
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D R O D Z Y  M I E S Z K A Ń C Y !  
 

Mam przyjemność oddać w Państwa ręce 

pierwszy numer GAZETY WIDAWSKIEJ, 

zawierającej najważniejsze informacje z życia 

naszej gminy. Jest to nowy zupełnie tytuł, który od 

tej chwili będzie ukazywać się w naszej gminie. 

Mam nadzieję, że treści w nim zawarte w dużej 

mierze pozytywnie wpłyną na otaczającą nas 

rzeczywistość, i to, o czym będziemy pisać, 

przyniesie namacalny efekt.  

Wszyscy chcielibyśmy zmienić naszą gminę na 

lepszą, dlatego trzeba być wymagającym 

i zakładać, że zawsze możemy być chociażby 

trochę lepsi od innych i nieustannie dążyć do 

doskonałości. Niech więc słowa będą czymś 

w rodzaju oręża, które bierzemy do ręki. Jest to 

z jednej strony sytuacja komfortowa, ponieważ 

papier jest cierpliwy i wszystko przyjmie, z drugiej 

zaś strony, o wiele trudniej jest zmieniać 

rzeczywistość wyłącznie słowami, zapominając 

o czynach. Żywię jednak nadzieję, iż GAZETA 

WIDAWSKA trafi na podatny grunt, i słowo w czyn 

się zamieni.   

GAZETA WIDAWSKA ma być gazetą gminną. 

Nasza Gmina ma w tej chwili poważne problemy 

finansowe, blokujące jej możliwości rozwoju, 

których to możliwości nie powinno się 

zmarnować! Dzięki szansom, jakie od kilku lat daje 

Unia Europejska, polskie gminy pną się do przodu. 

Wierzę, że i Widawa zacznie im dzielnie 

dotrzymywać kroku, ale na razie nie jest to takie 

proste.  

Chcę, aby nasza Gazeta była dostępna 

w każdym sołectwie, w każdym domu, a nie tylko 

w jej centralnym ośrodku, jakim jest Widawa. Jest 

to dowód na to, iż traktujemy proces rozwoju 

lokalnego spójnie i nie oddzielamy Widawy od 

najdalszych zakątków gminy, dostrzegając 

równocześnie jej odrębność i specyfikę. Chcemy 

dać mieszkańcom Gminy Widawa dobrą, rzeczową 

i uczciwą prasę, 

mówimy „dać”, 

ponieważ nasza 

gazeta jest zupełnie 

bezpłatna i taka też 

ma pozostać. 

W GAZECIE 

WIDAWSKIEJ mamy 

zamiar uczciwie 

informować o wydarzeniach zarówno przyszłych 

jak i minionych, przy czym główny nacisk zostanie 

jednak położony na szerzenie idei, doskonale się 

sprawdzającej w wielu miejscach na świecie - idei 

wspólnoty lokalnej, dążącej do lepszego życia.  

Pragnę, aby Gmina Widawa stała się 

miejscem, gdzie będzie się nie tylko przyjemnie 

mieszkać, ale i pracować, uczyć się, miejscem 

gdzie mieszkańcy rozumieją potrzeby swojej 

gminy i która z kolei doskonale rozumie potrzeby 

jej mieszkańców. Niech to będzie miejsce, gdzie 

roszczenia spotykają się z ofertami. Mam nadzieję, 

że w naszej pracy znajdziemy poparcie lokalnego 

społeczeństwa, szczególnie ludzi mających chęć 

i możliwości działania. My, jako samorząd, takie 

chęci mamy, możliwości również, a czy spotkamy 

się z życzliwym przyjęciem? Zobaczymy. 

Jest to nasz debiut, dlatego zwracam się do 

państwa o szczerą ocenę i ewentualne sugestie, co 

do dalszej realizacji naszego zamierzenia, jakim 

jest wydawanie lokalnego informatora.  

Z uwagi na niewielki budżet, jaki jesteśmy 

w stanie przeznaczyć na ten cel, nie będzie to 

typowa gazeta, a jedynie wykonany na miarę 

naszych możliwości finansowych biuletyn 

informacyjny, przez cały czas modyfikowany, który 

być może z biegiem czasu, uda nam się wydawać 

w sposób profesjonalny.  
 

Jerzy Sylwester Woźniak – Wójt 
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Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Widawa 
 

   Za nami Święta Bożego Narodzenia, Sylwester, a przed nami 366 dni 2012 roku. 
                                                                               Z tej okazji, wszystkim Mieszkańcom,  
                                                        Gościom i Turystom odwiedzającym Naszą Gminę, 

                                                                pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia.                        
                                                  Niech ten Nowy 2012 Rok będzie dla nas wszystkich                     
                                                                czasem radości, zdrowia, spełnienia marzeń  
                                                                                                 w każdej dziedzinie życia  
                                                               oraz realizacji życiowych celów i zamierzeń. 

                               Bądźmy otwarci na to, co życie na każdym kroku nam przynosi, 
       bądźmy wdzięczni za wczoraj, zadowoleni z tego co jest dziś i ciekawi jutra.                                                                                   
                                       Pamiętajmy o innych, dbajmy o siebie i zróbmy wszystko, 
                                     aby 31 grudnia 2012 roku powiedzieć, że to był dobry rok,  
                                                                                           jak dotąd najlepszy w życiu.  

 
                                                                                        Wójt Gminy Widawa – Jerzy Sylwester Woźniak 

                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Widawa – Ireneusz Płóciennik 
 
 
 
 
 
  
 
 

W roku Smoka osoby urodzone w znaku Smoka 
czeka wiele zmian. Zaufajcie swojej sytuacji,  
a będziecie w stanie dokonać słusznych wyborów. 

W 2012 roku czeka nas wiele pracy, ale także 
dużo dni wolnych. Będzie trzynaście świąt wolnych od 
pracy, z czego dziewięć z nich wypada w dni robocze,  
a cztery w weekendy. 

Rok 2012 to rok przestępny, liczy 366 dni. W tym 
czasie, po uwzględnieniu sobót  
i niedziel będziemy pracować 252 dni,  
a 114 dni będziemy mieć wolnych. 

W roku 2012 możemy ponadto 
zaplanować cztery długie weekendy. 
Pierwszy z nich był już 6 stycznia (był 
wydłużony dzięki Świętu Trzech Króli, 
które wypadło w piątek) i trwało do 8 
stycznia. Następny czeka nas z okazji 
Świąt Wielkanocnych od 7 do 9 
kwietnia, świąt Bożego Ciała, 
Wszystkich Świętych oraz  Świąt Bożego 
Narodzenia.  
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Piękny jubileusz, bo 90-lecie swojego istnienia obchodziła 

jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Widawskiej.  
W niedzielne popołudnie 18 września 2011 r. miejscowe 
społeczeństwo uroczyście podziękowało strażakom za ich trud, 
poświęcenie i narażanie życia.  

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 15
00

 zbiórką podod-
działów przy miejscowej kapliczce, skąd poczty sztandarowe przema-
szerowały pod strażnicę OSP, gdzie odprawiona została uroczysta 
Msza Święta, koncelebrowana przez ks. Zbigniewa Dyksa – kapelana 
Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Widawa oraz księdza kanonika 
Jarosława Wojtala – kapelana strażaków powiatu łaskiego, w 
obecności ks. Stefana Magiery – proboszcza widawskiej parafii oraz 
proboszcza parafii Brzyków – ks. Piotra Siecha. Uroczystej oprawy 

mszy nadał udział strażackiej orkiestry dętej działającej przy OSP 
Widawa.  

Po zakończeniu Mszy Świętej miało miejsce poświęcenie  
i przekazanie jednostce nowo zakupionego samochodu marki Ford 
TRANSIT, a następnie wręczono odznaczenia i dyplomy druhom – 
strażakom.  Jednostka OSP Dąbrowa Widawska otrzymała Medal 
Honorowy im. Bolesława Chomicza za znaczące zasługi dla rozwoju  
i umacniania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP (ZOSP RP) 
oraz Ochotniczych Straży Pożarnych i wyróżnianie się w realizacji 
celów Związku. Krótką historię minionych dziewięćdziesięciu lat 
przedstawił dh Tomasz Weber – Naczelnik Jednostki, dziękując 
władzom i społeczeństwu gminy za wsparcie i pomoc okazywaną na 
przestrzeni lat tutejszej jednostce.  

W obchodach udział wzięli m.in.: dh Wojciech Pokora – Prezes 
Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Łasku, Zastępca dowódcy JRG  
w Łasku – st. kpt Waldemar Kędziak, Przewodniczący Rady Powiatu – 
Andrzej Banaszczyk, Wójt Gminy Widawa - Jerzy Sylwester Woźniak, 
Przewodniczący Rady Gminy – Ireneusz Płóciennik, radni powiatowi  
i gminni, pracownicy Urzędu Gminy, posłowie i kandydaci do Sejmu 
RP, sponsorzy, a także jednostki OSP z całej gminy i gmin ościennych,   

 
 
 goście zaproszeni  
i mieszkańcy. Uroczystości 
prowadził Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Widawie – dh 
Włodzimierz Konieczny.  

Zabierający głos goście 
podkreślali wagę służby 
pełnionej przez Strażaków, 
dziękując im jednocześnie 

za ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu strażackich 
obowiązków oraz wykazywanie pełnej gotowości i zdecydowanej 
postawy w trudnych do pokonania zadaniach, chroniąc życie, 
zdrowie i ludzkie mienie. 

 
 

Strażacy z Dąbrowy Widawskiej od dawna przygotowywali 
się do tych „urodzin”. Na tę okoliczność wykonano cały szereg 
prac remontowych, m.in. przy wsparciu i sponsorów: P. Jolanty i 
Sławomira Grzegorczyków oraz P. Bożeny Kowal z firmy KNAUF, 
odnowili wnętrze i elewację budynku strażnicy oraz wykonano 
nowe napisy, za co sponsorom składają serdeczne podziękowania.  

 

Po zakończeniu części oficjalnej, przybyłych na uroczystość 
gości zaproszono na strażacki poczęstunek, wszyscy natomiast 
mogli skosztować pysznej grochówki serwowanej przez strażaków 
z kuchni polowej.  

Całość zakończyła zabawa taneczna pod gołym niebem przy 
muzyce zespołu METRO. 
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11 października 2011 r., w Szkole 

Podstawowej w Widawie miało miejsce bardzo 

ważne wydarzenie, jakim było Pasowanie klas 

pierwszych na uczniów Szkoły Podstawowej im. 

Walentego Widawczyka. W dwóch klasach 

pierwszych uczy się łącznie 48 uczniów – w tym 26 

sześciolatków i 22 siedmiolatków. Do tej 

uroczystości, uczniowie wraz ze swoimi 

wychowawczyniami – Panią Lidią Witkowską  

i Renata Wapińską przygotowywali się już od 

pierwszych dni nauki szkolnej. Poznawali szkolne 

życie i zasady zachowania się panujące w szkole 

oraz zapoznawani byli ze swoimi prawami  

i obowiązkami. Wszyscy uczyli się bardzo pilnie, 

wiedząc, że aby zostać przyjętymi do grona braci 

uczniowskiej, muszą udowodnić, że są tego godni.  

Na tę okazję przygotowali piękną 

część artystyczną, podczas której śpiewali piosenki  

i recytowali wiersze. Dodatkowej wagi tej chwili 

dodał fakt obecności wszystkich, którzy stanowią szkołę, bowiem w odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej zebrali się zaproszeni goście, 

rodzice, nauczyciele i uczniowie klas starszych. Wszyscy przyglądali się popisom pierwszoklasistów, oklaskując ich rzęsistymi brawami. Po 

zakończeniu części artystycznej odbyła się część zasadnicza, a mianowicie wszystkie dzieci w symboliczny sposób, poprzez złożenie ślubowania, 

a później - po pasowaniu przez pana dyrektora wielkim ołówkiem - zostały przyjęte do grona braci uczniowskiej. Od tamtej chwili są już uczniami 

klasy pierwszej. Ostatnią część uroczystości dopełniły życzenia składane bohaterom tego dnia przez dyrekcję ZS w Widawie. Ten dzień z 

pewnością pozostanie na długo w pamięci wszystkich nowych uczniów. Przy tej okazji należy życzyć pierwszakom samych znakomitych ocen, 

wspaniałych przyjaciół, ciekawych lekcji, wzorowego zachowania i wielu cudownych przygód, które można przeżyć tylko podczas nauki w szkole. 

Wszystkiego najlepszego! 

  

 

 

 

 

 

Jak co roku jesienią, tak i tym razem, 

odbywa się wielkie „Sprzątanie świata”. Hasło 

przewodnie tegorocznej, 18 już edycji  brzmiało: 

„Lasy to życie - chrońmy je”. Dlaczego akurat lasy? 

Dlatego, że właśnie lasy mają największy problem  

z usuwaniem dzikich wysypisk śmieci. Organizatorzy 

akcji chcieli też w ten sposób włączyć się w obchody 

ogłoszonego przez Organizację Narodów 

Zjednoczonych Międzynarodowego Roku Lasów.  

Do akcji włączył się Zespół Szkół  

w Widawie. Nauczyciele i uczniowie klas III – VI Szkoły 

Podstawowej im. Walentego Widawczyka, 

zaopatrzeni w rękawice i plastikowe worki ruszyli by 

posprzątać teren szkoły i jego najbliższą okolicę  

i pozbierać zalegające tam śmieci. Oprócz tego 

młodzież szkolna wzięła udział w zbiórce makulatury. 

Młodzież gimnazjum natomiast,  

w związku z tą akcją, wzięła udział w apelu poświęconym ochronie 

środowiska. Z tej też okazji został ogłoszony konkurs na zbiórkę 

surowców wtórnych (zużyte baterie, opakowania aluminiowe, 

makulatura). Uczniowie mieli możliwość uzyskania dodatkowej 

oceny z biologii pisząc referaty na temat ekologii.  

Dlaczego włączyliśmy się do akcji? Otóż dlatego, by 

być dumnym z tego jak wiele zrobiliśmy dla ochrony środowiska,  

a ta akcja jest dowodem na to, że lubimy wspólnie działać. Szkoda 

tylko, że odbywa się raz w roku… 
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Jednym z głównych problemów finansowych, jakie 

spoczywają na samorządach jest finansowanie oświaty. 

Utrzymanie placówek oświatowych jest ogromnym wyzwaniem dla 

budżetu przeciętnej gminy. Subwencja oświatowa, którą otrzymują 

samorządy zdecydowanie nie wystarcza na wydatki związane z 

oświatą, które systematycznie się zwiększają. Największy udział w  

 

 

 

wydatkach oświatowych mają wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 

stanowią one średnio z pięciu lat około 92% ogólnych kosztów, 

jakie Gmina Widawa ponosi na utrzymanie swoich placówek 

oświatowych.  

Poniżej tabela przedstawiająca wysokość subwencji 

oświatowej w porównaniu do kwoty wynagrodzeń wraz z 

pochodnymi.  

Lata 2006 -2010 – Gmina Widawa 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Wysokość subwencji oświatowej 4 344 927,00 4 527 961,00 4 965 215,00 5 094 784,00 5 205 363,00 

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2 883 169,22 4 337 178,14 4 425 386,55 5 028 561,66 5 880 625,16 

Wskaźnik % 66% 95% 89% 98% 112% 

 

Kwota subwencji oświatowej, jaką otrzymują samorządy na utrzymanie szkół i placówek oświatowych jest tak niska, że nie pokrywa wydatków 

na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, a prawie drugie tyle wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych Gmina pokrywa z 

własnego budżetu. Dodać należy, że wg danych z 2011 roku wydatki na oświatę stanowią 43,21 % budżetu gminy. 

 

Struktura wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą na tle dochodów  

Gminy Widawa w latach 2006 – 2010 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Dział 801 „Oświata i Wychowanie” 5 494 006,51 5 860 463,27 7 289 241,03 7 407 189,56 8 644 145,92 

Dział 854 „Edukacja opieka Wychowawcza” 537 900,82 528 642,05 351 060,37 335 552,48 369 464,16 

Dział 801 i Dział 854Wydatki Ogółem 
6 031 907,33 6 389 105,32 7 640 301,40 7 742 742,04 9013610,08 

Dochody Budżetu Gminy Widawa  14 873 005,23 16 007 338,71 18 134 463,61 19 671 968,07  19 990 459,80 

Wskaźnik % 40% 39% 42% 39% 45% 

 
 

Struktura wydatków na oświatę w Gminie Widawa w odniesieniu do ilości uczniów i nauczycieli  

w latach 2006– 2010 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Ilość uczniów 957 936 890 773 731 

Ilość nauczycieli 110 118 110 112 114 

Wydatki  1 685 980,33 1 861 144,32 2 675 086,40 3 332 267,02 2 396 832,36 

 

Analizując powyższe dane zamieszczone w tabelach stwierdzamy, że pomimo tego, iż samorządy otrzymują subwencję oświatową, wciąż 

zmuszone są do finansowania coraz większych wydatków na oświatę. Jak widać w naszej gminie z roku na rok spada liczba uczniów, wzrasta 

natomiast ilość nauczycieli a przy tym koszty utrzymania placówek oświatowych. W przypadku Gminy Widawa jest ich aż sześć, tj. pięć placówek 

szkolnych i jedno przedszkole, co w rezultacie prowadzi gminę do złej sytuacji finansowej. 
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Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

ogłasza coroczny konkurs plastyczny skierowany dla dzieci i 

młodzieży szkolnej z terenu naszej gminy, pn. „Życie bez nałogów”. 

Technika prac dowolna. 

Gotowe prace opatrzone imieniem, nazwiskiem, nazwą szkoły 

i klasą, do której autor uczęszcza można było składać w terminie 
do 20 grudnia 2011 r. w Urzędzie Gminy, pok. Nr 14.  

Pozostałe prace nagrodzone zostaną dyplomami i drobnymi 

upominkami. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród 

przewidziane jest na przełomie stycznia i lutego 2012 roku.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Na autorów najciekawszych prac czekają dyplomy i atrakcyjne 

nagrody rzeczowe, ufundowane przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

___________________________________  

 
 
 
 

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom – 

przedsiębiorcom zarówno z naszej gminy jak i spoza jej terenu, 

dzięki którym udało nam się zorganizować DNI WIDAWY 2011 r.. 

Bez Waszego wsparcia Drodzy Państwo, trudno byłoby sprostać 

całemu przedsięwzięciu. Wśród sponsorów znaleźli się zarówno 

drobni przedsiębiorcy jak i większe firmy, tj.: NEPENTES Chociw, 
LBS Zduńska Wola o/Widawa, SEDAL Widawa, masarnia KAWIKS 
Patoki, Agros Nova Zd. Wola, Jantoń 4J Chociw, RiD Widawa, 
ATENA POLSKA Widawa, H.B.M. Widawa, KAMAR, Widawa, 
Zakład Piekarniczo-Cukierniczy A. Bartoszek Widawa, Zarząd 
Wspólnoty Gruntowej w Widawie, Zakład Cukierniczy W. 
Michalak Widawa, TOM-KOR sp.j. Widawa, PPHU „Róża”, 
Widawa, Art. Remontowo-Budowlane D. Żurawski, M. Urbaniak 
Widawa, GS Pabianice, Betoniarstwo J. i A. Kaczmarek Rogóźno, 
Sklep Przemysłowy U. Gorczyca Widawa, Sklep Przemysłowy, 
Kwiaty G. Bartol Widawa, Stolarstwo-Przerób Drewna P. Nowak 
Widawa, ASTON E. i J. Ornafel Rogóźno, Sklep Art. Rolno –
Spożywcze i Przemysłowe I. i T. Lewandowicz Widawa, PHU 
„PIOTR” Waldemar Graczyk Zborów, Sklep Spożywczo-
Przemysłowy M. Goździewicz, Bar „U ZBYSZKA” Z. Kaczmarek 
Chociw. 

Jeszcze raz dziękujemy Państwu za okazane wsparcie, które 

traktujemy jako wyjątkowy gest dobrej woli. Umacnia nas to  

w przekonaniu, że to co wspólnie robimy jest celowe i potrzebne. 
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______________________________________________________ 

 

 
 
 
Piękną rocznicę, bo 75 lecie swojego istnienia 

obchodziło w sobotę 12 listopada Koło Gospodyń Wiejskich w 
Wielkiej Wsi. Z tej też okazji Panie zorganizowały jubileuszową 

uroczystość, która rozpoczęła się od przywitania gości, przybyłych 

by świętować to jakże ważne dla wsi wydarzenie. Byli wśród nich 

m.in.: wójt – Jerzy Sylwester Woźniak, przewodniczący Rady Gminy 

– Ireneusz Płóciennik, sekretarz Gminy – Marek Kowal. Na 

początku wszyscy wysłuchali historii działalności koła gospodyń, 

którą przedstawiła pani Grażyna Dzimińska – obecna 

przewodnicząca Koła.  

Koło Gospodyń Wiejskich w Wielkiej Wsi powstało 

w 1936 roku z inicjatywy pani Kamili Kościelskiej, która została jego 

pierwszą przewodniczącą. Podczas swojej 75-letniej działalności 

podejmowało wiele inicjatyw, mających na celu integrację 

środowiska wiejskiego, pielęgnowanie tradycji, a także pomoc 

rolnikom i ułatwienie życia sobie samym – gospodyniom wiejskim. 

Szczególnie w pierwszych latach działalności koła, biorąc pod 

uwagę ówczesne warunki życia, pomoc ta była istotna. Ważnym 

elementem działalności Koła Gospodyń Wiejskich było 

organizowanie szkoleń i kursów, które kształciły i wypełniały 

kobietom wolny czas. Były to m.in. kursy gotowania, wypieków, czy 

robótek ręcznych. Organizowano konkursy, zabawy i loterie oraz 

świadczono pomoc ludziom jej potrzebującym. Panie uczestniczyły 

także w różnego rodzaju imprezach, wystawach, targach czy 

prezentacjach.  

Dziś Koło Gospodyń Wiejskich w Wielkiej Wsi jest 

organizacją skupiającą ponad 30 kobiet. Panie są w różnym wieku, 

czynne zawodowo i emerytki, ale bez względu na to są młode 

duchem, aktywne i twórcze. Chętnie biorą udział w 

organizowanych spotkaniach, wykazując tym samym zadowolenie 

ze swego udziału w życiu społeczności wiejskiej. Panie prowadzą 

aktywną działalność nie tylko na rzecz mieszkańców Wielkiej Wsi, 

ale również reprezentują wioskę na tle Gminy i Powiatu, a także 

chętnie uczestniczą w życiu swojej parafii. 

Uroczystość jubileuszu Koła Gospodyń Wiejskich 

stała się pretekstem do uhonorowania osób, które w przeszłości 

przewodniczyły w Kole oraz paniom najbardziej zaangażowanym w 

jego działalność jak również najstarszym jego członkiniom. 

Wyrazem podziękowań dla długoletnich działaczek KGW były  
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statuetki i listy gratulacyjne wręczone przez wójta Jerzego 
Sylwestra Woźniaka. Były kwiaty i życzenia, szampan i toasty, były 
śpiewy i tańce do białego rana. Nie obyło się także bez występów 
artystycznych Pani Teresy Wójcik – lokalnej twórczyni, wykonującej 
własne wiersze, piosenki i skecze przygotowane specjalnie na tę 
uroczystość. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ileż wydarzeń jest w historii tego Koła, które spajają całe 

pokolenia. Ileż radości i wzruszeń, ale również trosk czy trudów…  

Bez wątpienia takie jubileusze jak ten, szczególnie wpisują 
się w historię całych społeczności, a ich obchody pozwalają 
dokonać podsumowania minionych lat i doświadczeń. Wiadomo, 
bowiem, że nie jest łatwo trwać, ale w tym przypadku celem 
samym w sobie jest droga, jaką sobie obrały założycielki Koła 
Gospodyń Wiejskich w Wielkiej Wsi. Jubileusz 75-lecia istnienia dał 
miejsce na wspomnienia i refleksje dotyczące działalności i pracy 
gospodyń wiejskich na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci.  
______________________________________________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dzień Edukacji Narodowej 2011 r. w gminie Widawa 

obchodzono skromnie, lecz uroczyście. W każdej ze szkół leżących 
na terenie gminy odbyły się uroczyste akademie, podczas których 
pracownikom oświaty składano życzenia i wręczano kwiaty.   

W godzinach popołudniowych w Gminnym Ośrodku 
Kultury, licznie zgromadzili się czynni i emerytowani pracownicy 
oświaty z terenu naszej gminy, którzy przybyli na uroczystość 
zorganizowaną przez wójta Gminy Widawa, podczas której 
obejrzeli program słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów 
Zespołu Szkół w Widawie .W uroczystości Dnia Edukacji Narodowej 
wzięli udział przedstawiciele władz gminy: wójt - Jerzy Sylwester 
Woźniak, przewodniczący Rady Gminy - Ireneusz Płóciennik oraz 
w-ce przewodniczący Rady Gminy - Sebastian Rychlik.  W swoich 
przemówieniach zarówno wójt, jak i przewodniczący Rady Gminy 
wyrazili szacunek i podziw dla trudnej i odpowiedzialnej pracy 
nauczyciela. Życzyli pracownikom oświaty dużo cierpliwości  
i wytrwałości oraz sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym. 
Następnie wręczyli kwiaty wszystkim zgromadzonym na sali 
nauczycielom i pracownikom oświaty oraz zaprosili przybyłych 
gości na poczęstunek.  

To święto było niepowtarzalną okazją do spotkania 
wszystkich pracowników oświaty naszej gminy. Dla wielu z nich 
była to chwila do wspomnień, wzruszeń i refleksji. Spotkanie 
minęło w ciepłej, sympatycznej i miłej atmosferze. 

 
______________________________________________________ 

 
 
 
 
 

W niedzielę 20 listopada w strażnicy OSP Rogóźno odbyły się 

I Zawody o Puchar Wójta Gminy Widawa w armwrestlingu, czyli 

siłowaniu na rękę. 
W szranki stanęło 16 zawodników z gminy Widawa i gmin 

ościennych. Zawodnicy walczyli w dwóch kategoriach wiekowych: 
do 16 lat i powyżej 16 lat. W obu konkurencjach walka była zacięta. 
W kat. Do lat 16 najsilniejszym okazał się Adam Świątek, II miejsce 
zajął Daniel Wdowik, zaś miejsce III – Jakub Ślęzak – wszyscy z  
Rogóźna. W kat. Powyżej lat 16, najlepszy wynik osiągnął Piotr 
Guzik – Ochle, II miejsce – Tomasz Mielczarek – Rogóźno, III zaś 
Łukasz Błoński – Luciejów gm. Buczek.  

Zapytany o dalsze plany dotyczące zawodów ich główny 
inicjator – Tomasz Mielczarek, liczy na rozgrywanie ich corocznie 
oraz wzrost ich rangi, jak również wsparcie ze strony samorządu 
Gminy.  
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Nareszczie jest! Po wieloletnich obietnicach i perypetiach, 

długo oczekiwana przez pacjentów Brzykowa i okolic przychodnia 

została otwarta. Jej przebudowa trwała pół roku. Poświęcenia 

obiektu dokonał proboszcz tamtejszej parafii - ks. Piotr Siech, zaś 

uroczystego przecięcia wstęgi - wójt – Jerzy Sylwester Woźniak 

wspólnie z kierownikiem SP ZPOZ w Widawie – Sławomirem 

Zapartem. Uroczystość, aczkolwiek skromna, zgromadziła tłumy 

mieszkańców ciekawych zmian, jakie nastąpiły w 

zmodernizowanym obiekcie. Wszyscy, zarówno personel ośrodka 

jak i mieszkańcy nie kryli zadowolenia z efektu prac.  

- Mam nadzieję, że dziś otwarta placówka podniesie poziom 

usług zdrowotnych, gdyż naszym celem jest głównie dobro 
pacjenta. Zapewnienie właściwych warunków pracy i opieki 

medycznej na wysokim poziomie jest zadaniem trudnym, jednak 
postaramy się sprostać oczekiwaniom zarówno pacjentów jak i 

personelu. Życzę też państwu, abyście nie musieli zbyt 
często z nich korzystać – mówił wójt Jerzy Sylwester 

Woźniak. Wspomniał również po krótce o problemach, 

jakie należało pokonać aby dziś cieszyć się z efektów 

pracy.   

Pani dr Alina Kobierzycka – lekarz rodzinny tej 

przychodni, na ręce wójta złożyła podziękowania w 

imieniu swoim, swoich współpracowników oraz pacjentów 

za podjęcie decyzji o remoncie i modernizacji obiektu, 

wyrażając swoje nieukrywane zadowolenie z warunków w 

jakich przyjdzie jej świadczyć pomoc dla pacjentów. Słowa 

podziękowań za trud i zaangażowanie skierowała również 

do wszystkim, którzy przyczynili się do wybudowania 

obiektu, a była to inwestycja trudna, wymagająca wielu 

starań i zabiegów licznego grona osób. - Jesteśmy 
niezmiernie szczęśliwi, gdyż na ten moment czekaliśmy 

bardzo długo - powiedziała kończąc swoje wystąpienie.  
Były także kwiaty i podziękowania dla wójta od nie 

ukrywających zadowolenia przedstawicieli społeczeństwa 

w osobach radnych: Iwony Mamzer i Jana Polaka oraz sołtys Syleny 

Sztangret.  

Prace remontowo-modernizacyjne przy obiekcie 

rozpoczęto w maju, a ich koszt opiewał na kwotę 434 900 zł. Przez 

ten czas pacjenci przyjmowani byli w zaadaptowanych na ten cel 

pomieszczeniach należących do OSP Brzyków. Łącznie z przychodni 

korzystają mieszkańcy 10 okolicznych miejscowości, czyli w sumie 

ok. 1400 zadeklarowanych pacjentów. Opieką otoczą ich: lekarz 

rodzinny – Pani dr Alina Kobierzycka, pielęgniarka środowiskowa – 

Jadwiga Matuszkiewicz oraz rejestratorka medyczna – Halina 

Bednarek. 

Mamy nadzieję, że od tej chwili nie tylko warunki pracy 

personelu przychodni jak i zdrowie pacjentów ulegną dużej 

poprawie, czego im zresztą życzymy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 grudnia 2011 r. w Ośrodku Pamięci św. M.M. Kolbego w 

Zduńskiej Woli miała miejsce konferencja podsumowująca 

realizację projektu drogowego „Północ-Południe”. Udział w niej 

wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych ze 

szczebla województwa łódzkiego, powiatów zduńskowolskiego i 

łaskiego oraz gmin uczestniczących w projekcie, a także osoby 

zaangażowane w jego realizację. Z naszej gminy w konferencji 

udział wzięli: wójt – Jerzy Sylwester Woźniak, sekretarz gminy – 

Marek Kowal, przewodniczący Rady Gminy wraz z grupą radnych.  

W ciągu ostatnich 5 lat przygotowano i zrealizowano 

przebudowę prawie 38 km dróg na terenie czterech gmin w dwóch 

powiatach, od Wielkiej Wsi pod Szadkiem począwszy a 

skończywszy w miejscowości Zborów w Gminie Widawa. Był to 

jeden z większych samorządowych projektów drogowych, 

niezmiernie ważny dla naszej gminy. Szkoda tylko, że inwestycja ta 

została skrócona o ponad 4 km i zamiant do granicy gminy a 

zarazem i powiatu, wykonana została tylko do Zborowa, pomimo 

największego udziału finansowego naszej gminy spośród gmin 

uczestniczących w tym projekcie, wynoszącego 2 mln złotych, 

podczas gdy powiat łaski dołożył 2,8 mln zł. Szkoda, że zabrakło w 

odpowiednim czasie dbałości o interes gminy   

 

 

Podsumowując projekt, Wicemarszałek województwa Dorota 

Ryl stwierdziła, że „Północ-Południe” stanowi jeden z dwóch, 

obok„Szlaku Bursztynowego”, wzorcowych projektów 

partnerskich, ,którymi województwo może się poszczycić. 

Konferencja poprzedzona była objazdem nowo 

przebudowanych dróg, zaś uroczystość poświęcenia ciągu 

komunikacyjnego odbyła się na ul. Juliusza w Zduńskiej Woli. 
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To już prawie rok, jak dobiegły końca wybory sołtysów i rad 
sołeckich na kolejną kadencję. Na 41 sołectw funkcjonujących na 
terenie naszej gminy, w 16 z nich dokonano wyboru nowych 
sołtysów, jednak pozostała większość sołtysów obdarzona została 
przez mieszkańców mandatem zaufania na kolejną kadencję. 
Zmiany dotyczą następujących sołectw: Brzyków, Chrusty, 
Chrząstawa, Dębina, Górki Grabińskie, Korzeń, Klęcz, Osieczno, 
Patoki, Rogóźno, Sarnów, Siemiechów, Świerczów, Wielka Wieś A, 
Wincentów i Zborów. 

W poprzedniej kadencji funkcję sołtysa piastowało 14 pań, 
a obecnie ich liczba wzrosła do 18. W nawiązaniu do 
przeprowadzonych wyborów sołtysów, w czerwcu 2011 r. odbyło 
się V Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Społeczno – 
Kulturalnego Sołtysów Gminy Widawa, na którym nowo wybrani 
sołtysi zostali przyjęci w poczet członków Stowarzyszenia. Na 
Zebraniu tym został również wyłoniony nowy skład Zarządu. 
Przewodniczącym został Pan Jerzy Owczarek, który zastąpił 
zmarłego Edwarda Mrozińskiego, jego zastępcą wybrano 
Mirosławę Majczak, skarbnikiem – Teresę Ciechanowską, 
sekretarzem – Urszulę Olejniczak, członkiem – Danutę Krysiak. 
Wybrano również sołtysów, którzy tworzą Komisję Rewizyjną 
Stowarzyszenia i tak, przewodniczącą została – Dorota Drabent, 
zastępcą przewodniczącego – Ewa Kaczmarek, członkiem – 
Bogumiła Perlińska.  

Na kolejnym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia, została podjęta Uchwała w sprawie uchwalenia 
Statutu Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego 
Sołtysów Gminy Widawa, która jednocześnie 
uchyliła dotychczas obowiązujący Statut 
Stowarzyszenia. Podstawowe zmiany dot. zapisów 
statutowych związanych ze zmianą siedziby 
Stowarzyszenia – obecnie siedziba Stowarzyszenia 
mieści się w Kocinie nr 16, a także reprezentacji 
Stowarzyszenia w zakresie praw i obowiązków tej 
organizacji. 

Zgodnie z ustawą, sołectwa, czyli jednostki 
pomocnicze tworzone są w celu ułatwienia 
wykonywania gminie zadań publicznych, realizacja 
których jest powiązana ściśle z przekazywaniem 
środków na ich wykonanie. Od 2009 roku w Gminie 
Widawa uchwałą Rady Gminy wprowadzony został 
tzw. fundusz sołecki mający na celu finansowe 
wsparcie działań podejmowanych przez wspólnoty 
lokalne, a co za tym idzie, daje on mieszkańcom 
możliwość decydowania o swoim najbliższym 
otoczeniu i umocnienia integracji społecznej. 
Utworzenie funduszu sołeckiego należy do 
uprawnień rady gminy i stanowi wyłącznie jej kompetencję, której 
nie może scedować na inny organ. Natomiast wyodrębnienie tych 
środków ma charakter ogólny i nie jest ukierunkowane na 
konkretne sołectwo. 

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 
fundusz sołecki nie jest funduszem celowym, dlatego też sołectwa 
nie mogą tworzyć własnych budżetów, jak również posiadać 
rachunków bankowych dla operacji związanych z funduszem 
sołeckim. Wszelkie wydatki w ramach realizacji funduszu 
sołeckiego są finansowane z budżetu gminy, a dysponowanie 
środkami leży w gestii wójta zgodnie ustawą samorządową. Środki 
te są wydzielone z budżetu gminy spośród całości wydatków 
budżetowych. Wydatkowanie środków w ramach funduszu 
sołeckiego następuje wyłącznie na podstawie złożonego przez 
sołectwo wniosku, który powinien określać planowane do 
sfinansowania przedsięwzięcie służące poprawie życia 
mieszkańców. Podstawowy warunek, jaki spełniać powinno 
przedsięwzięcie zgłoszone przez sołectwo we wniosku, to zgodność 

z zadaniami własnymi gminy, mieszczącymi się w art. 6 i 7 ustawy o 
samorządzie gminnym. Ponadto muszą one służyć poprawie 
warunków życia mieszkańców tegoż sołectwa oraz powinno być 
zgodne ze strategią rozwoju gminy. Łącznie spełnione muszą być 
wszystkie wspomniane powyżej warunki. 

 W strukturze gminy Widawa wyodrębnionych jest 44 
miejscowości, jednakże nie wszystkie pełnią funkcje sołeckie, 
wobec czego ich liczba nie pokrywa się z ilością sołectw, których 
jest 41. Dobra współpraca sołtysów, rad sołeckich i gminy 
spowodowały, iż realizacja zaplanowanych przedsięwzięć dała 
oczekiwane efekty.  

Realizując w roku 2011 fundusz sołecki, władze gminy 
zabezpieczyły na ten cel w budżecie gminy  kwotę  345 418 zł. 

Spowodowało to, iż bardzo wiele rozmaitych działań 
zostało przez mieszkańców podjętych. Najbardziej popularne i 
według społeczności najpilniejsze zadania dotyczyły remontu dróg. 
Wiąże się to również z tym, iż tylko znikoma liczba sołectw posiada 
świetlice wiejskie, czy nieruchomości, które mogłaby doposażyć, 
remontować czy też zagospodarować, jednakże miejscowości, 
przed którymi pojawiła się szansa na wykorzystanie funduszy 
sołeckich właśnie na remont budynków, w których mieszczą się 
świetlice wiejskie, chętnie z tego skorzystała. Społeczność tych 
nielicznych sołectw, a należą do nich m.in. Wielka Wieś, Grabówie, 
Górki Grabińskie, Zawady, Ruda czy Zborów w pierwszym roku 
wprowadzenia w życie ustawy o funduszu sołeckim zadecydowała, 
iż pieniądze przyznane do dyspozycji sołectwa zagospodarują w 

Odnowione zaplecze kuchenne świetlicy w Brzykowie  

 
modernizację sal, w których zazwyczaj odbywają się zebrania 
sołeckie oraz okolicznościowe imprezy. W kolejnym roku, gdy rada 
gminy po raz kolejny zadecydowała o przeznaczeniu kolejnej puli 
funduszy dla sołectw, mieszkańcy podjęli decyzję, iż będą 
kontynuowali rozpoczęte przedsięwzięcie. 

 
W 2011 roku rada gminy po raz kolejny podjęła uchwałę o 

wyodrębnieniu środków z budżetu gminy 2012 roku na fundusz 
sołecki. Sołtysi wszystkich 41 sołectw dopełnili obowiązku złożenia 
wniosku, a wójt – Jerzy Sylwester Woźniak wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom społecznym, wszystkie złożone wnioski zaopiniował 
pozytywnie. W efekcie, zaplanowane przez mieszkańców 
przedsięwzięcia będą realizowane nadal.  
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Na terenie województwa łódzkiego, w tym także naszej 
gminy realizowany jest projekt współfinansowane Zr środków Unii 
Europejskiej pod nazwą „Budowa Zintegrowanego Systemu e-

Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu 

Łódzkiego)”. Liderem projektu jest Województwo Łódzkie, 
reprezentowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Prace 
związane z przygotowaniem i realizacją projektu podjął Wydział 
ds. Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w 
Łodzi przy ścisłej współpracy z 109 partnerami: gminami i 
powiatami województwa łódzkiego, w tym oczywiście z Gminą 

Widawa. 
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-
2013, Całkowity koszt projektu w skali województwa to 21 

533 000,00 zł,, przy czym wkład własny Gminy Widawa wynosi 
28 589,30 zł.     

W ramach „Wrót Regionu Łódzkiego” pozyskaliśmy 
wysokiej klasy sprzęt teleinformatyczny, który w istotny sposób 
wzbogacił zasoby Urzędu Gminy Widawa, podnosząc znacznie 
komfort pracy urzędników. 

Dzięki temu przedsięwzięciu, użytkownicy EPUAP, 
posiadający kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil 

zaufany, będą mogli poprzez Internet – składać wnioski i 
uruchamiać procedury administracyjne. Pilotażowo planowane jest 
uruchomienie następujących spraw: pozwolenie na wycinkę 

drzew, pozwolenie na zajęcie pasa drogowego, zezwolenie na 

sprzedaż napojów alkoholowych, uzyskanie świadczenia 

rodzinnego. 

 
 

Ponadto, procedowane będą również sprawy dotychczas 
inicjowane „papierowo”. Po zeskanowaniu wniosku papierowego 
dokumentacja krążyć będzie po urzędzie jedynie w wersji 
elektronicznej. W konsekwencji przyniesie to nie tylko oszczędność 
papieru i  sprzętu drukującego, ale przede wszystkim pozwoli na 
skuteczniejsze monitorowanie przebiegu spraw, i co za tym idzie, 
szybsze i bezstronne ich procesowanie.  

Zapewne wielu z mieszkańców z naszej gminy zdążyło już 
docenić zalety bankowości elektronicznej czy zakupów przez 
Internet. Wdrożenie „Wrót Regionu Łódzkiego” pozwoli na równie 

łatwe wykonywanie nieskomplikowanych czynności administra-
cyjnych, takich jak np. uzyskanie pozwoleń, czy odpisów aktów 
stanu cywilnego. Barierą bywają tutaj czasem przepisy i 
regulaminy, a także świadomość obywateli i urzędników – 
przywiązanych do załatwiania spraw w wersji papierowej. 
Niewątpliwie informatyzacja administracji publicznej jest 
zjawiskiem nieuchronnym, które winno wpłynąć na ograniczenie 
biurokratyzacji Państwa. Od nacisku środowisk obywatelskich 
zależeć będzie, jak szybko ta informatyzacja nastąpi i zakorzeni się 
w naszej świadomości. 

Więcej informacji na temat projektu znajduje się w serwisie 
Gminy Widawa – http://www.widawa.pl (zakładka Unia  
Europejska) oraz na stronie http://www.elodzkie.pl.  

 
 
 
 
Każdy z nas winien jest zwierzętom poszanowanie ich praw, 

opiekę i ochronę, gdyż one tak jak my, zdolne są do odczuwania 
cierpienia. Zapewnienie należytej opieki zwierzętom bezdomnym, 
od wielu już lat należy do zadań własnych gminy. Chodzi tu przede 
wszystkim o ich odławianie, badania 
lekarskie, odwożenie do schroniska i 
oczywiście ich utrzymanie w schronisku. 
Za te wszystkie czynności płaci Gmina. 
Dla przykładu, według stanu na dzień 31 
października 2011 r. w schronisku przy 
ulicy Kosodrzewiny w Łodzi przebywa 
łącznie 27 psów z naszej gminy, za pobyt 
których, Gmina wydaje miesięcznie 
kwotę ponad 5 tys. zł, co nietrudno 
zliczyć, w skali roku daje niemałą kwotę, 
bo ponad 60 tys. złotych. Tyle właśnie 
środków corocznie przeznaczyć należy z 
budżetu na ten cel. 

Mając na względzie zarówno 
dobro zwierząt jak i dbałość o budżet, z 
początkiem br. skierowany został do 
mieszkańców naszej gminy apel 
zachęcający do adopcji psów 
znajdujących się w schronisku, jednak, choć to wydaje się dziwne, 
nikt na niego nie odpowiedział.  A przecież pewne jest, że pies ze 
schroniska to zwierzę, które w zamian za przygarnięcie obdarzy 
swojego nowego właściciela ogromną przyjaźnią i oddaniem i na 
jego przywiązanie i miłość zawsze można liczyć. 

 
 
 
 
Powody oddawania psów do schronisk są różne. Czasem 

właściciel odchodzi na zawsze, pozostawiając swojego przyjaciela, 
którego nikt z rodziny nie chce lub nie może przygarnąć. Bardzo 
często jednak do schronisk trafiają ofiary ludzkiego okrucieństwa i 

bezmyślności. Innym powodem, o którym zwłaszcza 
o tej porze roku należy wspomnieć, są tzw. 
„niechciane prezenty”, kupowane z okazji Świąt. 
Warto przed obdarowaniem kogoś takim właśnie 
prezentem trochę głębiej się zastanowić. Duży 
procent stanowi również porzucanie psów przez 
osoby przejeżdżające przez naszą Gminę. Są 
również takie zgłoszenia, że  ktoś zobaczy 
biegnącego psa i natychmiast interweniuje, nie 
zastanawiając się czyj to pies, W konsekwencji 
okazuje się, że jest to pies sąsiada, który wydostał 
się zza ogrodzenia. 

Pamiętajmy więc, że każdy właściciel psa 
powinien się nim opiekować, a pies pozostawać na 
swojej posesji i nie biegać samowolnie po okolicy. 
Pod uwagę należy wziąć również fakt 
niekontrolowanego rozmnażania, gdyż w wielu 
przypadkach to także kolejne bezdomne zwierzęta. 
Pamiętajmy więc, że w dużej mierze od nas samych 

zależy to, jak wiele bezdomnych zwierząt jeszcze się pojawi. 
Zachęcamy jednocześnie wszystkich, którzy planują nabycie 

psa, o rozważenie możliwości adopcji a pracownicy naszego urzędu 
pomogą w załatwieniu wszystkich formalności. 
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W dniu 25 listopada 2011 r. w galerii ,,Pod rurą", 

Stowarzyszenie IKAR otworzyło wystawę pt. „Listopadowe 

impresje”. Na wystawie prezentowany był dorobek Stowarzyszenia 

w różnych formach artystycznych tzn. ceramiki - obiekty, które 

powstały w tamtejszej pracowni ceramicznej, wielkoformatowe 

wydruki starej fotografii widawskiej oraz prace Jacka Frąckiewicza - 

prezesa Stowarzyszenia IKAR. Oprócz tego wystawa była okazją do 

promocji 6  reprintów pocztówek starej fotografii z Widawy.  

Tradycyjnie podczas wernisażu jego uczestnicy mogli wziąć 

udział w losowaniu ,,kota w worku”. Tym razem szczęście 

uśmiechnęło się do Pani Anny Luter, która wygrała oprawioną 

starą  pocztówkę  przedstawiającą kościół parafialny w Widawie. 

  

 

 
 

„Śladami legend naszego regionu” – taki tytuł nosił gminny 

konkurs literacko- plastyczny , którego organizatorem byli: 

Stowarzyszenie IKAR, we współpracy z Zespołem Szkół w Widawie, 

Dyrekcją Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu  

i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Widawie. Patronat nad 

konkursem objął wójt – Jerzy Sylwester Woźniak.  

Łącznie w konkursie wzięło udział 50 uczestników, byli to 

uczniowie ze szkół z gminy Widawa. Złożone prace literackie 

dotyczyły legend związanych z całą naszą gminą, a obrazujące je 

prace plastyczne wykonane były w różnych technikach, wiele z nich 

było bardzo ciekawych, dlatego jury miało nie lada problem z 

wyłonieniem tych najlepszych. Po długiej analizie, przyznano 5 

równoległych pierwszych miejsc, a otrzymali je: Martyna Cicha kl. 

V, SP Brzyków, Monika Luter kl. IV, SP Widawa, Milena Kuśmierek 

kl. II, SP Brzyków, Sylwia Mackiewicz kl. IV, SP Chociw i  Zuzanna 

Kowalczyk kl. IV, SP Widawa. Przyznano również 11 wyróżnień, 

które otrzymali: Joanna Wróblewska kl. V SP Widawa, Kuba Weber  

 

 

 

kl. VI, SP Widawa, Sebastian Kowalski kl. II, SP Brzyków, 

Agnieszka Borycka kl. V, SP Widawa, Julia Brocka kl. II, SP Brzyków, 

Wiktoria Brożyńska kl. IV, SP Widawa, Patrycja Krysiak kl. V, SP 

Widawa, Aleksander Szczepanowski kl. II, SP Brzyków, Aleksandra 

Ziółkowska kl. V, SP Chociw, Julia Niewiadomska kl. IV, SP Brzyków i 

Patrycja Krawczyńska kl. V, SP Widawa.  

Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbyło się 8 

grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie. Całość 

urozmaicona została inscenizacją legend, przygotowaną przez 

uczniów. Całości towarzyszyła wystawa prac konkursowych, 

zorganizowana w GOK. 
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Jak mawiał Heraklit z Efezu "Wiedza jest 

drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają”, i ta 
mądre słowa żywe są do dziś. Dowodem na to niech 
będzie organizowana już po raz kolejny uroczystość, 
podczas której, najzdolniejsi uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjum, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Widawa, uhonorowani 
zostają stypendiami przyznanymi im przez gminę, za 
wyniki w nauce i inne osiągnięcia uzyskane w roku 
szkolnym 2010/2011.  
Uroczystość wręczenia stypendiów miała miejsce 20 
grudnia 2011 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Widawie. Przyznane stypendia mają służyć wsparciu 
młodych ludzi w rozwijaniu ich wiedzy, zainteresowań 
i uzdolnień. 
             Za osiągnięcia w roku szkolnym 2010/2011 
nagrodzono łącznie 59 uczniów, których średnia ocen 
mieściła się w przedziale pomiędzy 5,00 - 6,00.  
             Spośród szkół podstawowych, uczennicą, 
której średnia najbardziej zbliżona była do „szóstki”, 
okazała się Katarzyna Krysiak z klasy VI szkoły Podstawowej w 
Widawie. Jej średnia to 5,66. Na drugim miejscu uplasowała się 
Natalia Sobieraj (kl. V) SP Widawa z wynikiem 5,41, na trzecim zaś, 
ex equo: Lidia Kaczmarek (kl. VI) SP Widawa i Anna Marędziak (kl. 
VI) SP Brzyków, obie z wynikiem 5,33. Pozostali uczniowie szkół 
podstawowych, których średnia kształtuje się powyżej 5,0 to: 
Dominika Rogalewicz (5,2) i Angelina Marta Stasiak 5,0 – obie ze SP 
w Chociwiu, Ada Jachacz (5,1), Daria Sadzińska (5,0) i Natalia 
Moszyńska (5,0) ze SP w Restarzewie, Natalia Popławska (5,27) i 
Piotr Kowalczyk (5,09) ze SP w Brzykowie, Konrad Zbierski (5,0), 
Adrian Pilarski (5,0), Katarzyna Klarecka (5,1) i Martyna 
Kołodziejczak (5,0) ze SP w Ochlach oraz Natalia Iwańska (5,17), 
Aleksandra Krawczyńska (5,17), Patrycja Krysiak (5,17), Gabriel 
Tomczyk (5,10),Martyna Białek, Aleksandra Gorczyca, Dagmara 
Świątczak i Julia Sobczyńska (5,08), Małgorzata Piechowicz, 
Dominik Skrzypek, Jagoda Kaczmarek, Anna Kula i Sandra Struzik 
(5,0) ze SP w Widawie.    

Wśród uczniów gimnazjum, najlepszymi wynikami 
poszczycić się mogą: Karolina Ludwiczak – 5,54, Alicja Joanna 

Pawlak i Krzysztof Troczyński, których średnia ocen to 5,40, 
Justyna Edyta Stępnik – 5,36, Paulina Marta Szydłowska – 5,35, 
Patrycja Błaszczyk – 5,29, Agnieszka Misztal – 5,21, Klaudia 

Krawczyk, Monika Wójcik i Maciej Stępień– 5,20. Dalej na liście 

najlepszych uplasowali się: Aleksandra Wartałowicz (5,07), Monika 
Machela (5,0), Mariusz Piotr Korzeński (5,0), Magdalena Sowała 
(5,0), Joanna Brożyńska (5,14), Kornel Wróblewski i Konrad 
Irzykowski (5,13), Dominika Kowalczyk, Paulina Dobrowolska, 
Katarzyna Domagała, Edyta Bijak, Weronika Ciebiada, Marta 
Krawczyńska, Agnieszka Stępień i Katarzyna Żuber – średnia ocen 
5,07, Marlena Włodarczyk (5,06) oraz Kacper Majewski, 
Magdalena Rojszczak, Martyna Klink, Marzena Owczarek i Martyna 
Popławska – ze średnią 5,0. 
            Należy przy tym wspomnieć, że wielu z nich brało udział w 
szeregu konkursach i olimpiadach przedmiotowych, gdzie również 
zdobywali zaszczytne miejsca, popisując się swą wiedzą i talentem.  
             Podczas uroczystości, w której udział wzięli uczniowie wraz 
z dumnymi ze swoich pociech rodzicami, dyrektorzy szkół i 
wychowawcy prezentowali osiągnięcia poszczególnych uczniów. 
Podkreślano zarówno wysokie wyniki w nauce, ale też pracowitość, 
i zaangażowanie w życie społeczne szkoły.  
-  Takie chwile, kiedy mogę wręczyć stypendia za najlepsze wyniki w 

nauce uczniom z naszej gminy, należą do najprzyjemniejszych. 

Inwestowanie w młodzież, jest najlepszą lokatą na przyszłość, o 

czym przekonać się możemy już dziś. Gratuluję rodzicom, za trud 

włożony w wychowanie swoich dzieci, który jak widać już przynosi 

efekty, czego dowodem są przyznane stypendia - mówił wójt gminy 
Widawa – Pan Jerzy Sylwester Woźniak. Gratuluję 
Wam wszystkim sukcesów i wierzę, że z roku na rok 
Was - najlepszych będzie coraz więcej. Następnie 
wszystkim stypendystom wręczono nagrody, zaś 
rodzicom okolicznościowe listy gratulacyjne.  

Całość ubogacił występ adeptów koła 
teatralnego z Zespołu Szkół w Chociwiu, którzy 
przygotowali bożonarodzeniową sztukę teatralną. Była 
to opowiedziana z w przymrużeniem oka historia 
małego diabełka Jasia Rokity, który jednak ma dobre 
serce i w rezultacie wielu zabawnych zawirowań, 
zostaje przygarnięty do grona aniołków. W tle mamy 
postaci z Narodzenia Pańskiego, a więc Świętą Rodzinę, 
Heroda nękanego przez śmierć i diabły, pasterzy i 
Trzech Króli. W historię wplecione są sprytnie 
współczesne polskie wydarzenia, dodające jej humoru i 
aktualności. 
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Od 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Widawie realizuje Projekt  „Pomagając innym – pomagamy sobie” 
współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. 
„Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałania 

7.1.1.”Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 

roku 2011 wartość Projektu wynosi 116 859,22 zł, kwota 

dofinansowania 104 589,00 zł. W realizacji Projektu bierze udział  
12 uczestników (7 kobiet i 5 mężczyzn) będących w wieku 

aktywności zawodowej, bezrobotnych, zamieszkujących na terenie 
gminy Widawa.  

W bieżącym roku uczestnicy wzięli udział w I cyklu szkoleń 
pn. „Trening psychologiczny i warsztaty z doradcą zawodowym” w 

ramach Projektu „Pomagając innym – pomagamy sobie” 
obejmującym indywidualne i grupowe spotkania  

z psychologiem oraz indywidualne i grupowe spotkania z doradcą 

zawodowym. Wszyscy otrzymali opinie psychologiczne oraz 
indywidualne plany działania przygotowane przez doradcę 

zawodowego.  
 

 
 

 
 

W sierpniu rozpoczął się drugi cykl szkoleń:  
5 uczestników wzięło udział w kursie komputerowym z obsługą 

kasy fiskalnej, 7 uczestników bierze udział w kursie obsługi stacji 

LPG. Kursy prowadzone są przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego 
i odbywają się w Wieluniu. Wszyscy uczestnicy wezmą również 

udział w kursie zarządzania budżetem domowym. 

 
 
  

 
 

W dniu 10 marca 2011 roku Wójt Gminy Widawa – Jerzy Sylwester Woźniak podpisał umowę z Bankiem Żywności w Łodzi im. 

Marka Edelmana na przekazanie gotowych artykułów spożywczych w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii 

Europejskiej 2011.”  
W ramach podpisanej umowy z pomocy żywnościowej ma skorzystać 1000 najuboższych mieszkańców naszej gminy. Wszystkie 

osoby, które jeszcze nie otrzymały żywności a znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, osoby samotne, emeryci, renciści, o niskich 
dochodach, zainteresowane otrzymywaniem żywności mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy w Widawie, pokój nr 2. Osoby zgłaszające się po raz 

pierwszy proszone są o zabranie ze sobą dokumentów potwierdzających dochody tj. odcinek od renty, emerytury, nakaz płatniczy na 2011 r.  
z gospodarstwa, decyzje, zaświadczenie o wynagrodzeniu netto. Od początku trwania akcji, tj. od marca do końca października Br. rozdano już 

ok. 50 t. żywności. 

________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 

Już po raz kolejny, w okresie od 14 listopada do 5 grudnia 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie, organizował 
zbiórkę p.n. „Gwiazdka dla wszystkich dzieci”, mającą na celu 

przekazanie drobnych paczek i upominków dla dzieci z rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.  

Znów zwrócono się z prośbą do właścicieli sklepów, hurtowni, 

zakładów pracy i wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie 

organizowanej akcji, mającej na celu przekazanie drobnych paczek 

i upominków dla dzieci z najuboższych rodzin i jak zawsze, okazało 

się, że na naszych mieszkańców można liczyć. Dzięki tej akcji udało 

się sprawić niespodziankę dzieciom z 54 najuboższych rodzin z 

naszej gminy. Nie byłoby to możliwe bez hojności, życzliwości i 

dobroci serca wszystkich ludzi dobrej woli. Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Widawie składa wszystkim tym osobom 

serdeczne podziękowania za wsparcie corocznej akcji, życząc 

zdrowych i spokojnych świąt oraz pomyślności w Nowym Roku.  
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1 marca 2011 roku Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił 

II nabór do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach 

działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 

w zakresie gospodarki wodno – kanalizacyjnej, objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-

2013. Limit środków finansowych na powyższy zakres wynosił 

około 133 900 416,98 zł. Termin składania wniosków minął 29 

kwietnia 2011r.  

Wójt Gminy Widawa Jerzy Sylwester Woźniak natychmiast 

powziął kroki zmierzające do przygotowania i złożenia wniosku  

o dofinansowanie dla zadania pn. „Budowa sieciowej 

kontenerowej przepompowni wody w miejscowości Rogóźno wraz 

z siecią wodociągową w miejscowościach Józefów Widawski  

i Patoki - etap I oraz budowa sieci wodociągowej  

w miejscowościach Patoki, Korzeń gmina Widawa oraz  

w miejscowości Antonin - etap II”. 

 Efektem wytężonej pracy było złożenie przez Gminę  

w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi Departamencie Funduszu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich wniosku o dofinansowanie w/w. 

zadania. Całkowity koszt realizacji inwestycji opiewa na kwotę 

1 757 251,41 zł, zaś wnioskowana kwota pomocy to 994 637,00 zł. 

Z końcem września 2011 roku Zarząd Województwa Łódzkiego 

zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania 

w II naborze wniosków dla wspomnianego wyżej działania. Na 

liście znalazło się 119 operacji, których łączna wartość 

dofinansowania wyniosła 228 692 181,00 zł, przy czym limit 

środków do wykorzystania wynosił 133 900 416,98 zł, co  

w rezultacie pozwoliło na zawarcie umów z 70 beneficjentami  

z pierwszych miejsc listy. Gminę Widawa zakwalifikowano na 32 

miejscu listy rankingowej, co dało jej możliwość skorzystania ze 

środków.  

2 listopada 2011 roku Wójt Gminy Widawa Jerzy Sylwester 

Woźniak podpisał umowę o przyznanie pomocy w ramach 

działania „Podstawowe usługi gospodarki i ludności wiejskiej” 

objętego PROW na lata 2007 – 2013 dla realizacji operacji 

„Budowa sieciowej kontenerowej przepompowni wody  

w miejscowości Rogóźno wraz z siecią wodociągową  

w miejscowościach Józefów Widawski i Patoki - etap I. oraz 

budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Patoki, Korzeń 

gmina Widawa oraz w miejscowości Antonin - etap II”. Koszt całego 

zadania wynosi 1 757 251,41 zł, a w ramach zawartej umowy 

Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 75% kosztów 

kwalifikowanych, czyli 994 637,00 zł. Zadanie będzie realizowane  

w dwóch etapach w latach 2012 i 2013. Koszt dofinansowania 

pierwszego etapu wynosi 593 371,00 zł, natomiast drugiego etapu 

401 266,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w dwóch etapach w latach 2012 i 2013. Koszt dofinansowania 

pierwszego etapu wynosi 593 371,00 zł, natomiast drugiego etapu 

401 266,00 zł. 

W ramach realizacji całego zadania zostanie wybudowana 

sieciowa kontenerowa przepompownia wody w miejscowości 

Rogóno, sieć wodociągowa w miejscowości Patoki o długości 5 570 

mb oraz w miejscowości Korzeń o długości 2120 mb.  

Potrzeba budowy sieci wodociągowej w miejscowości Patoki 

sygnalizowana była władzom przez mieszkańców tej miejscowości 

już od wielu lat. Pomimo obietnic, nadziei i wielu słów bez pokrycia 

rzucanych przez poprzednie władze, temat ten nie wiedzieć czemu, 

przez wiele lat odsuwany był w czasie. Mieszkańcy zaś, szczególnie 

w porze suchej, skazani byli na poważny problem, w rozwiązaniu 

którego, nikt nie chciał im pomóc. 

Tak byłoby nadal gdyby nie inicjatywa obecnego wójta. Na 

tą chwilę przed Gminą pozostało tylko przeprowadzenie przetargu 

i wyłonienie wykonawcy, a potem to już tylko realizacja zadania i 

oczekiwanie na czystą wodę.  

Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę warunków życia 

mieszkańców poprzez dostarczenie wody, szczególnie na terenach 

dotkniętych jej brakiem, gdzie mieszkańcy po dziś dzień czerpią 

wodę z własnych studni.  

Z uwagi na przebudowę drogi powiatowej Nr 1765E w 

ramach partnerskiego projektu drogowego „Północ-Południe”, 

realizowanego przez sześć samorządów z powiatów łaskiego i 

zduńskowolskiego, wiosną minionego roku dzięki inicjatywie 

obecnego wójta, w trybie pilnym została przebudowana i 

rozbudowana sieć wodociągowa w miejscowościach Widawa i 

Podgórze. Długość przebudowanej nitki wodociągowej wynosi 

łącznie 2 465 mb. Wartość wykonanych robót opiewała na kwotę 

494 275,50 zł. Prace polegały głównie na wymianie istniejącej sieci 

wodociągowej z rur azbestowych na PCV. Dzięki tej inwestycji 

mieszkańcy mogą pić czystą i nieskażoną azbestem wodę. Ponadto, 

dzięki szybko podjętej decyzji i wykonaniu prac, które i tak trzeba 

byłoby kiedyś wykonać, uniknięto ponoszenia w przyszłości przez 

gminę kosztów związanych z usuwaniem ewentualnych awarii 

starego wodociągu, a co za tym idzie niszczenia nowej nawierzchni 

drogi oraz chodników. 
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Boże Narodzenie w Polsce to święta obchodzone w 

sposób szczególnie uroczysty. Okres przedświąteczny to nie tylko 

czas porządków i wzmożonych zakupów, ale także wielu spotkań 

odbywanych w ciepłej i serdecznej atmosferze. Nie szczędzimy 

sobie wtedy ciepłych słów, zapominamy o zwadach, 

przykrościach, czy upokorzeniach, a w każdym z nas gości 

życzliwość i spontaniczność, której niestety na świecie jest coraz 

mniej. Takie spotkania skłaniają nas do refleksji i różnego rodzaju 

podsumowań.  

Jakże pięknym i coraz szerzej praktykowanym zwyczajem 
jest organizowanie uroczystych wigilijnych spotkań, w których 
uczestniczą przedstawiciele różnych środowisk. Kolejny już raz w 
Widawie odbyła się gminna wigilia samorządowa, organizowana 
przez samorząd gminny, przy udziale Stowarzyszenia Społeczno-
Kulturalnego Sołtysów Gminy Widawa. Odbyła się ona w piątek 16 
grudnia 2011 r. w strażnicy OSP.  

W organizowanym z dużym rozmachem 
wigilijnym spotkaniu, oprócz władz Gminy w 
osobach: Wójta Gminy Jerzego Sylwestra 

Woźniaka, Przewodniczącego Rady Gminy 
Ireneusza Płóciennika, Prezesa Stowarzyszenia 
Społeczno-Kulturalnego Sołtysów Gminy Widawa 
Jerzego Owczarka wraz  
z członkami stowarzyszenia, tradycyjnie przy 
ogromnym, wigilijnym stole wspólnie zasiedli: 
radni rady gminy i powiatu, pracownicy Urzędu 
Gminy i jednostek podległych, dyrektorzy szkół 
oraz druhowie OSP, przedsiębiorcy i rolnicy.  

W spotkaniu udział wzięli również: senator 
RP – Andrzej Owczarek, starosta łaski Cezary 

Gabryjączyk, wiceprzewodniczący Rady Powiatu – 
Grzegorz Czyżak, proboszcz parafii Widawa– ks. 

Stefan Magiera, proboszcz parafii Restarzew – ks. 

Zbigniew Dyks.   
Nowością, jaką wprowadzono po raz 

pierwszy podczas tego wigilijnego spotkania było 
wręczenie symbolicznych złotych i srebrnych 
gwiazd przedsiębiorcom, którzy w minionym, 2011 
roku wsparli finansowo lub rzeczowo gminę i gminne jednostki w 
realizacji szeregu podejmowanych działań.  

Zarówno ze strony gospodarzy jak i gości padło wiele 
ciepłych słów oraz noworocznych życzeń. W tej wyjątkowej, 
świątecznej atmosferze uczestnicy spotkania podzielili się 

opłatkiem oraz złożyli sobie bożonarodzeniowe życzenia, zaś 
odświętnie przygotowaną salę wypełniał zapach wigilijnych  

 
 
 
 
 

 
potraw, które tego dnia królowały na stołach. 

Oprawę artystyczną zapewniły dzieci z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Widawie.  

Kilka dni wcześniej, bo 13 i 14 grudnia odbyły 
się spotkania wigilijne zorganizowane przez 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie 
Widawskiej. W pierwszym dniu przy stole zasiedli 
pensjonariusze Ośrodka, drugiego zaś dnia osoby 
samotne z gminy Widawa. W obu spotkaniach wzięli 
udział także przedstawiciele miejscowych władz i 
duchowieństwa. 

Jak zakładano, spotkania Wigilijne miały być 
chwilą oderwania się od codziennych trosk oraz 
przygotowania do pełnego przeżycia tych pięknych i 
jakże polskich Świąt. Miały być też czasem 
wzajemnego zbliżenia, darowania win i urazów, 
czasem zadumy i refleksji i dziś można stwierdzić, że 
założone cele osiągnięto. Wszyscy zdajemy sobie 
przecież sprawę z tego, jak ważne jest w tym 
magicznym czasie bycie z drugim człowiekiem. 

 

To właśnie wigilijny wieczór jest chyba najbardziej 
wzruszającym i uroczystym wieczorem każdego roku. Nie ma 
bowiem drugiego takiego kraju na świecie, gdzie Wigilię Bożego 
Narodzenia obchodzi się tak uroczyście jak w Polsce, dlatego 
starajmy się wszyscy dalej tę jakże piękną tradycję kultywować. 
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INFORMACJA 

dotycząca zwrotu podatku akcyzowego 

W bieżącym roku nastąpiła zmiana terminów składania wniosków o zwrot 

podatku akcyzowego. Wnioski będą przyjmowane w terminach: 

- od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich 

kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup 

oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 

stycznia 2012 r.,  

- od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich 

kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej 

w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.  

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi 

81,70 zł * ilość ha użytków rolnych 

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 

2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie 

1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie 

 

  

Zmiana formularzy podatkowych 
 

Od 01 stycznia 2012 roku zmianie uległy formularze w sprawie podatku rolnego, leśnego 

i od nieruchomości zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych 

(Uchwała Nr XI/83/11 Rady Gminy Widawa z dnia 29 listopada 2011r.). 

Zmiany objęły również termin składania organowi podatkowemu właściwemu 

ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracji na podatek 

od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzony na formularzu według ustalonego 

wzoru tj. do 31 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 

14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. 

Jednocześnie do 31 stycznia został wydłużony termin płatności pierwszej raty 

obliczonego w deklaracji podatku od nieruchomości (Dz. U z 2011r., Nr 232 poz. 1378). 

 

Formularze w wersji papierowej dostępne są w Urzędzie Gminy Widawa, pok. Nr 26 

(II piętro) oraz do pobrania w wersji elektronicznej na stronie BIP Urzędu Gminy  

w zakładce „DRUKI”  
  

 

Wydawca: URZĄD GMINY WIDAWA, TEL ./FAX (43) 672 10 34, e-mail: poczta@widawa.pl, www.widawa.pl 


