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FWG 50th and 
Time Capsule
Our district recently 
unearthed a time capsule 
that was buried on the 
grounds of the Frank W. 
Gavlak School around 
the time of the nation’s 
bi-centennial in 1976.  To 
help commemorate the 
50th anniversary of the 
Frank W. Gavlak School, we 
are planning an assembly 
to reveal the contents 
of the time capsule, and 
to construct a new time 
capsule to be buried on 
the Gavlak School grounds 
in the near future.  The 
event will be held in 
school on March 3, 2023.  
More information will be 
announced as we get closer 
to that date.

Our students will be 
performing activities in 
advance of this assembly 
by researching some 
Wallington history, and 
attempting to guess what 
might be in the capsule 
itself!  We invite any 
members of our school 
community who may 
have some memory or 
knowledge of the 1976 
capsule to reach out to 
Dr. Lozanski (lozanski@
wboe.org).  We would like 
to share your memories at 
our assembly.  

The Wallington Public School 
District will be the benefi ciary 
of signifi cant improvements to 
the safety and security of our 
buildings, thanks to the successful 
passage of a voter referendum on 
October 6, 2022.  Passage of this 
referendum allows the district to 
receive 40% of the costs of the 
eligible costs to be paid for by the 
State of NJ.

“The safety and security of our 
buildings for students and sta�  is 
always a top priority for our Board 
of Education, and we are pleased 
that we received the support 

of the Wallington voters in the 
passage of this very important 
referendum.”, said Nancy Maciag, 
Board of Education President.  

The bid process has begun which 
will enable the district to vet 
qualifi ed contractors to begin 
the safety and security projects.  
When completed, this project 
will provide a much-needed 
HVAC system at the Frank 
W. Gavlak School which will 
provide improved heating and air 
conditioning as well as ventilation 
to all classrooms and workspaces.  
All classrooms will also receive 

new L.E.D. lighting as well.  

At the High School, there will be a 
number of security improvements 
which will better secure access 
to the building by students, sta� , 
and visitors.  The district will 
reconfi gure the locations of the 
main o�  ces to the fi rst fl oor of 
the building as an added measure 
of security and accessibility.   In 
addition, the high school will 
receive newly renovated science 
labs and a cafeteria that will be able 
to accommodate a larger number 
of students and also allow us to add 
to our meal o� erings as well.  

Wallington Public Schools Referendum: Next Steps

The Wallington Public School District is 
planning a re-registration of all students in 
grades PK-11.  

Considering the number of families that may 
have moved to or from Wallington during this 
pandemic, combined with the large number of 
rental properties that exist in our community,  
we believe this is an important step to verify 
the residency of all of our students.  Enrollment 
projections directly impact any grant funding the 
district receives as well as all state aid that the 
district receives, so the accuracy of our residency 
reporting is critical for our district to receive the 
proper funding that we are entitled to and to 
ensure our taxes are as low as possible.

As part of the process, families will be required 

to complete registration forms which will be 
accessible to each household.  Families will be 
able to upload, email, or drop o�  any residency 
documentation that is being requested as 
well.  The re-registration process will begin in 
early February, and we expect the process to be 
completed by the end of the current school year.  

Families may contact their building principal 
or Ms. Christie Fusaro (Residency Verifi cation 
O�  cer) at fusaro@wboe.org with any 
questions about these procedures.

DISTRICT RE-
REGISTRATION 
PROGRAM



Afterschool Enrichment 
Programming
The Wallington Public Schools have partnered 
with the Boys and Girls Clubs of Lower Bergen 
County to sponsor an afterschool enrichment 
program for students in grades 7 and 8.  
The program is called W.A.Z.E. (Wallington 
Afterschool Zone for Enrichment), and it provides 
our students with enrichment opportunities in 
culinary arts, S.T.E.M., crafts, after school hours 
tutoring, homework help, and more.  

The program runs several days a week 
afterschool and is sta� ed by employees of 
the Lodi Boys and Girls Club and also our own 
Wallington High School personnel as well.  The 
funding for the program is provided through a 
grant from the Boys and Girls Clubs as well as 
ESSER funding that our district has received 
from the federal government for afterschool 
programming.  There are over a dozen 
students currently enrolled in the program, 
and registration is open all year long.  For more 
information, please contact Mr. Fromfi eld (High 
School Principal) at fromfi eld@wboe.org.  

The Wallington High School Athletic Hall of Fame Committee 
has selected 9 former-student athletes for induction into the 
Wallington HS Athletic Hall of Fame.  They are:

Konrad Sopnielnikow – 1996  Marcin Koc – 2011    
Michal Brzyzek - 2005  Chris Ferrara - 2011
Michele Moskal - 2008  Ti� any Vellis - 2013
Jay Pacheco - 2010  Amanda Colombo - 2013           
Damian Agaj - 2015

In addition, this year the committee will also be recognizing 
two teams, the 2010 State Championship Football Team 
and the 2010 State Championship Boys’ Soccer Team, and a 
“contributor to the program”, the Wallington Fire Dept..       

The induction dinner will be held on Friday, March 3, 2023,

at the Graycli�  in Moonachie. Anyone interested in 
attending this a� air, or purchasing a congratulatory ad in 
our program journal should contact Dr. Frank Cocchiola, Hall 
of Fame President, at fcoch@aol.com, or Dr. James J. Albro, 
Superintendent of Schools, at albro@wboe.org. 

THE ADELE OLEJARZ 
SCHOLARSHIPS

Adele Olejarz-Girard, a resident of 
Wallington and a product of its public 
school system, enjoyed a successful 
career, having become the fi rst female 
Vice President of American Express 
Travel Related Services.  Although she 
eventually relocated to Naples, Florida, 
she continued to maintain a residence 
in her hometown of Wallington until 
her passing in 2014.  It was her wish 
to give back to her community by 
o� ering students a fully-funded college 
experience so that they could achieve 
their academic goals without having to 
worry about the cost of the education.  

The Alfred and Adele Olejarz 
Memorial Charitable Education 
Trust has established a fund to 
provide scholarships for college 
education for graduating 
seniors from Wallington Jr/
Sr High School. In the last fi ve 
years, the scholarship program 
has provided 63 students 
with awards - 18 of which 
were full 4-year scholarships 
(including tuition, books,  room 
and board). Although the 

scholarship has only designated 2 full 
scholarships each year, the trustees of 
the scholarship have generously awarded 
over 50 additional scholarships over 
the past fi ve years for our Wallington 
graduates.  

There are several criteria in place for 
students to be eligible to receive these 
scholarships on behalf of the trust. One 
scholarship is granted annually to 1 of 
the top 3 graduating female students 
with the highest weighted GPA, while the 
additional full scholarships each year are 
awarded to students who have excelled in 
the fi eld of the arts, literature, education, 
science, and/or public or community 
service. The trustees of the Olejarz-

Girard Education 
Trust Fund selects the 
award recipients as 
well as the amounts 
of any additional 
scholarships they 
choose to award. The 
current fund is valued 
at approximately 
$10 million. Funds 
expended to date 
for scholarships is 
in excess of 
2 million dollars.
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Adele Olejarz

Athletic Hall of Fame Induction 2023
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50 ROCZNICA 
SZKOŁY FWG I 
KAPSUŁA CZASU
Niedawno nasz Dystrykt 
odkopał kapsule czasu, 
ktora zostala zakopana 
na terenie Szkoły Frank 
W. Gavlak w okresie 
1976 roku. Aby pomóc 
w upamiętnieniu tego 
wydarzenia planujemy 
zorganizowanie 
uroczystego otwarcia 
kapsuły, które 
ukazałoby jej zawartość, 
oraz jednoczesnie 
skonstruowanie nowej 
kapsuły, która zostałaby 
zakopana na terenie szkoły. 
Uroczystość ta miała by 
miejsce 3 marca 2023 roku. 
Więcej szczegółów będzie 
znane bliżej tej daty. 
Nasi uczniowie będą 
przygotowywać się do 
uroczystości poprzez 
badanie i poznawanie 
historii miasta Wallington, 
oraz próby odgadnięcia 
zawartości kapsuły. 
Chcielibyśmy zaprosić 
członków naszej 
społeczności, którzy 
pamiętają  okoliczności 
przygotowania kapsuły 
w 1976 o kontakt z Dr. 
Lozanski (lozanski@
wboe.org). Chcielibyśmy 
podzielić się Waszymi 
wspomnienia podczas 
uroczystości!  

Dzięki pozytywnemu wynikowi 
głosowania w referendum w 
październiku 2022, Dystrykt 
Publicznych Szkol w Wallington 
bedzie mogl skorzystac ze 
znacznych ulepszeń w zakresie 
bezpieczeństwa i ochrony. Wynik 
referendum  pozwala dystryktowi 
na pokrycie 40% wydatków przez 
Stan New Jersey. 

“Bezpieczeństwo i ochrona 
naszych budynków, uczniów oraz 
całego personelu jest zawsze 
największym priorytetem dla 
Komisji Edukacyjnej. Jestesmy 
zadowoleni ze otrzymaliśmy 
wsparcie glosujacych w miescie 
w sprawie tego ważnego 
referendum.” powiedziała Nancy 

Maciąg, Prezydent Komisji 
Edukacyjnej. 

Rozpoczął się proces 
przyjmowania ofert od 
potencjalnych wykonawców i 
ma on na celu zweryfikowanie 
najlepszej oferty do przyjęcia. 
Po tym procesie będziemy mogli 
rozpocząć prace nad projektami 
związanymi z bezpieczenstwem 
i ochrona. Po zakończeniu tego 
kroku będziemy mogli podjąć 
prace związane z instalacja 
systemu chłodzenia/ogrzewania 
oraz wentylacji wewnątrz budynku 
w Publicznej Szkole im. F. Gavlak. 
Oprocz tego projektu, wszystkie 
klasy otrzymają nowe oświetlenie 
typu L.E.D. W Szkole Średniej 

planowane są zmiany związane 
z bezpieczeństwem budynku, 
mają one na celu polepszenie 
dostępu do budynku dla uczniów, 
nauczycieli, zatrudnionych oraz 
odwiedzających. Planowane 
są też zmiany zwiazane z 
lokalizacja sekretariatu i innych 
pomieszczeń biurowych, które 
zostaną przeniesione na pierwsze 
piętro. Decyzja ta jest podjęta ze 
względu na bezpieczeństwo ale 
też dostępność tych pomieszczeń. 
Oprócz tego, zostaną 
wyremontowane laboratoria 
naukowe oraz kafeteria, w której po 
remoncie będzie mogla zmieścić 
sie wieksza liczba uczniów, co 
pozwoli też na zwiększenie liczby 
oferowanych posiłków.

PUBLICZNE SZKOŁY W WALLINGTON REFERENDUM: 
KOLEJNE KROKI

Dystrykt Szkol Publicznych w Wallington 
planuje ponowna rejestracje wszystkich 
uczniów w klasach zerówka do 11 klasy. 
Biorac pod uwage liczbe rodzin które 
wprowadziły się lub wyprowadziły z Wallington 
podczas pandemii oraz wysoka liczbę 
budynkow pod wynajem, wierzymy że musimy 
podjąć ten krok, aby zweryfikować miejsce 
zamieszkania uczniów uczęszczających do 
naszych szkół. Przewidywana liczba uczniów 
zapisanych do klas mają bezpośredni wpływ 
na dotacje i wszelkiego rodzaju pomoc 
stanowa uzyskiwana przez dystrykt. Bardzo 
wazna czescia tego procesu jest weryfikacja 
zamieszkania aby nasz dystrykt mógł otrzymać 
należne mu zapomogi, oraz aby upewnić się, że 
podatki w mieście są na możliwie najniższym 
poziomie. 

Jako część tego procesu rodziny będą 
zobowiązane do wypełnienia formularzy. 
Formularze beda udostepnione kazdej rodzinie 
droga emailowa, poprzez możliwość przesłania 
na komputer oraz osobiste dostarczenie 
wymaganej dokumentacji. Proces ponownej 
rekrutacji rozpocznie się na początku lutego, 
koniec tego procesu jest przewidywany na 
koniec roku szkolnego. 

W razie pojawienia się ewentualnych pytań 
prosimy skontaktować się z dyrektorami 
poszczególnych szkół lub Panią Christie 
Fusaro(Urzędnik Weryfikacyjny Miejsca 
Zamieszkania) na fusaro@wboe.org.

PROCES PONOWNEJ 
REJESTRACJI  
UCZNIÓW W 
DYSTRYKCIE 
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PROGRAMY POZASZKOLNE
Szkoły Publiczne w Wallington wraz z Klubem 
Chłopców i Dziewcząt z Lower Bergen County 
postanowił finansowac program pozaszkolny 
dla uczniow w klasach 7 i 8. Nazwa programu 
to W.A.Z.E.(skrót-Wallington Afterschool Zone 
for Enrichment). Program ten zapewnia naszym 
uczniom i uczennicom zajęcia kulinarne, artysty-
czne, pozaszkolne zajęcia korepetycyjne, pomoc 
przy odrabianiu lekcji, zajęcia S.T.E.M. i więcej. 

Program jest oferowany kilka dni w tygodniu 
w godzinach pozaszkolnych, pracują przy nim 
pracownicy Klubu Chłopców i Dziewcząt w Lodi 
oraz pracownicy Szkoły Średniej w Wallington. 
Fundusze na opłacenie programu są zapewnione 
przez dotacje od Klubu Chłopców i Dziewcząt oraz 
dofinansowanie ESSER, które nasz dystrykt otr-
zymał od rządu federalnego na rzecz programów 
pozaszkolnych. W chwili obecnej w programie jest 
zarejestrowanych ponad tuzin uczniów, jednak 
rejestracja do programu jest możliwa cały rok. Dla 
uzyskania więcej informacji prosimy o kontakt z 
Mr.Fromfield (dyrektor Szkoly Sredniej) pod adre-

sem email fromfield@wboe.org.

Komitet Wallington High School Athletic Hall of Fame wyselekc-
jonował 9 byłych uczniów-atletów do zaprzysiężenia i są to:
 
Konrad Sopnielnikow – 1996  Marcin Koc – 2011    
Michal Brzyzek - 2005  Chris Ferrara - 2011
Michele Moskal - 2008  Tiffany Vellis - 2013
Jay Pacheco - 2010  Amanda Colombo - 2013           
Damian Agaj - 2015
 
Dodatkowo, w tym roku Komitet uzna dwa zespoły, Mistrzów 
Futbolu z 2010 oraz Mistrzów w Chłopięcej Piłce Nożnej z 2010, 
oraz “za uczestnictwo w programie” Straż Pożarna z Wallington. 

Uroczysty obiad z ceremonia zaprzysiężenia odbędzie 
się w piątek 3-go marca 2023 w Graycliff w Moonachie. 
Zainteresowanych uczestnictwem w obiedzie , lub 
wykupieniem gratulacji które zostaną opublikowane w naszej 
ulotce z programem prosimy o kontakt z Dr. Frank Cocchiola, 
Prezydentem Hall of Fame na email fcoch@aol.com, lub Dr. 
James J. Albro, Superintendentem Szkol, na email albro@wboe.

STYPENDIUM IM.  
ADELE OLEJARZ

Adele Olejarz-Girard, prezydent miasta 
Wallington i absolwentka miejskich 
szkół, cieszyła się kwitnąca kariera jako 
pierwsza żeńska wiceprezydent działu 
podróży American Express. Pomimo tego, 
że w późniejszym okresie swojego życia 
przeniosła się do Naples na Florydzie, 
utrzymała miejsce zamieszkania w 
Wallington az do smierci w 2014 roku. 
Jej życzeniem było, aby młodzież ze 
społeczności, w której się wychowała 
mogła korzystać z w pełni opłaconej szkoły 
wyższej, aby móc osiągnąć wyżyny swoich 
możliwości akademickich bez martwienia 
się o finanse. 

The Alfred and Adele Olejarz 
Memorial Charitable Education 
Trust ustanowiła fundusz, który ma 
za zadanie zapewnienie stypendium 
Absolwentom Szkoły Średniej 
w Wallington. Przez ostatnie 
pięć lat program ten zapewnia 
fundusze na stypendia dla 
63 uczniów i uczennic ze 
szczególnymi osiągnięciami-  
18 spośród nich to pełne 
4-letnie stypendia(z 
uwzględnieniem opłat za 

czesne, książki, zamieszkanie i internat). 
Pomimo, że fundusz pokrywa w całości 
jedynie dwa stypendia na rok, zarządzający 
funduszem szczodrze przyznali ponad 50 
stypendiów w ciągu ostatnich pięciu lat. 

Aby uzyskać stypendium trzeba spełnić 
kilka kryteriów. Jedno z dostępnych 
stypendium jest przyznawane corocznie 
jednemu najlepszych uczniów/uczennic 
na roku z najwyższym GPA, podczas 
gdy pozostałe stypendia są corocznie 
przyznawane studentom, którzy są 
wyroznieni za swoja nauke w dziedzinach 
takich jak sztuka, edukacja, nauki ścisłe, 
oraz/lub służba na rzecz społeczności. 
Zarządzający funduszem pod imieniem 
Olejarz-Girard Education Trust Fund 

podejmuja ostateczna 
decyzje o tym, kto 
otrzyma stypendium 
jak i o tym, jaka będzie 
jego wysokość. Obecna 
wysokość funduszu 
jest szacowana na 10 
milionów dolarów. 
Fundusze, które do 
tej pory wydano na 

stypendia to ponad  
2 miliony dolarów.

Adele Olejarz

ZAPRZYSIĘŻENIE DO SPORTOWEGO  
HALL OF FAME 2023

2018 Athletic Hall of Fame Induction Class


