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W numerze:

• Ile mamy i na co nas stać

• Taniej za energię elektryczną

• Ulica Kopiec w nowej szacie

• Mają pełne ręce roboty

• Festyn rodzinny z GOK

• Historyczny awans Widawii
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DRODZY  CZYTELNICY

Z banalnym stwierdzeniem, że czas nie stoi w miejscu zgodzi się oczywiście każdy, a o jego trafności przekonujemy się każ-
dego dnia, obserwując zmiany, jakie zachodzą zarówno w naszym życiu jak i w otoczeniu. Z początkiem roku oddaliśmy Państwu 
pierwszy numer Gazety Widawskiej, w którym pisaliśmy o tym, co się w naszej gminie dzieje, sygnalizując jednocześnie kierunki jej 
rozwoju. Teraz, po kilku miesiącach, wszystko to staje się coraz bardziej realne, a nasza Gmina ze wszystkich sił stara się nadrobić 
to, co zostało stracone.

Realizujemy cały szereg działań zmierzających do poprawy jej wizerunku, których opisywanie sprawia mi niemałą przyjemność. 
Mam nadzieję, że Państwo podzielacie ze mną to samo uczucie, czytając informacje, które są nam wszystkim bliskie, dlatego też 
serdecznie zapraszam do lektury naszej gazety. Nie wszystkie informacje o tym, co realizowano uda się zamieścić w tym numerze, 
dlatego o części z nich napiszemy w następnym wydaniu. Nakład każdego numeru to tysiąc egzemplarzy rozprowadzanych bezpo-
średnio wśród mieszkańców Gminy, a do tego, możliwość ściągnięcia każdego numeru z naszej strony internetowej (link do pliku 
PDF – na końcu „newsa”). 

  Redaktor Naczelna
Anna Krześniak

Podczas uroczystej sesji sejmiku wojewódzkiego odbywa-
jącej się 30 maja w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi, zgro-
madzili się samorządowcy z całego województwa łódzkiego. 
Ogłoszono bowiem wyniki tegorocznego plebiscytu na najpo-
pularniejszego samorządowca regionu łódzkiego w 2012 roku. 
W plebiscycie głosowali czytelnicy Dziennika Łódzkiego oraz 
Internauci, a losy zwycięstwa ważyły się do ostatniego dnia.

W kategorii najpopularniejszy wójt, burmistrz, prezydent  
i starosta, III miejsce tak jak w roku ubiegłym zajął wójt - Jerzy 
Sylwester Woźniak, zdobywając ponad 2200 głosów. Wyprze-
dzili go tylko: Dariusz Woźniak, wójt gminy Rusiec (I miejsce),  
oraz Dariusz Tokarski – burmistrz Pajęczna (miejsce II). Laure-
aci otrzymali okolicznościowe statuetki, dyplomy i kwiaty oraz 
moc gratulacji.

Plebiscyt organizowany był już po raz piąty przez „Dziennik 
Łódzki”, a patronat nad nim objęli: Witold Stępień – marszałek 
województwa i Marek Mazur – przewodniczący Sejmiku.

NAJPOPULARNIEJSZY SAMORZĄDOWIEC 2012 
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Piękna i podniosła uroczystość miała miejsce w Widawie  
26 stycznia 2012 roku. Tego dnia obchodzono jubileusz 50-lecia 
pożycia małżeńskiego, czyli popularnych „Złotych Godów”. Pary 
małżeńskie obchodzące swój „złoty” jubileusz to p.p.: Lucyna i Ta-
deusz Adamczewscy, Kazimiera i Henryk Balsam, Eleonora i Sta-
nisław Błaszczyk, Janina i Kazimierz Broccy, Aleksandra i Zenon 
Cichy, Marianna i Zdzisław Cichy, Maria i Zygmunt Frąckiewicz, 
Janina i Zenon Gocałek, Wiesława i Feliks Gocałek, Janina i Wła-
dysław Graczyk, Janina i Zenon Janas, Alicja i Zygmunt Kacz-
marek, Feliksa i Józef Kozieł, Apolonia i Mieczysław Krawczyk, 
Eugenia i Zdzisław Kubiak, Janina i Mieczysław Lisowscy, Halina 
i Eugeniusz Malinowscy, Zofia i Józef Malinowscy, Zofia i Wie-
sław Michalscy, Janina i Adam Mielczarek, Regina i Jan Miksa, 
Krystyna i Wacław Olejniczak, Eugenia i Jan Pabisiak, Bogusława 
i Henryk Polak, Marianna i Józef Skurka, Kazimiera i Jan Szkudla-
rek, Krystyna i Henryk Ulas, Janina i Walerian Wańdoch, Teresa 
i Władysław Wieczorek.

PRZEŻYLI Z SOBĄ TYLE LAT…
Uroczystość poprzedziła msza święta w Kościele Podwyższe-

nia Krzyża Świętego w Widawie, sprawowana w intencji Jubila-
tów przez proboszcza tutejszej parafii ks. Stefana Magierę. Po za-
kończeniu nabożeństwa, ks. proboszcz wręczył Złotym Jubilatom 
listy gratulacyjne od Arcybiskupa Łódzkiego Władysława Ziółka. 
Następnie wszyscy udali się do Gminnego Ośrodka Kultury w Wi-
dawie, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Oprócz Do-
stojnych Jubilatów i ich rodzin uczestniczyli w niej: Wójt Gminy 
Widawa – Jerzy Sylwester Woźniak, Przewodniczący Rady Gminy 
Widawa – Ireneusz Płóciennik, Sekretarz Gminy – Marek Kowal 
oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Longina Oleszczuk.

Wójt Gminy, zwracając się do Dostojnych Jubilatów zarówno 
w imieniu swoim, jak i całej lokalnej społeczności, podziękował 
im za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń 
dla dobra założonej przed pół wiekiem rodziny, wychowanie dzieci 
i uczciwe życie, gdzie obok radości i uśmiechów losu nie brako-
wało problemów, cierpień i łez. W dalszej części uroczystości pan 
wójt dokonał aktu dekoracji „Medalami za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie” przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Bronisława Komorowskiego.

Spotkanie miało niezmiernie sympatyczny i iście rodzinny 
charakter. Były gratulacje, kwiaty, upominki, pamiątkowe dyplo-
my, życzenia oraz tradycyjna lampka szampana. W niejednym oku 
pojawiły się łzy wzruszenia.

Po części oficjalnej Dostojni Jubilacji zostali zaproszeni 
na wspólny poczęstunek. Była też chwila wspomnień. Całość uro-
czystości uświetniła kapela ludowa oraz występy muzyczne mło-
dzieży z Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie. 

Kierownik USC

Około 40 tysięcy złotych oszczędności w skali roku przyniesie na-
szej Gminie zmiana stawki za 1 kWh dostarczanej energii elektrycznej. 
Od maja obowiązują nowe zasady dostawy prądu. Nowe i co ważniejsze 
– dużo korzystniejsze!

Mając na względzie poszukiwanie oszczędności, Wójt Gminy – Jerzy 
Sylwester Woźniak zwrócił się o pomoc w wyszukaniu najkorzystniejszej 
oferty do wyspecjalizowanej firmy doradczej Energomix, która po prze-
prowadzeniu analizy, przedstawiła konkretne rozwiązania.

- Największe wydatki ponosiliśmy za wieczorny pobór mocy, kiedy to 
uruchamia się oświetlenie uliczne, dlatego zmiana taryfy na korzystniejszą 
była nieodzowna – mówi wójt. Jeżeli są możliwości obniżenia kosztów, to 
grzechem byłoby z nich nie skorzystać, a wiadomo przecież, że gminę nie 
stać na rozrzutność.

Radości z tego faktu nie kryje też skarbnik – Dorota Słowińska. 
– Każda oszczędność jest w naszej gminie na wagę złota, a tą powstałą  
z obniżenia taryfy będzie można przeznaczyć na inne ważne potrzeby, 
których nie sposób tu wyliczyć. Dzięki nowej umowie na dostawę energii 
dla Gminy Widawa i jej jednostek organizacyjnych, cena za 1 kWh spadła  
o około 20%, i na tym poziomie pozostanie niezmieniona do końca 2013 
roku, niezależnie od podwyżek zapowiadanych przez dostawców energii. 

 - W przetargu ogłoszonym przez Gminę na nowego dostawcę zgło-
siło się 4 oferentów, najkorzystniejszą propozycję złożyła PGE Obrót S.A. 
z Rzeszowa i z nią właśnie podpisaliśmy nową, korzystniejszą umowę 
– mówi wójt.

Jak widać kto szuka, ten znajduje, dlatego warto szukać dalej i opty-
malizować koszty również w innych dziedzinach, kto wie, może jeszcze  
z lepszym skutkiem.

TANIEJ ZA ENERGIĘ 
ELEKTRYCZNĄ

Dzięki środkom z funduszu sołeckiego, widawskie dzieci 
pojechały do Centrum Nauki „Kopernik”. Wyjazd ten okazał 
się dla dzieciaków wielką przygodą.

- Okazało się, że wycieczka do Warszawy była świetnym po-
mysłem. Dzieci były zachwycone. Zwiedziły wystawy stałe oraz 
planetarium Centrum Nauki „Kopernik”. Okazało się, że są bardzo 
ciekawe świata – mówi Maria Werner - sołtys Widawy. 

Pomysł, zorganizowania takiego wyjazdu, rodził się od dawna, 
lecz załatwienie biletów dla grupy wcale nie jest takie proste. Nie 
zrezygnowano jednak z zamiaru spełnienia marzenia dzieci o wy-
jeździe do tego niezwykłego miejsca. Udało się to dzięki środkom z 
funduszu sołeckiego i pomocy wójta – Jerzego Sylwestra Woźnia-
ka, który zorganizował dowóz. Wszystko to pozwoliło urzeczywist-
nić plany i 12 maja dzieci z Widawy wraz z opiekunami pojechały 
do stolicy.

Tam najpierw w planetarium obejrzały fascynującą projekcję 
pt. „Ziemia, księżyc, słońce”, a następnie przez prawie trzy godziny 
zwiedzały wystawy stałe. - Podobało im się wszystko. Pobyt wzbu-
dził w nich wiele pozytywnych emocji - zdradza jedna z opiekunek. 
- Miały tam możliwość bliższego poznania praw fizyki, chemii, wy-
konywać doświadczenia z wodą, wszystkiego dotknąć, a przy tym 
świetnie się bawić. 

Jak podczas prawie każdej wycieczki, nie mogło obyć się bez 
wizyty w Mc Donalds.  Wszyscy wrócili zmęczeni, ale bardzo za-
dowoleni, a wycieczka podobała się nie tylko  dzieciom. 

Z WIZYTĄ 
U KOPERNIKA
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Rada Gminy, pomimo trudnej sytuacji finansowej gminy, pod-
jęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w bu-
dżecie gminy środków na realizację funduszu sołeckiego na kolejny 
już rok, czyli 2013. Jesteśmy jedną z nielicznych gmin, która od 
momentu wejścia w życie ustawy o funduszu sołeckim przekazuje 
środki do dyspozycji mieszkańców naszych sołectw. Przypomina-
my, że środki pochodzą z budżetu gminy, ale część z nich w wy-
sokości do 30 % może gmina odzyskać z budżetu państwa składa-
jąc stosowne wnioski, wymagające pozytywnej opinii. Poprzednie 
lata pokazały, iż dzięki tym środkom w kilku budynkach wiejskich 
przeprowadzone zostały częściowe remonty, a także doposażono je 
w dodatkowy sprzęt. Ponadto nastąpiła częściowa naprawa wielu 
odcinków dróg gminnych poprzez uzupełnienie ich powierzch-
ni dodatkowym kruszywem. Niemniej jednak należy podkreślić,  
iż nie wszystkie sołectwa skorzystały z okazji, by zadbać o polep-
szanie wizerunku swej okolicy, czy też poprawę życia mieszkańców  
i w nie dość gospodarny sposób wydatkowały środki, bądź też za-
planowały przedsięwzięcia, które nie mogły zostać zrealizowane.

Do lipca bieżącego roku gmina, na podstawie ustawy o fundu-
szu sołeckim, określi kwoty przypadające na poszczególne sołec-
twa, a zależne od liczby mieszkańców. Następnie do września na 
zebraniach wiejskich powinny być podjęte decyzje, na co sołectwa 
mają przeznaczyć swoje fundusze sołeckie. 

Fundusze sołeckie powodują realizację wielu inicjatyw, przy 
pomocy organizacyjnej i niejednokrotnie wykonawczej gminy. 
Sukces jest wspólny. Wyraźnie widać tu, które wiejskie przywódz-
two sprawdza się i wykazuje inicjatywę wykorzystując zaoferowa-
ne możliwości, a które nie.

W roku 2012 kwota wyodrębniona w budżecie gminy na fun-
dusz sołecki, to 384 059,98 zł. Zauważyć tu należy, iż w roku 2011 
cztery spośród czterdziestu jeden sołectw naszej gminy nie złożyło 
wniosków w obligatoryjnym terminie. Należy również pamiętać  
o tym, iż środki wyodrębnione w budżecie gminy na realizację za-

planowanych przez sołectwa przedsięwzięć są częścią finansów
publicznych i jako takie muszą podlegać wszystkim rygorom pra-
wa. Dlatego też dodatkowe ograniczenia w wydatkowaniu środków  
z funduszu sołeckiego mogą być związane z koniecznością posia-
dania odpowiednich zezwoleń, a przede wszystkim muszą mie-
ścić się w katalogu zadań własnych gminy, który określony został  
w ustawie o samorządzie gminnym. Z przedstawionych danych wy-
nika natomiast jeszcze jedna bardzo ważna informacja a mianowi-
cie kwota przypadająca sołectwu na dany rok budżetowy nie ozna-
cza kwoty wydatków, jaka ma być poniesiona. Kwota ta, bowiem 
wyznacza jedynie zakres kosztowy przedsięwzięć, które sołectwo 
może uchwalić we wniosku. Nie można przyjąć założenia, iż wy-
datki realizowane w celu wykonania przedsięwzięcia uchwalone-
go przez zebranie wiejskie w ramach funduszu sołeckiego muszą 
być równe kwocie przypadającej sołectwu lub przeznaczonej na 
dane przedsięwzięcie. Kwota ta wyznacza jedynie zakres kosztowy 
przedsięwzięć, które sołectwo może uchwalić we wniosku. Gmina 
realizując zadanie zgodnie z wolą mieszkańców w istocie wyko-
nuje budżet, zaś przy realizacji budżetu obowiązują ogólne zasady 
wydatkowania środków publicznych, według których wydatki pu-
bliczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, 
z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z doko-
nanych nakładów, jak również optymalnego doboru metod i środ-
ków służących osiągnięciu założonych celów. Wobec powyższego, 
po przeanalizowaniu pod kątem zakresu i skali zamówień, należy 
stosować odpowiednie procedury mające na celu wyłonienie naj-
korzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę zadania, czy też 
dostawcę usług. Tak, więc ewentualne oszczędności przy realizacji 
przedsięwzięcia zgodnie z wolą sołectwa należy wręcz zapisać na 
plus gminie, ponieważ są one świadectwem gospodarnego postępo-
wania. Na chwilę obecną, sołectwa już rozpoczęły realizację zapla-
nowanych przez siebie zadań.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2013 ROK 
– WYODRĘBNIONY

Z początkiem kwietnia br. zostały wznowione roboty budow-
lane etapu II polegające na przebudowie ulicy Kopiec w Wida-
wie. Roboty wykonywane były na podstawie umowy zawartej   
25 sierpnia 2011 r. z firmą DORBUD Janusz Czyż Drobnice, na
podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego. W 2011 
r. został zrealizowany etap pierwszy oraz część etapu II, realiza-
cja pozostałych prac pozostawiona została na 2012 rok.

Dokumentacja budowlana przebudowy ulicy Kopiec zosta-

ła opracowana w maju 2006 r. We wrześniu 2009 r. wykonanie 
przebudowy ulicy Kopiec zostało zlecone Zakładowi Usług Ko-
munalnych w Widawie. W wyniku zlecenia zakład wykonał tylko 
roboty polegające na ułożeniu podbudowy z tłucznia kamiennego 
0÷63 mm oraz ułożeniu krawężników na odcinku od km 0+211 
do km 0+444,40. Po ich wykonaniu dalsze roboty zostały wstrzy-
mane. Dopiero w lipcu ubiegłego roku został ogłoszony prze-
targ nieograniczony na dokończenie przebudowy ulicy Kopiec, 
której przedmiotem zamówienia była jej przebudowa na odcin-
ku od ulicy Kiełczygłowskiej do Rynku T. Kościuszki jako etap  
I i II. Pierwszy z nich zrealizowany został w do końca września 
2011 r., natomiast po zakończeniu okresu zimowego wznowione 
zostały prace przy realizacji etapu II, które zakończono z dniem 
30 kwietnia br. 

Ulica została oznakowana znakiem drogowym informacyj-
nym D-40 – strefa zamieszkania, co oznacza dla kierujących po-
jazdami zwrócenie szczególnej ostrożności na pieszych uczestni-
ków drogi. Teraz, po przebudowie ulica zyskała całkowicie nowy 
wygląd i rozwiązania przestrzenne poprawiające bezpieczeństwo 
zarówno mieszkańców jak i wszystkich jej użytkowników. 

ULICA KOPIEC W NOWEJ SZACIE
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Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że zarządzanie gmi-
ną, a w szczególności jej finansami nie należy do najłatwiejszych,
zwłaszcza, że na wszystko brakuje i coraz bardziej należy zaciągać 
pasa. To, że sytuacja finansowa naszej Gminy jest nie do pozaz-
droszczenia, najlepiej wie osoba czuwająca nad jej finansami, czyli
skarbnik. Od 21 czerwca ubiegłego roku funkcję tę pełni Dorota 
Słowińska. Poniżej publikujemy przygotowane przez panią skarb-
nik dane dotyczące budżetu Gminy Widawa, które przedstawiają 
się następująco.

Budżet Gminy Widawa na 2011 rok został wykonany w wy-
sokości:
1.     Dochody ogółem - 20.630.714,06 zł, z tego:
  a)  dochody bieżące – 19.948.465,67 zł, (dochody z podatków  

i opłat lokalnych, dotacji oraz subwencji ogólnej dla gmin)
  b)  dochody majątkowe – 682.248,39 zł. (dotacje i dofinansowa-

nia na realizację zadań inwestycyjnych)
2. Wydatki ogółem - 21.196.986,94 zł, z tego:
  a)  wydatki bieżące – 19.534.724,40 zł, (wydatki na utrzymanie 

podległych jednostek, wydatki na utrzymanie dróg, wodocią-
gów, oświetlenia ulicznego)

  b)  wydatki majątkowe – 1.662.262,54 zł. (wydatki na realizację 
zadań inwestycyjnych)

Planowane dochody i wydatki budżetu Gminy na 2012 rok 
wg stanu na dzień 30.06.2012 r. przedstawiają się następująco:
1. Dochody ogółem – 22.292.235,15 zł, z tego:
  a)  dochody bieżące – 20.606.915,65 zł, (dochody z podatków  

i opłat lokalnych, dotacji oraz subwencji ogólnej dla gmin)

ILE MAMY I NA CO NAS STAĆ 
  b)  dochody majątkowe – 1.685.319,50 zł. ( dotacje i dofinanso-

wania na realizację zadań inwestycyjnych)
2. Wydatki ogółem – 21.327.881,36 zł, z tego:
  a)  wydatki bieżące – 20.141.174,61 zł, (wydatki na utrzymanie 

podległych   jednostek, wydatki na utrzymanie dróg, wodo-
ciągów, oświetlenia ulicznego)

  b)  wydatki majątkowe – 1.186.706,75 zł. (wydatki na realizację 
zadań inwestycyjnych)

Największą część wydatków Gminy stanowią koszty utrzyma-
nia jednostek oświatowych, tj. 9.214.904,50 zł, co stanowi 45,75% 
wydatków bieżących planowanych na ten rok. Planowane dochody 
z subwencji oświatowej wynoszą 5.697.624,00 zł. Wobec powyż-
szego Gmina Widawa musi dołożyć z własnych środków do utrzy-
mania jednostek oświatowych aż 3,5 mln zł. Są to ogromne koszty 
pomimo faktu, iż z dniem 31 sierpnia 2012 roku przestaną istnieć 
dwie jednostki oświatowe, tj. Szkoła Podstawowa w Restarzewie  
i Szkoła Podstawowa w Brzykowie, co pozwala na zaoszczędzenie 
kosztów utrzymania tych jednostek za 4 miesiące.

W ogólnej kwocie wydatków zostały wyodrębnione środki na:
   •  fundusz sołecki   w wysokości 384.059,98 zł,
   •   dotację na realizację programu zdrowotnego 
    „ZDROWA GMINA” w wysokości 30.000,00 zł,
   •  Opiekę Społeczną – 3.813.196,50 zł
   •  GZUK – 1.698.622,00 zł

W kwocie wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji 
następujące inwestycje:

dokończenie na str. 6
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Na realizację głównych zadań inwestycyjnych pozyskano 
dofinansowanie, tj.
1)  na realizację inwestycji pn: Budowa sieciowej kontenerowej 

przepompowni wody w miejscowości Rogóźno wraz z siecią 
wodociągową w miejscowościach Józefów Widawski i Pa-
toki-etap I. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach 
Patoki, Korzeń gmina Widawa oraz w miejscowości Antonin-
-etap II gmina otrzyma zwrot środków z Unii Europejskiej 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 (PROW) w wysokości 75% kosztów kwalifiko-
walnych inwestycji;

2)  na realizację inwestycji pn: Zakup samochodu dostosowane-
go do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej gmina 
otrzymała dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w wysokości 135.000,00 zł oraz 
dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 
112.000,00 zł.

Zadłużenie naszej Gminy na dzień 01.01.2012 r. wynosi-
ło 9.036.169,08 zł. Spłata rat kapitałowych na ten rok wyniesie 
2.456.871,71 zł, natomiast zaplanowana kwota wydatków na 
odsetki od zadłużenia to 550.000,00 zł. Do końca czerwca 2012 
roku zostały spłacone kredyty na kwotę 1.636.871,71 zł.

Aby jednak realizować zadania przewidziane w budżecie 
planowane jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wy-
sokości 1.492.517,92 zł.

Zadłużenie Gminy jest wysokie, tj. ponad 40% dochodów 
ogółem. Zmiana ustawy o finansach publicznych z 2009 roku
wprowadziła nowe zasady obliczania wskaźnika spłat kredytów 
wraz z odsetkami, inaczej mówiąc zdolności kredytowej. Nasza 
sytuacja jest bardzo ciężka. Z Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej wynika, że do 2013 roku musimy obniżyć wydatki bieżące, 
tj. wydatki na utrzymanie jednostek, utrzymanie wodociągów, 
dróg, wydatki na oświetlenie uliczne itd. o ponad 2 mln zł, aby 
osiągnąć wymagany wskaźnik spłat długu, co pozwoli na dalsze 
funkcjonowanie Gminy.                          Skarbnik Dorota Słowińska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie w 2012 
roku realizuje V już edycję Projektu  „Pomagając innym – po-
magamy sobie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Dzia-
łania 7.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Pod-
działania 7.1.1.”Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki. W 2012 roku wartość Projektu wynosi 140 748,04 
zł, kwota dofinansowania zaś opiewa na sumę 125 969,50 zł.

Celem Projektu w 2012 roku jest osiągnięcie przez uczest-
ników możliwie pełnej aktywności społecznej, zwiększenie 
motywacji do działania, uruchomienie tkwiących potencjałów, 
ukształtowanie umiejętności przezwyciężania trudnych sytuacji 
życiowych i wskazanie działań służących przywracaniu prawi-
dłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

W realizacji Projektu bierze udział  14 uczestników  
(11 kobiet i 3 mężczyzn) zamieszkujących w naszej gminie, nie-
aktywnych zawodowo, zajmujących się głównie prowadzeniem 
gospodarstw domowych, sprawujących opiekę nad dziećmi.  
Uczestnicy wezmą udział w terapii rodzinnej, uczestniczyli wraz 
z rodzinami w imprezie z okazji Dnia Dziecka oraz jednodnio-
wej wycieczce do Kazimierza Dolnego, otrzymają vouchery do 
realizacji u dentysty, a przede wszystkim korzystają z pomocy 
zatrudnionego w ramach projektu asystenta rodziny. Funkcję tę 
od 10 kwietnia br. pełni Magdalena Piątek, wcześniej zajmują-

JUŻ PIĘĆ LAT POMAGAJĄ INNYM
ca się w GOPS świadczeniami rodzinnymi. Dla przybliżenia, 
asystent rodziny to nic innego jak swoisty Anioł Stróż dla po-
trzebujących. Ma się pojawiać u potrzebującej rodziny zawsze 
wtedy, gdy okaże się to niezbędne. Będzie jej pomagał, dora-
dzał i uczył życia. Jednym słowem – będzie pomagał w wyjściu  
z tzw. „życiowego dołka”.

- Powołany w naszej gminie asystent rodziny opiekuje się 
czternastoma rodzinami - wyjaśnia Katarzyna Frąckiewicz – 
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie. 
– Pomaga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, so-
cjalnych, czasem załatwi coś w urzędzie, podpowie, jak prowa-
dzić dom, i zaplanuje domowy budżet. 1 stycznia 2012 r. weszła 
w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-
czej, przewidując m.in. powołanie asystenta. Posłowie, powołu-
jąc asystentów, chcieli osiągnąć jeszcze jeden ważny cel - ogra-
niczyć liczbę dzieci odbieranych niewydolnym wychowawczo 
rodzicom do domów dziecka – podkreśla K. Frąckiewicz.

W pracy z rodziną bardzo ważne jest wsparcie środowiska 
lokalnego. Projekt ustawy zakłada ważną rolę sąsiadów, rodzin 
zaprzyjaźnionych, rodzin rówieśników dzieci. Chodzi o to, aby 
rodzina w sytuacji kryzysowej nie została sama, a w wypełnia-
niu funkcji opiekuńczych, wychowawczych i społecznych mo-
gła otrzymać wsparcie od innej rodziny z jej środowiska lokal-
nego, tzw. rodziny wspierającej.  

dokończenie ze str. 5
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Zasadnicza działalność Samodzielnego Publicznego Zakła-
du Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie polega na dzia-
łalności profilaktyczno-leczniczej z zakresu podstawowej opie-
ki zdrowotnej lekarzy, pielęgniarek środowiskowych, położnej 
środowiskowej oraz pielęgniarki szkolnej.

W 2012 roku SPZPOZ w Widawie, w ramach kontraktu  
z Narodowym Funduszem Zdrowia realizuje dwa programy 
profilaktyki: profilaktykę gruźlicy i profilaktykę chorób układu
krążenia. 
- W bieżącym roku z programu profilaktyki chorób układu krą-
żenia skorzystać mogą osoby urodzone w latach: 1957, 1962, 
1967, 1972 i 1977, u których dotychczas nie została rozpoznana 
choroba układu krążenia i nie korzystały w ostatnich 5 latach 
z badań w ramach tego programu u tego samego lub u innego 
świadczeniodawcy – mówi p.o. kierownika SPZPOZ – Sławo-
mir Zapart. - Adresatami programu są szczególnie osoby obcią-
żone czynnikami ryzyka, takimi jak nadciśnienie tętnicze krwi, 
podwyższone stężenie cholesterolu, nadwaga, palenie tytoniu, 
nadwaga i otyłość, wiek, płeć męska czy obciążenia genetycz-
ne – kontynuuje Sławomir Zapart. - Jeżeli chodzi o program 
profilaktyki gruźlicy, to skierowany jest on do osób dorosłych, 
u których dotychczas nie rozpoznano gruźlicy, a które miały bez-
pośredni kontakt z chorym na gruźlicę, lub u których, stwierdza 
się przynajmniej jedną z okoliczności usposabiających, takich 
jak: bezdomność, niepełnosprawność, obciążenie długotrwałą 
chorobą, uzależnienie od alkoholu lub narkotyków. Programem 
objęte są również osoby, które samodzielnie zgłoszą się do gabi-
netu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Od kilku już lat SPZPOZ realizowany jest program zdro-
wotny „Zdrowa Gmina” finansowany z dotacji otrzymanych 
z budżetu gminy. W bieżącym roku program obejmuje dwa dzia-
łania. Pierwsze z nich to wykrywanie i terapia patologii narzą-
du ruchu u mieszkańców Gminy Widawa, zarówno u dzieci jak  
i dorosłych. Pacjenci mogą skorzystać z zabiegów w gabinecie 
fizjoterapii codziennie od poniedziałku do piątku. Drugim dzia-
łaniem jest profilaktyka raka szyjki macicy kobiet i dziewcząt
powyżej 13 roku życia, zamieszkujących w Gminie Widawa. 

Warto zauważyć, że pomimo tego, iż NFZ nie przyznał środ-
ków finansowych na filie poradni dla kobiet nie tylko w Wida-
wie, ale również w ościennych gminach, jedynie dzięki dużym 

staraniom podjętym zarówno przez starostę jak i wójtów gmin 
naszego powiatu, NFZ ogłosił dodatkowy konkurs, przekazu-
jąc tym samym środki finansowe na działalność poradni „K”.
Poradnia w Widawie wznowiła swą działalność z początkiem 
marca br. i jest filią poradni „K” działającej przy ZOZ w Łasku.
Dzięki temu, kobiety z naszej gminy nie muszą już korzystać  
z usług poradni w Sędziejowicach czy Łasku.

Od początku br. w SPZPOZ w Widawie zorganizowano sze-
reg akcji podczas których przeprowadzono wiele specjalistycz-
nych badań, takich jak: badanie słuchu, komputerowe badanie 
wzroku, spirometria i mammografia.

Systematycznie przeprowadzane są również odpłatne ba-
dania USG zarówno narządów wewnętrznych, jak i narządów 
ruchu. W przychodni w Widawie w każdą środę i piątek w godz. 
8-930 odbywa się pobieranie materiałów do badań, które następ-
nie przekazywane są do laboratorium w Łodzi. O możliwości 
skorzystania z innych badań i terminach ich wykonywania, pa-
cjenci będą informowani za pomocą plakatów i ogłoszeń.

W naszej przychodni, poza strukturą NFZ konsultacji spe-
cjalistycznych udzielają: kardiolog i psychiatra - bez skierowa-
nia, nieodpłatnie, urolog - bez skierowania, nieodpłatnie i od-
płatnie, specjalista rehabilitacji medycznej – nieodpłatnie, bez 
skierowania w ramach programu „Zdrowa Gmina” oraz ortope-
da – bez skierowania, odpłatnie. 

Z POMOCĄ DLA PACJENTÓW

 Czy karetka w Widawie ma dużo pracy?
-  Bardzo dużo, zaczęło się od kilku wyjazdów dziennie,  

a dziś wyjeżdżamy przeciętnie 7-9 razy na dobę. Właśnie wróci-
liśmy z wyjazdu, który trwał około trzech godzin, z przejazdem 
do pacjenta, potem do szpitala i z powrotem. Wracamy na miej-
sce i wykonujemy cały szereg tzw. papierkowej roboty, wpro-
wadzamy dane do komputera itp. Zdarza się, że nie ma czasu 
na posiłek.

Jesteście tu piąty miesiąc, czyli od 1 stycznia br. czy dużo 
akcji odnotowaliście do tej pory?

-  Od początku roku do dziś, tj. 18 maja, na terenie Gminy 

MAJĄ PEŁNE RĘCE ROBOTY 
rozmowa z ludźmi wiernymi przysiędze Hipokratesa - Andrzejem Begiertem  
i Marcinem Stępniem - ratownikami medycznym ze stacji Falck w Widawie.

273 akcje i jeszcze od kilku do kilkunastu miesięcznie poza te-
renem.

Ludzkie tragedie to chyba dla Was chleb powszedni, czy 
można się do tego przyzwyczaić?

-  Można, ale nie wszyscy mogą, niektórzy nie dają rady 
nie wytrzymując presji, wielu rezygnuje. My obaj w karetce 
jeździmy już ładnych parę lat i możemy stwierdzić, że w tym 
zawodzie nie ma twardzieli. Co prawda z biegiem czasu czło-
wiek się uodparnia, ale zawsze musi jakoś odreagować. Na 
szczęście stres dopada człowieka dopiero po akcji ratowniczej, 

dokończenie na str. 8
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a nie w czasie jej trwania. Największym przeżyciem dla nas jest, 
gdy pomocy trzeba udzielić dziecku. Z dorosłymi bywa różnie, 
nierzadko się zdarza, że karetka wcale nie była potrzebna, bo 
zajeżdżamy do bólu zęba, lub mamy posłużyć wyłącznie jako 
transport. Tak być nie powinno, bo przecież w tym czasie ktoś 
inny naprawdę może potrzebować pomocy, a my nie będziemy 
w stanie zdążyć na czas.

No właśnie, ludzie czekający na pomoc zwykle uważają, 
że karetka zawsze przyjeżdża za późno, czy dają Wam to 
odczuć? 

– To jest tak, że wielu nas nie lubi, a wszyscy potrzebu-
ją. Ludziom oczekującym na pomoc czas zawsze się dłuży,  
a przecież na miejscu jesteśmy bardzo szybko, goniąc na złama-
nie karku. Po przyjeździe spotykamy się często z różnym przy-
jęciem, choć tu na terenie Widawy sytuacja jest o wiele lepsza 
niż gdzie indziej i zdecydowanie lepiej nam się tu pracuje. Wg 
naszych wyliczeń, jak dotąd nie przekroczyliśmy czasu przezna-
czonego na dojazd.

Mówiliście przed chwilą, że w Widawie pracuje się Wam 
dużo lepiej niż gdzie indziej, czym to się objawia? 

– Tutejsze społeczeństwo ma do nas bardzo dobry stosu-
nek, świetnie układa nam się z kierownictwem i personelem 
SPZPOZ, duże starania o to, aby nam się tu dobrze pracowało 
poczynił sam wójt, mamy zapewnione obiady i wogóle atmos-

Od 21 lipca 2011 r. Środowiskowy Dom Samopomocy 
jest jednostką organizacyjną Urzędu Gminy z wyodrębnionym 
budżetem. Statutowo ŚDS posiada 40 miejsc dla osób z gmi-
ny Widawa. Od 5 października 2011 roku dzięki porozumieniu 
wójtów Gminy Widawa i Szczerców, z placówki w ramach po-
siadanego limitu miejsc mogą korzystać osoby niepełnosprawne 
z Gminy Szczerców. 

W placówce uczestnicy korzystają z rehabilitacji ruchowej, 
terapii zajęciowej, pomocy medycznej pielęgniarki, pomocy 
pracownika socjalnego i psychologa. 

W ramach terapii zajęciowej działają następujące pracow-
nie: kulinarna, plastyczna i robótek ręcznych, komputerowa, 
stolarska i teatralna. Klienci biorą udział w treningach z zakresu 
higieny osobistej, odzieży i otoczenia, a także w zajęciach ogro-

fera tu jest nieporównywalna z naszym poprzednim miejscem 
pracy. Na przykład zdarzyło się, że kiedyś w drodze powrotnej 
zatrzymaliśmy się przed sklepem, aby kupić coś do picia i od 
razu zapytano nas, czy to karetka „nasza” z Widawy czy inna. 
Gdy okazało się,  że „nasza”, to byliśmy witani z wielkim sza-
cunkiem i życzono nam wszystkiego dobrego. To bardzo miłe, 
niespotykane gdzie indziej.

Miło się rozmawiało, serdecznie dziękuję i życzę tylko 
udanych akcji.                                    

Rozmawiała: Anna Krześniak

Z ŻYCIA 
ŚRODOWISKOWEGO 

DOMU SAMOPOMOCY

dowych. Dobór uczestników do zajęć uzależniony jest od ich 
stanu zdrowia, samopoczucia, wieku, zainteresowań, umiejęt-
ności i możliwości. Jedną z form rehabilitacji psychospołecznej 
oraz integracji z szerszym środowiskiem lokalnym i ponadlokal-
nym jest udział w różnego rodzaju spotkaniach i wycieczkach.

W roku 2012 wzorem poprzednich lat grupa uczestników 
ŚDS weźmie udział w III edycji programu „Szansa na godne 
życie” organizowanym przez PCPR w Łasku. W ramach tego 
programu dzięki środkom unijnym, uczestnicy skorzystają z re-
habilitacji psychospołecznej, ruchowej i zawodowej.

Od dłuższego czasu placówka ubiegała się o zakup nowego, 
20 osobowego samochodu do przewozu osób niepełnospraw-
nych. Decyzja o potrzebie tego zakupu spowodowana była złym 
stanem technicznym dotychczasowego pojazdu, jego częstymi 
awariami, a co za tym idzie dużymi nakładami finansowymi na
jego naprawę oraz wysokimi kosztami eksploatacji. Marzenie 
to się spełniło i ŚDS doczekał się nowego samochodu marki 
MERCEDES SPRINTER. Zakupiony on został za kwotę ponad 
264 tys. zł ze środków PEFRON, Wojewody oraz Gminy i już 
niebawem, wyjedzie na trasę. 

ŚDS jak wiele innych jednostek budżetowych boryka się  
z problemami finansowymi m.in. ze względu na znaczny wzrost
cen oleju grzewczego, paliwa oraz energii elektrycznej przy 
niewielkim wzroście dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na prze-
strzeni ostatnich kilku lat. Z tego też powodu placówka zmuszo-
na jest czasami korzystać ze wsparcia sponsorów.

Analizując pracę ŚDS stwierdzić można, iż zasadne jest 
prowadzenie działań wspierających i aktywizujących osoby nie-
pełnosprawne. Postępy w pozyskiwaniu nowych umiejętności, 
czy utrwalanie już posiadanych zależą m.in. od schorzeń, stanu 
psychofizycznego oraz zaangażowania. Przez cały czas należy
jednak mobilizować wszystkich uczestników Domu, do wyboru 
takich form aktywności, jaka odpowiada ich zainteresowaniom 
i możliwościom. 

dokończenie ze str. 7
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Szczególnymi osiągnięciami poszczycić się mogą uczest-
nicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Wi-
dawskiej. Od lat biorą oni czynny udział w różnego rodzaju 
konkursach plastycznych, organizowanych zarówno wewnątrz 
placówki, jak np. konkurs na ,,Najładniejsze drzewko wiosen-
ne’’, konkursie na ,,Najładniejszą pisankę” organizowanym 
przez Wójta, Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w konkursach  
o nieco szerszym zasięgu. 

W konkursie plastycznym organizowanym przez Komendę 
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łasku uczestniczą 
już kilka lat z rzędu. Tym razem w konkursie tym, którego ha-
słem było „ 20 lat Państwowej Straży Pożarnej – Jak nas widzą 
tak nas malują”, Jan Trzeciak zdobył I miejsce, zaś pani Elżbieta 
Ostrowska miejsce II. 

Nie są to pierwsze nagrody naszych artystów w tego typu 
konkursach. Tym bardziej cieszymy się, że doskonalą oni swoje 
manualne i plastyczne umiejętności, a dodać należy, iż tego typu 
nagrody bardzo mobilizują do dalszej, wytężonej pracy.

SUKCESY UCZESTNIKÓW 
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY 

Niemały sukces osiągnęli uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Ochlach, biorący udział w XIV Powiatowym Konkursie Pla-
stycznym zatytułowanym ,,20 lat Państwowej Straży Pożarnej 
- jak nas widzą tak nas malują”. 

W marcu br. KPPSP w Łasku nagrodziła prace konkursowe, 
gdzie w kategorii wiekowej dzieci klas I-III, Patryk Wilczyński 
uczeń klasy drugiej SP w Ochlach zajął I miejsce, zaś na miejscu 
III uplasowała się uczennica klasy pierwszej - Zofia Brząkalik.
III miejsce w kategorii klas IV-VI zajął Dawid Mielczarek uczeń 
klasy czwartej. Zarówno Patryk jak i Dawid swe prace wykonali 
pod kierunkiem Joanny Ratowskiej, natomiast opiekunem Zosi 
była Katarzyna Pilarska.  

Nagrodzone w konkursie dzieci wraz ze swoimi rodzicami 
i nauczycielami wzięły udział w uroczystości zorganizowanej 
przez KPPSP w Łasku, gdzie otrzymały dyplomy i nagrody rze-
czowe w postaci książek oraz pluszowych zabawek.

Dowóz zwycięzców po odbiór nagród i ciekawy pobyt po-
łączony ze zwiedzaniem Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Łasku zorganizował i zapewnił wójt - Jerzy 
Sylwester Woźniak, za co uczniowie wraz z opiekunami składa-
ją serdeczne podziękowania.

W dalszych eliminacjach tego konkursu, już na szczeblu 
wojewódzkim Patryk Wilczyński zajął II miejsce, co zasługuje 
na wielkie uznanie dla tego młodego artysty. Ale to nie koniec 
jego osiągnięć. W ogólnopolskim konkursie plastycznym ,,Tę-
czą malowane krajobrazy mojej miejscowości” w grupie wieko-
wej do lat 9 odniósł kolejny sukces, zajmując I miejsce.

Uczeń tej samej szkoły – Oskar Olejnik zajął I miejsce  
w VIII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pn. ,,Dziecko to 
otwarte, kiełkujące dopiero życie” organizowanym pod patrona-

tem Kuratorium Oświaty w Łodzi, a w ogólnopolskim konkursie 
plastycznym ,,Tęczą malowane krajobrazy mojej miejscowości” 
w grupie wiekowej do lat 9 otrzymał wyróżnienie.

Kolejnym zdolnym, młodym artystą, uczniem szkoły  
w Ochlach okazał się Patryk Jastrząbek, który w powiatowym 
konkursie plastycznym organizowanym przez PCK w Łasku pt. 
,,Mamo, tato nie truj mnie dymem” zajął I miejsce oraz II miej-
sce w gminnym konkursie plastycznym pt. ,,Życie bez nałogów” 
zorganizowanym przez GKRPA w Widawie. 

Wszystkim uzdolnionym uczniom serdecznie gratulujemy, 
i żywimy nadzieję na jeszcze większe sukcesy. Opiekunom zaś 
składamy wyrazy uznania za trud włożony w przygotowanie 
uczniów na tak wysokim poziomie.

NAJLEPSI W KONKURSACH 
PLASTYCZNYCH
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Osiągnięciem na skalę krajową może pochwalić się uczen-
nica III klasy Gimnazjum w Chociwiu – Karolina Ludwiczak, 
która zdobyła III miejsce w finale Ogólnopolskiego Konkursu
wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II dla 
uczniów gimnazjum pn. „Papież Słowianin”. Poprawiła ona 
swój ubiegłoroczny wynik, kiedy to zajęła IV miejsce. W finale

WIELKI SUKCES KAROLINY
wojewódzkim tegorocznej edycji uplasowała się na I miejscu. 
Równocześnie na III miejscu znalazły się inne uczennice z Cho-
ciwia – Alicja Pawlak i Paulina Szydłowska, które w klasyfika-
cji ogólnopolskiej również zajęły wysokie miejsca. Łącznie do 
konkursu z całej Polski przystąpiło 1082 uczniów.

Uroczysta gala wręczenia nagród laureatom miała miejsce 
12 czerwca br. w Muzeum Miasta Łodzi – Pałacu Poznańskich. 
Wraz z uczennicami udział w niej wzięli: Wójt - Jerzy Sylwe-
ster Woźniak, Dyrektor Zespołu Szkół w Chociwiu - Jadwiga 
Kaczmarek oraz nauczycielka – opiekunka uczennic - Magdale-
na Szydłowska. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż to już trzeci 
rok, gdy uczennica Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chociwiu 
zostaje laureatką tego ogólnopolskiego konkursu.

- Jesteśmy niezmiernie dumni z naszych dziewcząt – mówi nie 
ukrywając swej radości dyrektor Jadwiga Kaczmarek. Swoją posta-
wą i zaangażowaniem godnie reprezentują nie tylko swoją szkołę, 
ale także rozsławiają dobre imię gminy, w której mieszkają. 

Uczennice otrzymały zaświadczenia, dyplomy i cenne na-
grody. Prezentem dla Karoliny był notebook i liczne książki, na-
tomiast finalistki otrzymały również książki i drobne gadżety.

Dziewczyny – tak trzymać!
 

Tak o kobiecie śpiewał niezapomniany Bogusław Mec, Nor-
bi zaś w swej znanej piosence śpiewa, że „Kobiety są gorące”. 
Jednak niezwykle trafna myśl, która w pełni oddaje zmienność 
i zagadkowość natury przedstawicielek płci pięknej pochodzi 
z „Eneidy” Wergiliusza i brzmi: „Kobieta zmienną jest niczym 
piórko na wietrze”.

NAPRAWDĘ, JAKA JESTEŚ…

Jak widać zdania na temat kobiet są bardzo różne, jednak 
świat beż kobiet byłby jak ogród bez kwiatów, i z tym trzeba 
się zgodzić. O kobietach powstała niezliczona ilość dzieł, za-
równo malarskich jak i tych z zakresu literatury. Kobiety wi-
dać wszędzie, w polityce, w sztuce, biznesie, na nich spoczywa 
obowiązek opieki nad dziećmi i dbania o dom, pomimo tego, 
że w większości pracują zawodowo. Jak tu więc o nich zapo-
mnieć? Chyba się nie da. Od ponad wieku więc obchodzi się 
Międzynarodowy Dzień Kobiet, który także na dobre zagościł 
w kalendarzu dni świątecznych Gminy Widawa. Ostatnie lata 
szczególnie charakteryzują się powrotem do tej pięknej tradycji, 
która stała się jedną z okazji, by po prostu spotkać się i miło spę-

dzić czas. A w tym roku zaczęło się od tego, że w dzień 8 marca, 
przechadzając się ulicami Widawy, pan wójt - Jerzy Sylwester 
Woźniak, wszystkie napotkane panie obdarowywał życzeniami 
i symbolicznymi tulipanami.

W niedzielne popołudnie zaś, 11 marca w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Widawie, odbyły się tegoroczne gminne obchody 
Dnia Kobiet, pn. „Naprawdę, jaka jesteś”. Impreza zgromadziła 
ok. 300 osób. Na początku były życzenia od przedstawicieli sa-
morządu: wójta i przewodniczącego Rady Gminy – Ireneusza 
Płóciennika. Następnie panowie - przedstawiciele samorządu  
z wójtem na czele, oprócz życzeń, wręczali każdej obecnej na 
sali pani tulipany, jako symbol zarówno pamięci o kobietach jak 
i znak zbliżającej się wiosny. 

Tak licznie przybyłym Paniom wrażeń dostarczali: dzieci 
i młodzież szkolna oraz panie i panowie skupieni przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury, zaś oprawę muzyczną zapewnił zespół 
muzyczny AMIGO. Przygotowany przez GOK bogaty program 
artystyczny dostarczał obecnym niemałych wrażeń, zarówno 
wzruszeń jak i uśmiechów. Był słodki bufet oraz dwa piękne 
torty ufundowane przez cukiernię Andrzeja Bartoszka i radnych 
z Widawy. Kosze jabłek zaś ufundowali Barbara i Ryszard Woź-
niakowie z Dąbrowy Widawskiej.

Wszystkim, tak sponsorom jak i osobom biorącym udział  
w tej niezwykłej imprezie bardzo serdecznie dziękujmy za za-
angażowanie i wsparcie. Podobne, lokalne inicjatywy miały 
miejsce także w wielu wsiach w naszej gminie a imprezy dla 
pań, odbyły się: w Brzykowie, Rogóźniu, Restarzewie Śr., 
Chrustach, Wielkiej Wsi i Patokach. Wszędzie tam rolę organi-
zatorów wzięli na siebie tamtejsi panowie oraz Koła Gospodyń 
Wiejskich. W imprezach brali również udział przedstawiciele 
samorządu gminy. Wszędzie były kwiaty, życzenia i co chyba 
najważniejsze - uśmiechnięte i zadowolone panie.
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 W środę 4 kwietnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Widawie miało miejsce podsumowanie II Konkursu na najład-
niejszą pisankę, ogłoszonego przez wójta, Gminny Ośrodek 
Kultury oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w Widawie. W sumie na konkurs wpłynęło prawie 
200 pięknych prac, wykonanych najróżniejszymi technikami, co 
spowodowało, że komisja oceniająca miała nie lada orzech do 
zgryzienia. 

Dla porównania, w roku ubiegłym prac było o połowę 
mniej, stąd też po długiej i żmudnej a zarazem trudnej ocenie, 
w czterech kategoriach nagrodzono łącznie 18 prac, a wyróż-
niono 11, i tak: I miejsce w kategorii uczniów klas I-III zaję-
ła klasa II SP w Ochlach, miejsce II ex-equo Amelia Pokorska  
i Karolina Luter ze SP w Widawie, zaś dwa miejsca III zdobyli: 
Mikołaj Gajda i Mateusz Jagielski – obaj ze SP w Chociwiu. 
W kategorii klas IV-VI, miejsce I zdobył Bartosz Łączny ze SP 
w Restarzewie, miejsce II – Hanna Dobrowolska – SP Wida-
wa, a na miejscu III ex-equo Izabela Luter ze SP w Chociwiu 
i Jan Wróblewski ze SP w Widawie. I miejscem w kategorii 
gimnazjum poszczycić się może Marta Kmiecik, dwa miejsca 
II zajęli: Edyta Pokorska i Krystian Kmieć, zaś dwa miejsca III 
– Natalia Grzegorek i Patryk Olejnik. Wielkie zainteresowanie 
i zachwyt nie tylko komisji oceniającej wzbudziła praca nagro-
dzona I miejscem w kategorii osób dorosłych. Był to ogromny 
kosz pięknych i kolorowych pisanek wykonanych najróżniej-
szymi technikami przez Mieszkańców wsi Górki Grabińskie. 
Na miejscu drugim znalazła się praca Małgorzaty Majczyk, na-
tomiast miejsce III zdobyła pensjonariuszka Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej – Barbara Słabik. 
Wyróżnienia w konkursie otrzymali: Nikola Woźniak, Konrad 
Bartoszek, Kamil Dzimiński i Oliwia Majewska – kat. I-III.  

NAJPIĘKNIEJSZE PISANKI W GMINIE
W kat IV-VI natomiast: Aleksandra Tomczyk, Paulina Kacz-
marek, Natalia Krankowska i Wiktoria Graczyk. Nie przyznano 
wyróżnień w kategorii gimnazjum, zaś spośród osób dorosłych 
wyróżnienia otrzymali: Wioleta Matuszkiewicz, Renata Grze-
gorek oraz mieszkańcy Wielkiej Wsi.

 Uroczystego wręczenia nagród i dyplomów dokonali: wójt 
– Jerzy Sylwester Woźniak, przewodniczący GKRPA – Grze-
gorz Namirowski oraz p. o. kierownika GOK – Anna Krześniak. 
W uroczystości udział wzięli także: proboszcz parafii Widawa
– ks. dziekan Stefan Magiera oraz proboszcz parafii Restarzew
– ks. Zbigniew Dyks. Zarówno osoby nagrodzone jak i wyróż-
nione otrzymały ciekawe nagrody rzeczowe, zaś wszyscy biorą-
cy udział – okolicznościowe dyplomy.

Prace można było oglądać do 14 kwietnia, podczas wysta-
wy zorganizowanej w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie.

W niedzielę 15 kwietnia br. w MOK w Złoczewie odbył się 
cieszący się coraz większą popularnością XXI Festiwal Piosenki 
– Złoczew 2012. W tym roku swój udział w festiwalu zgłosiło 
128 solistów i 2 zespoły w kategoriach wiekowych: 6-9; 10-12; 
13-15 oraz 16-20 lat z takich ośrodków jak m. in. Złoczew, Wie-
ruszów, Biała, Zduńska Wola, Sieradz, Wieluń, Kraszkowice, 
Wróblew czy Szadek. Nie obyło się również bez reprezentantów 
Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie. 

Spośród piątki solistów jaka wystąpiła na festiwalu, przy-
gotowywanych przez Zbigniewa Godlewskiego, II miejsce w 
kategorii 13-15 lat tak samo jak w roku ubiegłym, zdobyła We-
ronika Piasecka. Wyprzedził ją jedynie czteroosobowy Zespół 
„Czars” z Warckiego Centrum Kultury. W roku ubiegłym rów-
nież zdobyła II miejsce. Weronika od 11 lat ćwiczy w widaw-
skim GOK pod okiem Z. Godlewskiego, który nie ukrywa dumy 
ze swej uczennicy. Przez ten czas zdobyła już wiele zaszczyt-
nych nagród i wyróżnień zarówno na festiwalach regionalnych 
jak i ogólnopolskich. Jest osobą bardzo utalentowaną, uczy się 
nie tylko śpiewu, ale także uczęszczając do szkoły muzycznej, 
ćwiczy naukę gry na saksofonie. Z końcem czerwca ukończyła 
widawskie gimnazjum.

Przewodniczącą tegorocznego trzyosobowego jury festi-
walu była tak jak w roku ubiegłym wokalistka jazzowa - Ewa 

WERONIKA ZNÓW W CZOŁÓWCE
Uryga, W podsumowaniu, jury XXI festiwalu w Złoczewie po-
kreśliło, że młodzi artyści biorący udział w tegorocznej impre-
zie, prezentowali bardzo wysoki poziom artystyczny oraz to, że 
złoczewski festiwal piosenki z roku na rok staje się coraz bar-
dziej popularny w naszym regionie, przyciągając coraz więcej 
uczestników chcących wziąć w nim udział.
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W niedzielne popołudnie 3 czerwca 2012 r. na terenie 
Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie odbył się integracyjny 
festyn rodzinny pn. „NIEDZIELA Z RODZINĄ”, organizowa-
ny z okazji Dnia Matki, obchodzonego 26 maja, Dnia Dziecka 
– 1 czerwca oraz Dnia Ojca - 23 czerwca.

Głównym organizatorem festynu był Gminny Ośrodek Kul-
tury we współpracy z Gminą Widawa i Gminną Komisją Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych.

Dla wszystkich osób, które przybyły na festyn, szczególnie 
dla dzieci przygotowano wiele atrakcji. Było bardzo słodko, bo 
był Klown obdarowujący dzieci cukierkami, Kubuś Puchatek ze 
słodkim małe co nieco a także wójt – Jerzy Sylwester Woźniak 
ze słodkimi upominkami, a całość imprezy poprowadził Czer-
wony Kapturek. Dla dzieci przygotowano „Kącik piękności” 
gdzie artystycznie malowano twarze, były kolorowe balony, 
dmuchana zjeżdżalnia, trampolina itp. Dla wszystkich dzieci 
miejscowa cukiernia AJB pp. Justyny i Andrzeja Bartoszków 
ufundowała lody z automatu a GOK serwował ciasto napoje  
i kiełbaski z grilla. Na scenie wystąpiły przedszkolaki z przed-
szkola w Widawie oraz artyści z GOK. Duży aplauz wywoła-
ła ciekawie zaaranżowana bajka wystawiona dla dzieci przez 
rodziców, tworzących od niedawna grupę teatralną działającą 
przy GOK. Innym, ciekawym punktem programu był pokaz TA-

FESTYN RODZINNY Z GOK

EKWONDO, przygotowany przez miejscowe dzieci i młodzież. 
Zabawa trwałaby do wieczora, gdyby nie deszcz, jaki niestety 
nawiedził Widawę. 

Organizatorzy festynu serdecznie dziękują wszystkim 
osobom i firmom zaangażowanym w przygotowanie imprezy.
Szczególne podziękowania dla wszystkich sponsorów za ich 
hojność i wspaniałomyślność, dzięki której można było cieszyć 
się widokiem tylu uśmiechniętych buzi.

O tym, że w Widawie konieczne jest rozbudzenie życia kul-
turalnego, a co za tym idzie wprowadzenie nowej formuły pracy 
GOK-u, od dłuższego czasu w Gminie wiele się mówiło. Or-
ganizowane dotąd pojedyncze imprezy nie spełniały oczekiwań 
społecznych, a z budynku GOK korzystała tylko wąska grupa 
mieszkańców. Zmiana tego stanu rzeczy była także jednym  
z zamierzeń wójta Jerzego Sylwestra Woźniaka, którego zda-
niem, i chyba nie tylko jego, w GOK powinno być więcej im-
prez i właśnie tam powinno się koncentrować życie kulturalne 
Gminy, bo taka jest rola gminnej placówki kulturalnej. 

Pierwsze zmiany już zaczynają być widoczne, choć rozpę-
dzić taką wielką machinę wcale nie jest łatwo. Wymaga to wiele 
zachodu i wiele sił, aby GOK znów zatętnił życiem. 

Cały czas trwają prace porządkowe na terenie Gminnego 
Ośrodka Kultury w Widawie, mające na celu poprawę estety-
ki obiektu i jego otoczenia, a ich efekty już stają się widoczne. 
Otoczenie GOK stało się miejscem, gdzie można się spotkać, 
odpocząć i miło spędzić czas. 

Ktoś kiedyś powiedział: „Idź tam gdzie słyszysz śpiew, tam 
dobre serca mają, źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają...” 
- słowa te znane są chyba wszystkim miłośnikom śpiewu. Pieśń 
i śpiewanie łączą ponad podziałami, granicami. Nie na darmo 
pieśń towarzyszyła ludziom w najtrudniejszych momentach 
dziejowych i życiowych.

W myśl cytowanej maksymy i w nawiązaniu do dobrych 
tradycji, Gminny Ośrodek Kultury w Widawie w dalszym ciągu 
prowadzi nabór kandydatów do Amatorskiego Zespołu Śpie-

GOK OTWARTY DLA WSZYSTKICH 
– NOWE ZAMIERZENIA GMINNEGO 

OŚRODKA KULTURY
waczego. Zaprasza się Panie i Panów dysponującym dobrym 
słuchem i lubiących śpiewać, którzy chcieliby zaangażować się 
w działalność kulturalną na rzecz Gminy Widawa, a przy tym 
dobrze się bawić i aktywnie spędzać czas. Mile widziane osoby 
grające na instrumentach muzycznych. Zespół prezentować bę-
dzie zróżnicowany i bogaty repertuar, od pieśni patriotycznych, 
poprzez ludowe biesiadne aż po religijne. Spotkania odbywają 
się w każdy wtorek od godz. 1800. W każdy poniedziałek w godz. 
1400-1900 odbywają się zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży, 
prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora. Dotychczas
zawiązał się już siedmioosobowy zespół śpiewaczy, który swój 
debiutancki występ miał podczas organizowanej przez GOK 
Nocy Świętojańskiej. 

Jak wiemy, pieśni towarzyszy muzyka, dlatego też orkiestra 
dęta prowadzi nabór dzieci i młodzieży do nauki gry na instru-
mentach dętych i perkusyjnych. Do wyboru jest flet, klarnet,
saksofon, alt, trąbka, tenor, tuba oraz instrumenty perkusyjne. 
Lekcje są darmowe, a na czas nauki, każda osoba otrzyma nie-
odpłatnie wybrany instrument. Zajęcia odbywają się w GOK  
w każdy wtorek i piątek w godz. 1500-1800.

Codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach popo-
łudniowych, z możliwością dostosowania do indywidualnych 
potrzeb, zapraszamy dzieci na zajęcia plastyczne.

We wtorkowe i czwartkowe popołudnia, na dużej sali GOK 
w dwóch grupach odbywają się zajęcia z Taekwondo, prowa-
dzone przez wykwalifikowanego instruktora tej sztuki walki

dokończenie na str. 13
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– Roberta Rusiniaka, natomiast w poniedziałki i środy sala ta 
zarezerwowana jest dla dziecięcego zespołu „Wesołe Nutki”.  
W dogodnych dla siebie i GOK terminach odbywają się próby 
grupy teatralnej, złożonej z osób dorosłych, oraz grupy HIP-
-HOP i młodzieżowej grupy teatralnej złożonej z uczniów gim-
nazjum. 

Osoby dbające o swój wygląd, zapraszamy na bezpłatne 
warsztaty kosmetyczne prowadzone przez konsultantki firmy
ORIFLAME. Terminy warsztatów podawane są na bieżąco na 

Noc Świętojańska zwana również Nocą Kupały to magicz-
na noc przesilenia letniego, a według wierzeń słowiańskich naj-
piękniejsza noc w roku. Jest świętem jedności, połączenia wody 
i ognia, słońca i księżyca, kobiety i mężczyzny, płodności i uro-
dzaju, miłości i radości oraz nocą pełną wróżb oraz magii. Z tej 
też okazji Gminny Ośrodek Kultury w Widawie po raz pierwszy 
zorganizował dla mieszkańców I WIDAWSKIE SPOTKANIA 
Z TRADYCJĄ I HISTORIĄ, imprezę będącą połączeniem tra-
dycji i dobrej zabawy, stanowiącą innowacyjną formę kultywo-
wania dawnych obrzędów. Całość odbyła się na terenie GOK, 
nad brzegiem rzeki Nieciecz.

Na ustawionej scenie wystąpili artyści – soliści GOK, ze-
spół „Czerwone krawaty”, gościnnie kapela ludowa „Kiełczy-
głowianie” oraz debiutujący na widawskiej scenie nowo utwo-
rzony zespół śpiewaczy z Widawy. Nieopodal, nad brzegiem 
rzeki, miejscowa drużyna harcerska zorganizowała cieszącą się 
ogromnym zainteresowaniem wioskę słowiańską. Zgodnie z tra-
dycją nocy świętojańskiej, rozpalono rytualne ognisko, którą to 
czynność uroczyście wykonał wójt – Jerzy Sylwester Woźniak. 
Uczestnicy zabawy mieli doborowe towarzystwo – czarownice, 
diabły jak również dziewczęta w tradycyjnych strojach z pięk-
nymi wiankami na głowach. Z udziałem tych wszystkich postaci 
odbyło się widowisko plenerowe połączone z tańcami i pusz-
czaniem wianków na wodę. Nie obyło się też bez tak ważnego 
tej nocy zwyczaju jak poszukiwanie kwiatu paproci. Choć ten 
zakwita podobno raz na tysiąc nocy, tej nocy zakwitł i został 
odnaleziony, a jego znalazcy, bo było ich kilkoro – nagrodzeni.

Ciekawym elementem podsumowującym widowisko był 
Teatr Ognia FIRESHOW. Trójka kuglarzy stworzyła magicz-
ny spektakl ogniowy. Przy etnicznej muzyce, zaprezentowano 
pokaz tańca z ogniem, gdzie głównym wątkiem była rywaliza-

NOC Z KWIATEM PAPROCI

cja dwójki mężczyzn o względy niewiasty. Ten piękny taniec, 
połączony z fajerwerkami i ekwilibrystycznymi popisami tech-
nicznymi dał cudny, klimatyczny pokaz fireshow wieńczący
wieczorne rytuały Nocy Świętojańskiej. Następnie w niebo 
poszybowały lampiony szczęścia a po tym były już tylko tańce  
i zabawa. 

Kultywowanie obrzędów ludowych oddających w pełni 
ducha święta Kupały, według podań ma zapewnić pomyślność 
zbiorów, dobrą pogodę i obfitość plonów. Jest to też miła okazja
dla wszystkich zakochanych, gdyż według tradycji, Noc Kupały 
jest właśnie ich świętem.

W związku z tym, że impreza została bardzo pozytywnie 
przyjęta przez naszą społeczność, Gminny Ośrodek Kultury już 
dziś zaprasza na przyszłoroczne obchody Nocy Świętojańskiej, 
obiecując jeszcze więcej atrakcji.

W niedzielę15 kwietnia br. w Łasku odbył się VII Woje-
wódzki Bieg Pamięci Jana Pawła II, którego współorganizato-
rem był m.in. Wójt Gminy Widawa. Z naszej gminy w biegach 
w różnych kategoriach udział wzięli m.in. wójt - Jerzy Sylwester 
Woźniak i zastępca przewodniczącego Rady Gminy - Sebastian 
Rychlik (obaj w kategorii VIP), uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjów z Chociwia i Widawy oraz Panowie: Marcin Ja-
niak, Robert Majczyk i Mateusz Ochocki, biegnący w kategorii 
„OPEN” na 4000 m. Wszyscy uczestnicy biegów, bez względu 
na wiek i kategorię, otrzymali pamiątkowe dyplomy i medale. 
Doskonałą formę zaprezentowali tu uczniowie z Zespołu Szkół 
w Chociwiu, zdobywając miejsca na podium w swoich kate-
goriach wiekowych. Adam Jendryka zajął II miejsce w biegu 

NASI W HOŁDZIE DLA PAPIEŻA
na 400 m chłopców ze szkół podstawowych kl. I-III, Konrad 
Woźniak w biegu na 1000 m chłopców ze szkół podstawowych  
kl. IV-VI uplasował się na miejscu II, zaś w biegu chłopców 
gimnazjów na 2000 m. miejsce III zdobył Bartłomiej Jaros. 

Wszystkim uczestnikom, nie tylko tym nagrodzonym ser-
decznie gratulujemy. Zastanowić by się można przy tym, dla-
czego akurat na sportowo czci się pamięć naszego zmarłego Ro-
daka, postaci niezwykłej nie tylko dla nas Polaków. Na całym 
świecie jedni czcząc Go wznoszą mu pomniki, inni modlą się, 
głosząc jego nauki, jeszcze inni promując wiedzę, zdolności, 
fundując stypendia dla szczególnie uzdolnionej młodzieży czy 
poprzez wspólne spotkania przy okazji takiego właśnie biegu. 

tablicy ogłoszeń GOK. 
W miesiącach wakacyjnych część zajęć zostaje zawieszona, 

jednak GOK dba o to, aby dzieci i młodzież spędzająca wakacje 
lub ich część w domu miała ciekawie zagospodarowany czas, 
organizując różne ciekawe jego formy.

W planach kierownika Gminnego Ośrodka Kultury jest 
jeszcze wiele działań i imprez do zrealizowania, jak wystawy, 
koncerty wyjazdy do teatru czy imprezy tematyczne, jednak 
główną barierę stanowi niski budżet GOK.

dokończenie ze str. 12

dokończenie na str. 14
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Wynik nie miał już co prawda wpływu na klasyfikację koń-
cową, gdyż „Widawia” wygrała 25 mecz, przegrywając w tym 
sezonie tylko cztery z nich. W ostatnim zwycięskim spotkaniu 
na listę strzelców wpisali się: Dawid Kaźmierczak, Marek Łu-
kasik z rzutu karnego i Adam Konieczny.

Rozgrywki poprzedzone były uroczystą galą, podczas któ-
rej zawodnicy widawskiej drużyny seniorów, jak również i ju-
niorów otrzymali dyplomy i medale. Sam prezes OZPN - Maciej 
Bukowiecki wręczył seniorom piękny i okazały puchar. 

Krzysztof Wolny – trener Widawii nie ukrywa swojego za-
dowolenia z drużyny no i oczywiście z osiągniętego sukcesu. 
– Moja drużyna zawsze gra po to, aby wygrać spotkanie a nie 
dla remisu, a w nowym sezonie będziemy się starać utrzymać 
w lidze okręgowej. Tworzymy zgrany zespół, a do wyróżniają-
cych się zawodników należą: Marcin Janicki, Damian Uryszek  
i Adam Konieczny. Mamy też młodych, bardzo dobrze zapowia-
dających się zawodników jak Mikołaj Franiak czy Paweł Bart-
czak z którymi żywimy wielkie nadzieje. 

Mecz rozegrany z KS Chojne na pewno się podobał, i nie 
tylko mecz. Na uwagę zasługuje tu świetnie utrzymany stadion 
i boisko oraz zasiadające na trybunach setki wiernych kibiców, 
którzy swym żywiołowym dopingiem zagrzewali swoich za-
wodników do walki. Wszystko to świadczy o tym, że piłka noż-
na w Widawie ma bardzo wielu zwolenników. W Widawie nie 
brakuje też pasjonatów, wkładających wielkie serce w to, aby 
sport, a szczególnie piłka nożna rozkwitały coraz bardziej. Dzię-
ki tym wszystkim osobom i ich pracy, również widawski stadion 
uznawany jest za jeden z lepszych w okręgu.

HISTORYCZNY AWANS „WIDAWII”
Po raz pierwszy w historii GKS „Widawia” Widawa awansowała zasłużenie do ligi okręgowej. W rozegranym 7 czerwca 

29 meczu kolejki pokonała na własnym stadionie KS Chojne 3:1.
Swego zadowolenia z takiego stanu rzeczy nie kryje wójt 

– Jerzy Sylwester Woźniak.
– Gdyby nie hojni sponsorzy i szereg niezwykle życzliwych 

nam osób sport ten z pewnością byłby w Widawie nadal w po-
wijakach. Wszystkim więc bez wyjątku należą się podziękowa-
nia i gratulacje z powodu awansu. Podobnych osiągnięć życzę 
również juniorom i ich trenerowi Michałowi Majewskiemu. Ci 
młodzi piłkarze mają ogromne, sportowe zacięcie, które trzeba 
koniecznie wykorzystać - mówi wójt. 

Całość tej doskonale przygotowanej imprezy uświetnił kil-
kukrotny występ Strażackiej Orkiestry Dętej z Widawy. Nie za-
pomniano również o najmłodszych, dla których nie lada prezen-
tem była możliwość darmowego wejścia na dmuchany zamek 
i trampolinę, a wszystko to właśnie dzięki wspomnianym już 
hojnym sponsorom.

Późnym popołudniem 4 lipca przez naszą gminę przemknął 
Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczy-
ków, organizowany przez Region Ziemia Łódzka NSZZ „Soli-
darność” we współpracy z Towarzystwem Olimpijczyków Pol-
skich.

Kolarze wjechali do Rogóźna od strony Patok, następnie 
przez Grabno udali się na lotny finisz do Zduńskiej Woli skąd
powrócili do Widawy - gdzie na Rynku Kościuszki zlokalizowa-
na była Premia Specjalna. Z Widawy trasa prowadziła już tylko 
do mety w Sieradzu usytuowanej na sieradzkim Rynku.

Etap z Tuszyna do Sieradza przebiegał pod znakiem samot-
nej ucieczki jadącego w barwach polskiej reprezentacji - Artu-

KOLARSKIE ZMAGANIA 
NA WIDAWSKIEJ ZIEMI

ra Detko, który odskoczył od peletonu bezpośrednio po starcie 
i jechał na czele wyścigu przez niemal 90 kilometrów. Trasa  
i temperatura nie sprzyjała jednak takiej samotnej akcji, bowiem 
siła peletonu w płaskim terenie, jaki pokonywano, jest ogromna, 
i w efekcie Detko musiał się poddać.

Było jeszcze kilka prób kontrataków, lecz duża grupa nie 
pozwoliła już na żadne akcje. Na końcowe rundy w Sieradzu 
wjechał peleton już nieco rozciągnięty, a bardzo szybki i dosko-
nale znający polski peleton niemiecki zawodnik Andre Schulze 
w końcówce nie dal szans rywalom, sięgając po zwycięstwo 
etapowe i koszulkę lidera. Najlepszy z Polaków na mecie w Sie-
radzu był Sylwester Janiszewski - kolarz CCC Polkowice, który 
minął linię mety, jako ósmy.

Razem trasa II etapu wyścigu z Tuszyna do Sieradza wyno-
siła 140,8 km, przejechanych w upalnym słońcu, przy tempera-
turze przekraczającej 300C.

Chodzi głównie o to, aby wspólnie na chwilę zatrzymać się  
w codziennym biegu życia i wspomnieć tego wielkiego Polaka. 

Sport był szczególnie bliski Janowi Pawłowi II. Sam nie-
gdyś grał w piłkę nożną, jeździł na nartach, wędrował po górach 
i organizował spływy kajakowe. Kiedyś zapytany przez ko-
goś, czy wypada kardynałowi jeździć na nartach, odpowiedział  
z uśmiechem: „Co nie uchodzi kardynałowi, to źle jeździć na 
nartach!”.

Nie wszyscy może pamiętamy, że do historii przeszło udzie-
lenie błogosławieństwa dla 60 tysięcy sportowców zgromadzo-
nych na rzymskim Stadio Olimpico, i odprawienie mszy świętej, 
po zakończeniu której, rozegrano mecz piłkarski Włochy - resz-
ta świata.

Jan Paweł II jako zwierzchnik kościoła katolickiego nie stro-
nił od aktywności fizycznej. Jedna z wiele razy opowiadanych
anegdot mówi o oporze urzędników wobec propozycji budowy 
basenu dla papieża, na co Papież z charakterystycznym dla niego 
poczuciem humoru odparł: „Papież musi być sprawny i zdrowy. 
Mój pogrzeb pociągnie za sobą o wiele większe wydatki”. 

dokończenie ze str. 13
NASI W HOŁDZIE DLA PAPIEŻA
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KALENDARZ NAJWAŻNIEJSZYCH IMPREZ  
ODBYWAJĄCYCH SIĘ W GMINIE WIDAWA  

W OKRESIE VII-IX 2012 R. 

 Letniczka kupuje u rolnika mleko....
- A wystarczy wam litr? - pyta z troską rolnik.
- Dziękuję, wystarczy.
- Bo jakby nie wystarczyło, to mogę jeszcze dolać wody.

*********

- Gospodarzu, co tam wieziecie? - pyta policjant, zatrzymując 
załadowaną furę.
- Siano - szepce gospodarz.
- A dlaczego tak cicho mówicie?
- Żeby koń nie usłyszał!

*********

 Trzej rolnicy spotykają się w barze. 
- Słuchajcie - mówi jeden. - Ja w tym roku wyhodowałem 5 kg. 
jabłko ! 
- Phii, ja 10 kg, mówi drugi! 
- A ja - mówi trzeci, wyhodowałem takie, że jak wiozłem je na 
targ wozem, to wyszedł z niego robak i mi konia zeżarł !

Litery z ponumerowanych pól utworzą rozwiązanie. Kupon z rozwią-
zaniem i podpisem należy przynieść osobiście lub przesłać do dnia 31 
sierpnia 2012 roku na adres: Urząd Gminy Widawa, ul. Rynek Ko-
ściuszki 10, 98-170 Widawa (w przypadku wysyłania pocztą decyduje 
data dostarczenia do Urzędu) z dopiskiem „Krzyżówka”. Wraz z pra-
widłowym rozwiązaniem Krzyżówki należy przesłać dane osobowe: 
imię i nazwisko, adres zamieszkania. Wśród autorów prawidłowych 
rozwiązań rozlosujemy nagrodę „niespodziankę”, a nazwisko zwycięz-
cy podamy w następnym numerze Gazety Widawskiej.

1. Jego imię nosi rynek główny w Widawie.
2. Na jego czele stoi starosta.
3. Płynie przez naszą gminę.
4.  Piotr …. Widawski (ur. przed 1550 r., zmarł po 1600 r.), poeta saty-

ryk, tłumacz, poseł na sejm unijny w Lublinie.
5. II Zlot tych pojazdów odbędzie się 15 sierpnia w Widawie.
6. Drugie imię wójta Widawy.
7. W poniedziałek odbywa się w Widawie.
8. Na terenie gminy Widawa jest ich aż 41.
9. Ulica w kierunku Łasku.
10. Tam Janina Porazińska miała swój dworek.

KRZYŻÓWKA 
Z HASŁEM NR GW/1/2012
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