
14 4 października 2022

Europejski Dzień Sportu 
Szkolnego 2022 – 
międzynarodowe wydarzenie 
w polskich szkołach

Prace przy remoncie węzła „Wołomin” na S8 już trwają!

W piątek, 30 września w szkołach z całej Europy i ze świata 
świętowaliśmy Europejski Dzień Sportu Szkolnego (ESSD - European 
School Sport Day). W tym roku po raz pierwszy do programu przystąpiła 
także Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka w Radzyminie.

Od kilku dni trwają prace, związane z remontem wiaduktu węzła 
„Wołomin” na trasie S8. Jak poinformował Starosta Adam Lubiak, istnieje 
duża szansa, że węzeł zostanie otwarty już w listopadzie br.

Ideą ESSD jest celebracja i pro-
mocja aktywności fizycznej 
wśród uczniów.
Europejski Dzień Sportu Szkol-
nego to międzynarodowe świę-
to ruchu w szkołach, będące 
częścią Europejskiego Tygodnia 
Sportu – kampanii realizowanej 
pod hasłem #BeActive (bądź 
aktywny). Ideą ESSD - jest ce-
lebracja i promocja aktywno-
ści fizycznej wśród uczniów. 
Wydarzenie organizowane jest 
cyklicznie od 2015 r. w ostatni 
piątek września na terenie całej 
Europy, a także kilku krajów 
Azji, Afryki i Ameryki Połu-
dniowej. W tym roku do wy-
darzenia w Polsce zgłosiło się 
niemal 1000 placówek!

Poznajmy się! Integracja 
polsko-ukraińska.
W Polsce jest obecnie ponad 
800 tysięcy ukraińskich dzieci, 
z których znaczna część stała 
się dla polskich uczniów kole-
żankami i kolegami ze szkolnej ławki. Europejski 
Dzień Sportu Szkolnego świętujemy w Polsce już 
po raz ósmy, a w tym roku pierwszy raz obcho-
dziliśmy go wspólnie z rówieśnikami z Ukrainy i 
blisko 40 krajami z całego świata. 
Partner wydarzenia – Akademia Krokieta i Lamy 
już po raz drugi przygotowała wyjątkowy harmo-
nogram dnia – RUCHOWY PLAN LEKCJI, czy-
li zestaw gotowych filmów z edukacją w ruchu, 
dzięki którym dzieci mogły wzajemnie uczyć się 
o swoich krajach - ich kulturze, języku i geografii. 
Bo w ruchu już teraz rozumiemy się doskonale! 

Dlaczego warto dołączyć do ESSD? 
1) Biorąc udział w takich wydarzeniach zwięk-
szamy świadomość i gotowość całej społeczności 
szkolnej. Wszystko po to, by ruch stał się nieod-
łącznym elementem codzienności. 2) Pokazuje-
my, że aktywność fizyczna jest fajna! Po prostu... 
3) Promujemy zdrowy styl życia i budujemy do-
bre nawyki. 4) Jednoczymy i budujemy społecz-
ność uczniowską. 5) Stajemy się częścią dużej, 
międzynarodowej społeczności, skupionej wokół 
wspólnego celu. 
(Każda placówka, która weźmie udział w wy-
darzeniu otrzyma certyfikat uczestnictwa, a dla 
najbardziej zaangażowanych dodatkowo przewi-
dziano atrakcyjne nagrody). 

#ESSD2022 w naszej szkole.
ESSD to wspaniała inicjatywa, która zachęca do 

wspólnej zabawy i promocji aktywności fizycznej, 
dlatego w tym roku po raz pierwszy do programu 
przystąpiła także Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
ppłka pil. M. Pisarka w Radzyminie. W trakcie 
zajęć zorganizowanych przez nauczycieli, ucznio-
wie udowodnili, że aktywność fizyczna jest fanta-
styczną formą spędzania czasu! Poprzez udział w 
ESSD wspólnie promowaliśmy zdrowy styl życia i 
budowaliśmy dobre nawyki! Tego dnia, uczniom 
klas I-III towarzyszyły gry i zabawy z elementami 
współzawodnictwa. Pokonywali wyznaczony tor 
przeszkód z elementami biegu, skoku, rzutów, itd. 
Następnie uczniowie wzięli udział w przeciąga-
niu liny. Wszyscy bawili się przy tym wyśmieni-
cie i z energią starali się sprostać konkurencji. Na 
następnej lekcji wróciliśmy do sali  na „Ruchowy 
plan lekcji”. (Wykonaliśmy wszystkie zestawy 
ćwiczeń znakomicie się przy tym bawiąc).
Więcej informacji o inicjatywie dostępnych jest 
na fanpage’u Europejskiego Dnia Sportu Szkolne-
go (https://www.facebook.com/EuropejskiDzien-
SportuSzkolnego). Wydarzenie w Polsce koor-
dynowane jest przez Fundację V4Sport (https://
v4sport.eu), przy aktywnym wsparciu partnerów: 
Akademii Krokieta i Lamy, Krajowego Szkolnego 
Związku Sportowego, Szkolnego Związku Spor-
towego „DOLNY ŚLĄSK” oraz Szkolnego Związ-
ku Sportowego „WIELKOPOLSKA”.

/Marzena Marchel/

W ostatnich dniach przy wiadukcie na węźle 
„Wołomin” intensywnie pracowali pracownicy 
Wydziału Dróg Powiatowych, wykonując m.in.:
naprawę i uzupełnienie elementów brukarskich 
oraz czyszczenie i udrażnianie kanalizacji desz-
czowej wraz z montażem kratek do wpustów 
deszczowych.
Od poniedziałku, 3 października prace na wia-
dukcie rozpoczęła ekipa remontowa firmy CO-
LAS, która dokona niezbędnych napraw na 
samym obiekcie. Obejmą one m.in.: wymianę ba-
rier dźwiękochłonnych; montaż i przegląd oświe-
tlenia; uzupełnienie oznakowania pionowego.
– Remont zdewastowanego w ostatnich latach 
przez wandali węzła jest niezbędny do pełnego 
oddania do użytkowania łącznika do trasy S8. 
Koszt prac wyniesie 1,6 mln zł, z czego Powiat 
zabezpieczył 500 tys. zł, a 1,1 mln zł pochodzi 
ze wsparcia Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego, o które wystąpiłem kilka miesięcy 
temu. Współpraca w tym zakresie jest niezwykle 
ważna, gdyż to właśnie samorząd województwa 
ukończył w ostatnich miesiącach budowę drogi 
dojazdowej do istniejącego węzła „Wołomin”, któ-
ry nie został jednak otwarty z powodu dewastacji 
wiaduktu przy węźle. Pomimo podjętych przez 

nas rozmów i wspólnych uzgodnień z MZDW, 
nie udało się połączyć czasowo budowy drogi do-
jazdowej z remontem wiaduktu, o co zabiegałem 
przez ponad rok. Jednak w końcu przed nami 
szczęśliwy finał tej sprawy – podkreśla Starosta 
Adam Lubiak, który w ubiegłym tygodniu odbył 
spotkanie z wykonawcą naprawy wiaduktu.
– Przedstawiciele wykonawcy zapewnili mnie 
o wykonaniu prac do końca października br. 
Następnie odbędą się odbiory techniczne i do-
puszczenie wiaduktu do ruchu. Chcielibyśmy 
dokonać tego jeszcze w listopadzie – informuje 
Starosta. (Oby tylko nie zapeszyć :)

/KW/

Rozpoczyna się kolejny etap budowy wiaduktu 
kolejowego w Wieliszewie
GDDKiA w Warszawie informuje, że w ramach rozbudowy DK61 
pomiędzy Legionowem i Zegrzem, polegającej na budowie nowego 
wiaduktu kolejowego w Wieliszewie, wprowadzona zostaje czasowa 
organizacja ruchu na wskazanym odcinku drogi.

Przez kolejne dwa tygodnie, od poniedziałku do 
piątku (3-7 i 10-14 października) w rejonie wia-
duktu wyłączony z ruchu zostanie 1 pas.
Oznacza to, że ruch odbywać się będzie waha-
dłowo, sterowany sygnalizacją świetlną, w czasie 
szczytów komunikacyjnych kierowany ręcznie. 
Prędkość zostanie ograniczona do 50 km/h.
Harmonogram wyłączenia pasa ruchu zakła-
da: od 3 do 7 października br. zamknięty pas w 
stronę Legionowa, od 10 do 14 października br. 
zamknięty pas w stronę Zegrza.
 Wykonawca będzie demontował szalunki i zabez-
pieczał spód ustroju nośnego konstrukcji obiektu 
przed korozją. Ponadto montowany będzie ko-
lektor. Trwają prace związane z odwodnieniem 
obiektu. Pozostaje do wykonania odtworzenie 
torów, sieci: sterowania ruchem kolejowym i tele-
technicznych oraz roboty wykończeniowe.
Na pozostałym odcinku DK61 pomiędzy Legio-

nowem, a Zegrzem prace będą mogły ruszyć po 
pozyskaniu decyzji o Zezwoleniu na realizację 
Inwestycji drogowej (ZRID). W tej sprawie Ma-
zowiecki Urząd Wojewódzki prowadzi postępo-
wanie administracyjne. Szacujemy, że decyzję 
otrzymamy na przełomie 2022/2023 – informuje 
GDDKiA.

/opr. KW; źródło: GDDKiA/

Radzymin przekazał karetkę dla walczącej Ukrainy
W piątek, 30 września Gmina Radzymin przekazała na rzecz Ministerstwa 
Obrony Ukrainy jedną z karetek Centrum Medycznego w Radzyminie. 
Ambulans przeszedł kompleksowy serwis. Pojazd trafi teraz tam, gdzie 
jest najbardziej potrzebny. Po odpowiednim przystosowaniu przez 
służby wojskowe na Ukrainie ambulans będzie wysyłany do pomocy 
bezpośrednio na linię frontu. 

- Nie możemy pozostawać obojętni wobec tak 
wielkiej tragedii, jaka dotyka Ukrainę. Nie może-
my nie słyszeć płaczu matek, ojców i dzieci oraz 
rozpaczliwego wołania o pomoc – powiedział 
Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński.
- Tak jak my broniliśmy Polskę, Europę i Świat 
przed zalewem bolszewizmu podczas Bitwy War-
szawskiej w 1920 roku, tak teraz walczy Ukraina, 
abyśmy my – Polacy i Europejczycy mogli spać 
spokojnie. Oni przelewają krew i poświęcają swo-
je życie broniąc również naszej wolności i suwe-
renności. Ta karetka to mały dar od Gminy Ra-
dzymin, który może uczynić wielkie rzeczy tam, 
gdzie jest teraz najbardziej potrzebny. 
Mieszkańcy Radzymina, wspólnie z samorzą-
dem, od pierwszych dni wojny aktywnie włączyli 
się w pomoc Ukrainie. W pierwszych miesiącach 
wojny utworzono Radzymiński Punkt Pomo-
cy Ukrainie, dzięki któremu na terenie gminy 
Radzymin schronienie w prywatnych domach 
znalazło ponad tysiąc obywateli Ukrainy. Wolon-
tariusze organizują zbiórki i wysyłają transporty 
z najbardziej potrzebnymi rzeczami na pierwszą 
linię frontu, a także pomagają w znalezieniu pra-
cy i udzielają pomocy psychologicznej. W radzy-
mińskich szkołach i przedszkolach uczy się obec-
nie 179 dzieci z Ukrainy, a Biblioteka Publiczna 
MiG Radzymin organizuje bezpłatne lekcje języ-

ka polskiego oraz warsztaty dla dzieci.
- Musimy robić tyle, ile możemy w danych wa-
runkach – podkreśla dyrektor Centrum Medycz-
nego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. SPZ ZOZ w 
Radzyminie Krzysztof Jarząbek. – Cieszę się, że 
społeczność Radzymina może przekazać na rzecz 
naszych współbraci z Ukrainy ambulans, który 
pomoże uratować niejedno życie ludzkie. 
Przekazanie karetki, która dotychczas była wy-
korzystywana przez Centrum Medyczne w Ra-
dzyminie, było możliwe dzięki zaangażowaniu 
wolontariuszy - mieszkańców Radzymina oraz 
dzięki przekazaniu środków finansowych przez 
Marszałka Województwa Mazowieckiego na za-
kup nowego ambulansu na potrzeby radzymiń-
skiego Centrum Medycznego.

/opr. KW; źródło: Gm. Radzymin/


