowej odsłonie), który mnie wciągnął bez reszty. I w
tym naprawdę musi coś być, skoro jestem w stanie wymienić cały szereg bogów, bohaterów i ważnych wydarzeń. Czasami wydaje się nawet, że jest to ciekawsze niż historia nauczana w szkołach :D Jak ktoś zechce się zainteresować polecam „Silmarillion”
tego autora.
Arwi

PRACA GOPS-u - dnia 26.09 do naszej szkoły przybyła pani Hanna
Aksamitowska z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS)
w Latowiczu. Poprowadziła krótką lekcję na temat działalności
GOPS-u w naszej gminie. Lekcja ta miała nam uświadomić to, że
jeśli widzimy jakiś problem, zawsze możemy zgłosić się po pomoc. Mamy zapewnione prawo do anonimowości, a pomoc uzyskamy stosownie do potrzeb. Gimnazjaliści słuchali tego wykładu
bardzo uważnie. Podziękowaliśmy p. Hannie wielkimi brawami
wraz z panią pedagog Anną Okoła.
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Marzenia się spełniają.

„Nie lubię, kiedy uczeń robi łaskę…”

Dlaczego zawsze jest tak, że najbardziej nam zależy na
tym, czego nie mamy? Nieważne, co nas kręci: torebka Prady,
obuwie treningowe z najmodniejszej kolekcji Nike, fryzura Jennifer Aniston albo jej mąż George Clooney, albo szkolna sympatia
z klasy. Są w życiu takie chwile, gdy sądzimy... nie, wręcz jesteśmy pewni, że będziemy żyć pełnią życia dopiero wówczas, gdy
zdobędziemy tę upragnioną osobę lub rzecz. Kolejna ludzka słabość: nie przywiązujemy wagi do tego, co mamy, póki nie zostanie nam odebrane. Jedno i drugie przytrafiło mi się tyle razy, że
aż trudno spamiętać.
- Ej Anka! ... Anka no !
- Emm co ? Coś mówiłaś ?
- Nie odpowiedziałaś na moje pytanie. Zależy Ci jeszcze na nim?
Znowu się zamyśliłam... przeanalizowałam wszystko od początku
i pewnym głosem powiedziałam: „ nie”. To była prawda. Choć
może nie do końca. Nie kochałam go, za długo mnie ranił, żebym
mogła coś do niego czuć. To było oczywiste. Po co ciągnąć coś, co
nie miało sensu. Nie żałowałam mojej decyzji, przecież tak na
prawdę to była tylko formalność.
- Mówisz że Ci nie zależy, ale tak naprawdę siedzisz i przepłakujesz całe noce. Nigdzie nie wychodzisz, nie spotykasz się ze znajomymi, totalne nic! Jako twoja dobra przyjaciółka mówię ci... weź
się w garść. Niedługo znów szkoła, musimy w tym roku jak najlepiej wypaść, w końcu to ostatnia klasa, a ten rok decyduje o naszej przyszłości...
- Tak masz rację... całkowitą. Wakacje się kończą, trzeba zaszaleć ! a szkołą się nie martw, będzie dobrze.
- No niech Ci będzie. Co do rozrywki... Zabieram Cię na coroczne
dożynki. Wieczorem ma być impreza… może kogoś poznasz.

Natalia i Adam: Dlaczego wybrał pan taki zawód?
p. Zdzisław Ćmoch: Najpierw marzyło mi się zostać oficerem w wojsku,
później poszedłem w ślady „rodzinne” i wybrałem budownictwo, a po odbyciu służby wojskowej (stan wojenny) doszedłem do wniosku, że będę
nauczycielem, bo już trochę w życiu doświadczyłem.
N i A: Co się Panu podoba w pracy z uczniami, a co denerwuje?
p. ZĆ: Najbardziej podoba mi się zaangażowanie uczniów, chęci otrzymania dobrej oceny są mniej ważne- zależą przecież od systemów, kryteriów
oceniających, a tak naprawdę oceni nas życie, albo używając wielkiego
słowa, historia, która jest przecież nauczycielką życia, ale my jesteśmy
kiepskimi uczniami.
Nie lubię, kiedy uczeń robi łaskę, że przychodzi do szkoły, ale się nie przygotowuje. Nie robi tego dla mnie, ale część uczniów zrozumie to dopiero
po latach. Nie lubię nieodpowiedzialności, prób wykłócania się o oceny, bo
„poziom oleju” jest niezależny od tego, czy w dzienniku stoi 3 czy 5. Braku
kultury, szacunku dla innych i siebie.
N i A: Jakie jest Pana hobby?
p. ZĆ: Nie mam wiele czasu na hobby, może dlatego, że jest tego wiele
zaczynając od malarstwa, muzyki, poprzez filatelistykę po majsterkowanie.
(jestem przecież „po mieczu” budowlańcem. Zanim zostałem nauczycielem, pracowałem w tym zawodzie nawet jako mistrz. A hobby? Od kilku
lat leżą nierozpakowane pędzle i farby. Nie wiem, czy się nie zepsuły.
N i A: Jaki lubi pan zespół muzyczny?
p. ZĆ: Nie jestem fanem żadnego zespołu. Lubię pewne gatunki muzyki,
niezależnie od tego, kto jest wykonawcą. Ważne, jak tę muzykę wykonuje.
Wychowałem się na muzyce „The Shadows”, „Beatlesów”, „Slajdów”,
a z polskich -„Czerwonych Gitar”, „Budki Suflera”, „Perfekt”, „Kombi”. Dla
relaksu włączam muzykę poważną (szczególnie Chopina), a dla kontrastu
disco polo, ale wczesne- czyli sprzed 20 lat. Obecnie to głównie ten sam
łomot, a teksty to już nawet nie jest grafomania. Może niektórym się narażę, ale niewiele gorszych „przebojów” słyszałem od „Ona tańczy dla
mnie”.
N i A: Dziękujemy za udzielenie wywiadu i poświęcenie swojego czasu.
Wywiad z panem Zdzisławem Ćmochem przeprowadzili:
Natalia Kielak i Adam Zadrożny
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O lekturach szkolnych
Zainteresowanie literaturą w dobie dzisiejszej komputeryzacji słabnie
z roku na rok. Mimo usilnych starań pań polonistek nie chcemy czytać lektur
obowiązkowych, które są ważne w procesie dalszej edukacji, czego dowodem
jest coraz słabiej napisany egzamin gimnazjalny z części humanistycznej.
Chciałabym przybliżyć specyfikę niektórych z lektur szkolnych. Być może niektórym pomoże w podjęciu decyzji, czy warto czytać książki.
Pierwszą pozycją na liście (słusznie a może i nie) jest dzieło pt.
„Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza, opowiadające nie tylko o burzliwej historii
państwa polskiego, ale także o wielkiej miłości dwojga młodych ludzi, która
przeplata się z mrożącymi krew w żyłach pojedynkami. Książka ta zaciekawi z
pewnością damskie i męskie grono.
Inną lekturą godną polecenia jest z pewnością opowieść o niezwykłej
podróży przedziwnego stworzenia, jakim jest hobbit Bilbo Baggins.
W celu przeżycia wielu przygód, a także chęci zdobycia wielu cennych łupów,
bierze udział w wyprawie w Góry Smocze, co może przypłacić życiem. Ten
krótki tekst dotyczy książki napisanej przez Tolkiena „Hobbit, czyli tam i z powrotem”.
Zaszczytne, bo trzecie, miejsce zajmuje książka Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk. Powieść „Niebieskie nitki” opowiada historię nastoletniej
Linki, która po rozwodzie rodziców zamieszkała razem z babcią i mamą w pałacyku w Mińsku Mazowieckim. Dziewczyna przeżywa dylematy typowe dla
nastolatki, nie umie podjąć decyzji w sprawach uczuciowych. Martwi się, że
chłopak, którego kocha, jest sympatią jej przyjaciółki.
Nie wszyscy mają jednak tak błahe na pozór problemy. Losy bohaterów kolejnej lektury nie są tak radosne. Oto wkraczamy w realia krwawej II
wojny światowej. Historia ta opowiada o grupce młodych chłopców, którzy
walcząc o wolność ojczyzny, gotowi są zginąć podczas licznych akcji dywersyjnych. Jeden z bohaterów trafia w brutalne ręce gestapo. Czy uda mu się
wydostać z rąk oprawców? Czy wszyscy z nich doczekają się spokojnej starości? Odpowiedzi na te wszystkie pytania odnajdziecie w książce Aleksandra
Kamińskiego „Kamienie na szaniec”.
Jeżeli kogokolwiek z was zaciekawiła któraś z tych książek, niech
czym prędzej uda się do szkolnej biblioteki. Gorąco polecam!!!
Agata
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Dobrze by było.
- Daj spokój z chłopakami... nie obchodzą mnie. Nawet nauczyciele w szkole mieli rację, co do Kuby. Zresztą... wisi mi to. Trzeba
żyć teraźniejszością.
- Może to i dobre podejście... sama nie wiem. Wiesz co, późno
już, a jutro muszę rano wstać... robota i te sprawy. Jutro się odezwę, wiesz, gdzie masz mnie szukać, a na razie paa.
- Ehh... okej. Gdzieś się spotkamy. Cześć.
Nie miałam ochoty na zabawę. Na nic nie miałam ochoty.
Najchętniej zamknęłabym się w pokoju z kubkiem gorącego kakao i pudełkiem lodów. Obejrzałabym jakiś nudny wyciskać łez
i poszła spać. Ale nie. Moje życie się zmieniło. Nie będę przez niego smutna… trzeba zaszaleć, poznać nowych ludzi, wziąć się
w końcu za naukę. Chyba mnie przekonała… tak. Pójdę na tę imprezę. Przynajmniej spotkam się ze znajomymi… To będzie dobry
dzień.
Koniec części pierwszej
Believe in Love
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„To są sprawy interesujące, ważne dla mnie…”
Wywiad z Wójtem Gminy Latowicz cz. 1.
Redaktorki: Jesteśmy redaktorkami głównymi naszej gazetki szkolnej i chciałybyśmy przeprowadzić z Panem wywiad. Nazywamy się Aleksandra Zawadka
i Nina Stosio. Na początku chciałybyśmy zapytać o naszych absolwentów, czy
mogą oni liczyć na pracę w naszej gminie?
Wójt: Urząd gminy może nie jest ta jednostką, w której należy szukać pracy.
Jest jedną z niewielu jednostek, gdzie można znaleźć zatrudnienie. Jest to spowodowane strukturą administracji. Znajduje w niej zatrudnienie 10% pracujących w Polsce. Myślę, że za dużo ludzi w administracji to nie jest dobrze. Ludzie powinni szukać i mieć pracę poza sektorem publicznym, w usługach, produkcji, zarządzaniu, lecz niekoniecznie w administracji. Niektórzy z naszych
absolwentów dostają pracę w naszej gminie, np. ostatnio zatrudniłem informatyka, który jest obecnie mieszkańcem Wielgolasu. Mam sentyment do ludzi
z terenu. Jeśli pojawia się wolny etat i jest postępowanie konkursowe, (bo
takie są zasady) i jeśli wśród kandydatów jest osoba z tej gminy, to nie ukrywam, że mogę być trochę subiektywny. Znaczy staram się robić tak, żeby osoby z tej gminy miały tutaj zatrudnienie, ale to jest zasada i jak od każdej bywają wyjątki.
R: A dlaczego wybrał Pan taką, a nie inną akurat karierę zawodową? Skąd
wziął się ten pomysł?
W: Wybór leżał nie tylko po mojej stronie. Ja skończyłem akurat studia
prawnicze, Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. Kiedy
studiowałem, był przełom lat 80. i 90.-tych, wtedy rodziła się nowa rzeczywistość. Po latach komunizmu nareszcie słownie rodziła się demokracja i już
wtedy pojawiała się konieczność odrodzenia samorządu. My będąc jeszcze
studentami, mocno zaczytywaliśmy się tym, jak to będzie wyglądało, jakie
jednostki samorządu terytorialnego ustawodawca utworzy. To już mnie wtedy
interesowało, aczkolwiek pracy magisterskiej na ten temat nie pisałem, nie na
temat gmin. Moi koledzy zaś pisali takie prace i teraz pracują w branży, np. w
Regionalnych Izbach Rachunkowych i innych takich instytucjach, które kontrolują gminy. A ja niecałe dwa lata pracowałem w urzędzie skarbowym, potem
zostałem tutaj radnym. Podczas drugiej kadencji, kiedy rada wybierała wójtów, wybrali mnie i tak to się zaczęło. A dlaczego wybrałem taką pracę? Bo to
są sprawy interesujące, ważne dla mnie i dla ludzi z terenu. Są także sprawy
przyziemne, mało abstrakcyjne. Tu się załatwia wszystkie życiowe formalności.
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Książki, które fascynują
W naszych czasach młodzież nie czyta książek historycznych
czy przygodowych, nawet lektury wydają im się nieciekawe. Teraz popularne są książki o wampirach, takie jak: „Pamiętniki wampirów”, saga „Zmierzch” a także fantasy które od wielu lat cieszą się niesłabnącą
popularnością. Należą do nich np.: „Harry Potter”, „Władca pierścieni”, a nawet „Hobbit, czyli tam i z powrotem”.
Książki czytane przez dziewczęta bardzo się różnią od tych, które czytują chłopcy. Dziewczyny uwielbiają czytać książki opowiadające
o miłosnych perypetiach. Sama z wielką pasją pochłaniam właśnie tego
typu książki. Do ulubionych należy cykl „Dom nocy” opowiadający
o nastoletniej Zoey, która mieszka w Tulsie, w mieście, w którym dzieją się bardzo dziwne rzeczy. Wkrótce Zoey zostaje naznaczona i zamieszkuje w pobliskim domu nocy. Po pewnym czasie dowiaduję się,
że jej kapłanka „przeszła na stronę zła”, a ona jako jedyna może jej pomóc. Jeśli chcecie poznać przygody nastoletniej Zoey zapraszam do
przeczytania.
Angelika

Kącik limeryków
Uczniowie naszej podstawówki tworzyli na lekcji języka polskiego limeryki. Oto dwa z nich:
Dziadek mieszkał w Cegłowie
lubił jeździć na krowie
hodował na balkonie kwiatki
wśród których były bratki
aż stracił przez to zdrowie.

Pewnej paniusi w mieście
Krakowie,
Urosły nagle kwiaty na głowie.
Obok latała natrętna osa,
Która wpadała jej ciągle do nosa.
W końcu zajęli się nią geolodzy.

Zuzia Nieprzecka
Patrycja Gaszewska
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The Angels Class is back!
Witajcie Kochani!
Pewnie nie spodziewaliście się, że jeszcze o nas przeczytacie w tej
gazetce. A jednak. Wróciliśmy, ale tylko na chwilkę. Chcę Wam tylko opowiedzieć i może udzielić kilka rad tym, którzy wybór szkoły mają przed sobą. Więc
zaczynajmy…
28 czerwca tego roku wydaje się już tak odległy… To wtedy zakończyła się nasza przygoda w gimnazjum.. a dwa miesiące później miała zacząć się
ta w szkole średniej. Wybory szkół na tamtą chwilę były już dokonane, ponieważ wymagano od nas wcześniejszego złożenia podań … Te wakacje były czasem pełnym wątpliwości i stresu. W naszych głowach ciągle przewijała się
myśl o nowej szkole.
Może powiem Wam troszkę więcej o tym gdzie powędrowaliśmy.
Większość z nas wybrała Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego i Zespół Szkół
Ekonomicznych czyli tak zwaną Budowlankę i Ekonom. W Budowlance postawiliśmy na profil psychologiczno- prawny i klasę wojskową. W Ekonomie wybraliśmy ścisłe kierunki m. in. Technikum Ekonomiczne i liceum o profilu matematyczno – przyrodniczym. Większość naszych chłopców uczy się teraz w
Zespole Szkół im. Powstańców Warszawy czyli w Mechaniku. Pojedyncze osoby wybrały technikum w Siennicy, Zespół Szkół Agrotechnicznych oraz Liceum
przy Pięknej, do którego z naszego rocznika ze szkoły w Wielgolesie uczęszczam tylko ja.
Pierwszy dzień w nowej szkole… Chyba nic bardziej stresującego
w życiu mi się nie przydarzyło.. Nowe miejsce, nowi ludzie. Kiedy patrzę na to
z perspektywy czasu, wiem że wszystkie obawy były niepotrzebne. Już drugiego dnia nawiązałam pierwsze znajomości w nowej klasie. Chyba za dużo opowiadam o sobie…
Z kolegami i koleżankami z dawnej szkoły widujemy się nadal. Wspólna jazda autobusem i nie za duże miasto pozwalają nam się spotkać i zamienić
kilka słów. Mam nadzieję, że tak zostanie, że nie zapomnimy o osobach, które
były w naszym życiu przez 10 lat…
I tak na koniec, Kochani.. powodzenia w tym roku szkolnym i w kolejnych. Dobrych ocen na świadectwach, a szczególnie trzecioklasistom i w końcu dostania się do wymarzonych szkół… Kto wie, może niektórych z Was spotkam za rok, za dwa na korytarzach Macierzanki.
Starsza koleżanka z biol-chemu :)
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Trzeba wyrobić dowód, to się idzie do Urzędu Stanu Cywilnego. Zameldowanie, wymeldowanie to także u nas się załatwia. Przeprowadzenie jakichś inwestycji, np. budowa domu, również trzeba zacząć w gminie. Prowadzenie szkół
podstawowych i gimnazjów to także nasze zadanie. Dbamy o organizację
i rozwój sportu; troszczymy się o stan dróg, porządek publiczny itd. Większość
tych rzeczy spada na gminy i to jest interesujące.
R: Wracając do pracy gminy, czy ma pan jakieś pomysły związane z oświatą
w naszej gminie, co mógłby Pan zrealizować?
W: Jeśli chodzi o samą infrastrukturę to w moim przekonaniu jest ona na
dobrym poziomie, to znaczy szkoły są wyremontowane, mamy dobrą bazę
sportową, są Orliki, są sale sportowe. W Wielgolesie mogłaby być większa sala
sportowa, na przykład.
R: Z tym akurat się zgodzimy (śmiech).
W: Trzeba teraz pójść też w stronę energii odnawialnej, żeby poprawić infrastrukturę, a i żeby zmniejszyć koszt, myślę o solarach, o pompach ciepła, żeby
w takich instytucjach jak szkoły, można kiedyś te urządzenia zamontować.
Byłoby to korzystne dla środowiska, a dla gminy szansa oszczędności. W ten
sposób w infrastrukturze pewnie uda nam się w najbliższym czasie coś poprawić.
Na razie jesteśmy na etapie szkoleń, co do szkół. Jest nieźle, bo mamy dwa
duże zespoły. Uważam więc, że nie jest źle. Problem leży w demografii, czyli
chodzi o to, żeby więcej dzieci się rodziło, żeby przyrost naturalny był dodatni.
Niestety u nas jest minimalnie ujemny i to jest największy ból. Tylko, jeśli dzieci będą się rodzić, to jakoś będziemy sobie radzić.
R: A skąd pomysł na stypendia wójtowskie?
W: Jeśli chodzi o wyniki w nauce? Ja uważałem, że trzeba doceniać osoby
naj–: takie wybitnie zdolne, prawda? Szkoda, że skala tego zjawiska nie jest
duża, no, ale, no trzeba jakieś progi ustalić, prawda? Więc jest to jakaś promocja dla osób wybitnie zdolnych tej elity, która kiedyś pewnie mnie zastąpi lub
będzie zarządzać jakimś instytucjami. Nie wszystkie gminy mają takie nagrody
pieniężne. Nie wiem, czy wiecie, ale w skali powiatu mińskiego tylko kilka
gmin. Pewnie w Mrozach – oni są dobrze sytuowani. Pewnie mają też w Mińsku, tak myślę. Natomiast o innych nie wiem. Można było ustalić niższe progi
i wtedy więcej osób uzyskiwałoby stypendia, ale wtedy wysokość nagród byłaby niższa. Takiej średniej, jak stypendyści, to ja bym chyba nie uzyskał, bo nieraz się zastanawiałem, co by było, gdyby w moich czasach była taka uchwała.
Czy bym dał radę? Myślę, że byłoby to złudne. (Pana wójta usprawiedliwia, że
wtedy tak chętnie szóstek nie stawiano i nie było ich w skali ocen.) Jestem
zaskoczony, świetnymi wynikami stypendystów. Zastanawiam się, co oni kiedyś będą robić, to już za kilka lat. Szkoda, że tego nie śledzimy. To jest istotne,
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my powinniśmy hmm… taki rejestr prowadzić i wtedy moglibyśmy wiedzieć,
co się dzieje z tymi osobami. Gdzieś nam to umyka. Szkoda. Czasami będą
jakieś uroczystości, jakaś rocznica powstania szkoły i absolwenci przyjadą,
kiedyś może się spotkacie po iluś tam latach. Dowiecie się, co która z was zrobiła, to będzie dla was ciekawe.
R: Jak pan wspomina szkołę w Wielgolesie?
W: Ja bardzo dobrze. Myślę, że najlepiej to pewnie studia, ale tak w pierwszej kolejności lepiej niż szkołę średnią, czyli chyba najlepiej. Dlaczego? Dlatego, że to był taki mocny związek emocjonalny ze szkołą. To nie była taka zwykła szkoła, tylko tak trochę jakby więcej, taki drugi dom. Tam spędzałem dużo
czasu i do tej pory, gdy spotkam osobę, która chodziła ze mną do podstawówki, a nie widuję jej na co dzień, odczuwam radość.
R: Jakie przedmioty pan najbardziej lubił, co sprawiało Panu trudności?
W: Historia, najbardziej lubiłem historię Polski, literaturę; lubiłem też pisać
wypracowania. Może mniej przepadałem za matematyką, czyli raczej jestem
humanistą.
R: Czy jest nadzieja, że w Wielgolesie pojawią się chodniki dla pieszych?
W: Na pewno tak, tylko są pewne warunki. W tej chwili w Wielgolesie budujemy kanalizację, która częściowo jest już zrobiona. I jeśli pogoda pozwoli, to
jeszcze będziemy kopać, kopać aż dojdziemy do wysokości mam nadzieję,
skrętu do Kamionki, a potem jeszcze wyżej w kierunku Mińska. Jeśli skończymy wszystkie te roboty, wtedy jest szansa na chodnik. Obecnie jest tworzona
dokumentacja techniczna przejścia przez Wielgolas; składałem wniosek, żeby
zarządca drogi umieścił w planie inwestycyjnym chodniki. Ale niestety, odpowiedź jest negatywna, bo nie ma pieniędzy. Jest bieda w województwie mazowieckim. Główna droga nie jest gminną własnością, należy do Samorządu Województwa Mazowieckiego. Musimy z nim współpracować, nie możemy do
końca wyręczać w budowie dróg marszałka czy starosty mińskiego. Ta droga
do Kamionki z kolei jest drogą powiatową i tam również by się chodnik przydał. Powinien być zbudowany mniej więcej od wysokości Ośrodka Zdrowia aż
do drogi 802 i wzdłuż drogi 802 przez wieś. Na pewno to tylko kwestia czasu
i właśnie pieniędzy. Mam świadomość, że to jest potrzeba i bezpieczeństwo
pieszych, przede wszystkim, a najbardziej uczniów. A dopóki tego nie ma, to ja
będę namawiał dyrektorów, żeby uczniowie korzystali z urządzeń odblaskowych, bo ten sposób daje też jakąś większą gwarancję „ocalenia” na poboczu.
Nina Stosio i Aleksandra Zawadka
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Na tropie żubrów
Siedemnastego października tego roku uczniowie trzech klas
szkoły podstawowej wybrały się na całodniową wycieczkę do Białowieskiego Parku Narodowego. Dojazd zajął nam więcej czasu niż przypuszczaliśmy ze względu na budowę drogi do Hajnówki. Pierwszym naszym
celem było muzeum interaktywne, gdzie oglądaliśmy sztuczne organizmy żyjące w Białowieskim Parku Narodowym. Gdy wyszliśmy z muzeum, mieliśmy okazję zbierać żołędzie. Niestety- nie znaleźliśmy ich
dużo, ponieważ przed nami przeszła grupa, która zbiera żołędzie na
skup. Pojechaliśmy do Rezerwatu Żubra. Tam mogliśmy zobaczyć zwierzęta
zamieszkujące Puszczę Białowieską: żubry, wilki, żubronie, rysie, tarpany, dziki, jelenie. Żołędziami nakarmiliśmy dziki, a gdy przechodziliśmy obok jeleniachłopcy chcieli zrobić mu
zdjęcia,
na
co
zwierzę
zareagowało
zdenerwowaniem.
Co chwilę jeleń podbiegał do siatki, chcąc wziąć osoby robiące
zdjęcia na rogi. Po wyjściu z rezerwatu, mieliśmy czas na kupienie pamiątek. Ostatnim celem naszej wycieczki był Sobór św. Trójcy w Hajnówce. Zwiedzający mogli kupić sobie pocztówki i foldery na pamiątkę.
Zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do autokaru. Nie jechaliśmy tak
długo jak wcześniej, więc w Siedlcach zatrzymaliśmy się w McDonald’dzie. Najedzeni wróciliśmy przed szkołę, gdzie czekali na nas rodzice. Wycieczkę uważam za udaną.
Lily

