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– Swoją postawą, zaangażowaniem, aktywnością działacie nie tyl-
ko dla dobra sołeckich społeczności, ale promujecie także naszą 
gminę, za co jestem państwu bardzo wdzięczny – wójt Jerzy Syl-
wester Woźniak podziękował na sesji tuż po Bożym Narodzeniu 
wyróżniającym się liderom wiejskich społeczności. 

Podziękowania i dyplomy „Aktywny Sołtys 2013” wręczane 
przez wójta i przewodniczącego rady Ireneusza Płóciennika trafiły 
do 14 osób. Wśród wyróżnionych są sołtysi: Zbigniew Bartosie-
wicz - Brzyków, Dorota Drabent – Osieczno, Danuta Krysiak – Za-
błocie, Angelika Cybulska-Jastrząbek – Zborów, Sylena Sztangret 
– Siemiechów, Ewa Kaczmarek – Rogóźno, Teresa Ciechanowska 
– Chrusty, Jan Cygan – Wielka Wieś B, Piotr Chojnacki – Dębina, 
Ireneusz Kozieł – Zawady, Mieczysław Skrzypczyński – Sewery-
nów, Mirosław Michalski – Wielka Wieś A, Zbigniew Owczarek 
– Kąty, Jerzy Owczarek – Kocina. Gratulujemy.

SOŁTYSI NA SZÓSTKĘ

Gmina Widawa przystąpiła w zeszłym roku do ogólnopolskiej 
akcji „Szlachetna paczka”. Jej celem jest obdarowywanie na Boże 
Narodzenie rodzin potrzebujących konkretnego wsparcia. Wolon-
tariuszki Katarzyna Kałuża i Aneta Krawczyk wytypowały takie 
osoby z naszej gminy.

Pięć rodzin pozytywnie zaopiniowanych przez ogólnopolskich 
organizatorów „Szlachetnej paczki” znalazło darczyńców. Ta, dla 
której prezent przygotował widawski samorząd, mieszka w Wida-
wie, wychowuje 6-letniego syna, u którego zdiagnozowano autyzm. 
Rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Pracuje tylko 
ojciec. Matka, w związku z koniecznością całodobowej opieki nad 
dzieckiem, nie może podjąć pracy. Koszt rehabilitacji i edukacji jest 
wysoki. Dziecko codzienne dowożone jest do Łasku.

Paczka przygotowana przez gminny samorząd reprezentowa-
ny przez wójta Jerzego Sylwestra Woźniaka była warta 1,6 tys. zł. 
Zawierała: tonę węgla, odzież i obuwie, artykuły kosmetyczne, sło-
dycze i zabawki.

SZLACHETNA PACZKA 
OD GMINNYCH WŁADZ

Pewna leciwa mieszkanka gminy Widawa podczas spotka-
nia opłatkowego 2013 życzyła wójtowi drugiej tury wyborów.
–  Druga tura mnie nie interesuje, ja chcę wygrać w pierwszej 
–  uśmiechnął się Jerzy Sylwester Woźniak. - Chyba chodziło 
pani o reelekcję – dodał.
–  No tak, życzę panu erekcji – wypaliła starsza pani.
–  To też się czasami przydaje – podziękował wójt.

 ---------- Gwiazdka dzieciom ----------
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie zorganizował 

coroczną akcję „Gwiazdka dla wszystkich dzieci” mającą na celu prze-
kazanie drobnych paczek i upominków dla dzieci z rodzin znajdujących 
się w trudnej sytuacji materialnej. Zebrano ponad 1,25 tys. zł. 

GOPS rozesłał do przedsiębiorców, radnych, sołtysów, pracow-
ników Urzędu Gminy i Gminnego Zakładu Usług Komunalnych, jak 
również osób prywatnych apel o pomoc. Osoby przekazywały pienią-
dze lub artykuły (słodycze, zabawki, ubrania itp.). W kosztach zorga-
nizowania akcji partycypował również GOPS. Z budżetu zostało prze-
znaczone na ten cel 1 tys. zł. Paczki o łącznej wartości 2,25 tys. zł 
przygotowano dla 55 rodzin.

 ---------- Opłatek dla samotnych ----------
Po raz trzeci GOPS zorganizował spotkanie opłatkowe dla osób 

starszych i samotnych. Wzięło w nim udział 40 osób. Dla wszystkich 
uczestników spotkania przygotowany został tradycyjny wigilijny po-
częstunek. Szczególny świąteczny nastrój stworzyły dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Ochlach, które śpiewały kolędy i pastorałki. 

 ---------- Czworaczkom z pomocą ----------
Do przedsiębiorców z województwa łódzkiego został wystosowa-

ny apel o wsparcie rodziny z naszej gminy, w której urodziły się czwo-
raczki. Odpowiedziało 8 przedsiębiorców. 7 już przekazało pomoc rze-
czową: meble, artykuły żywnościowe, środki higieniczne, kosmetyki 
dla dzieci, pościel.

Wychowanka Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Chociwiu najlep-
sza w Polsce. Alicja Pawlak zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkur-
sie wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły- Jana Pawła II- „Papież 
Słowianin”. W drodze po laur zwycięstwa pokonała w ubiegłym roku 
ponad 500 uczestników kon-
kursu. Jej szkolna koleżanka 
Dominika Rogalewicz została 
finalistką etapu wojewódzkie-
go i ogólnopolskiego. 

Jak podkreśla dyrektor 
Zespołu Szkół w Chociwiu 
Jadwiga Kaczmarek, pa-
tron zobowiązuje. Sukces jej 
uczennic jest udziałem na-
uczycielki religii Magdaleny 
Szydłowskiej, która przygo-
towuje młodzież do konkursu 
o Janie Pawle II. 

Z PAPIEŻEM ZA PAN BRAT
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Jest pan zadowolony z minionego roku?
– Dla mnie, jako gospodarza gminy, był to rok bardzo dobry. Rok 

wielkiego sukcesu. Okazało się, że mimo ogromnego zadłużenia na-
szej gminy, ogromnych problemów finansowo-ekonomicznych, uda-
ło mi się wyjść z tej zapaści, pociągnąć naszą małą ojczyznę w odpo-
wiednim kierunku i ruszyć do przodu. Udało mi się zrealizować wiele 
inwestycji. Zwłaszcza tych wodociągowo-drogowych. Priorytetem 
naszej gminy są i muszą być inwestycje drogowe oraz wodociągo-
we. Będę to powtarzał z uporem maniaka. Po drogach ludzie muszą 
dojechać do szkoły, do pracy, do lekarza. Bez nich nie ma mowy 
o rozwoju gminy. A wodociągi? Żyjemy w miejscu, gdzie po jednej 
stronie mamy gminę Szczerców, czyli wielki lej depresyjny, potężną 
odkrywkę węgla brunatnego, a za chwilę po prawej stronie będę miał 
ogromną odkrywkę Złoczew. Woda musi być. W 2013 roku podjąłem 
inwestycje poprawiające wydajność naszych ujęć wody.
Kiedy został pan wójtem, nie było pieniędzy na nic, bo gmina 
była potwornie zadłużona. Teraz wójt inwestuje.

– Trzy lata temu stanąłem przed zadaniem: zmniejszyć zadłuże-
nie i poprawić wydajność ekonomiczną gminy. Do zapięcia budżetu 
gminy brakowały 3 miliony złotych. Tę wydajność poprawiłem i dziś 
już mam nadwyżkę w kwocie 2 milionów złotych. Kredyty też się 
zmniejszyły o kolejny milion złotych. Wypracowaną nadwyżkę w 
wysokości 2 milionów złotych przeznaczam na inwestycje. Zatem 
nie wydaję lecz inwestuję. I to właśnie uważam za sukces.
Może pan teraz inwestować na miarę potrzeb i ambicji gminy?

– Gmina może myśleć o kredytach, ale musi mieć na wszystko 
zgodę Regionalnej Izby Obrachunkowej. Czemu? Bo gmina zadłu-
żała się potwornie. To były nie tylko kredyty ale i płatności przecho-
dzące na kolejne lata. Kiedy zostałem wójtem, miałem do zapłacenie 
za kilka inwestycji. Największy kłopot sprawiał wodociąg Zborów-
-Ochle-Grabówie. Dokumentacja była przygotowana tak źle, że Unia 
Europejska nie chciała dofinansować tego zadania. Dzięki moim sta-
raniom i życzliwości marszałka województwa przedłużono termin 
rozliczenia inwestycji. Sporządziłem nowe dokumenty i udało mi się 
pozyskać 1,5 miliona złotych.
Najważniejsze inwestycje 2013 roku?

– Mamy wodociąg w Patokach, w Korzeniu, gdzie nikt wcze-
śniej nie myślał, by dla kilku domów pobudować nitkę. Ja to zrobi-
łem. Mamy w Grabówiu ponad 2,5 kilometra drogi, odcinek asfaltu 
w Kątach. Mieszkaniec Kątów powiedział mi, że czekał na to 70 lat. 
Zrobiona jest przepiękna droga z rozjazdem w Wielkiej Wsi, piękna 
droga w Restarzewie. Powtarzam, najważniejsza jest infrastruktura. 
Tam gdzie jest światło, gdzie dochodzi woda, gdzie jest droga po-
prawia się jakość życia, a co za tym idzie, zwiększa się atrakcyjność 
i wartość działek. 
Naprawa finansów gminy, to mimo tych inwestycji, jedno wielkie 
pasmo wyrzeczeń. Najtrudniejsze decyzje roku 2013?

– Miniony rok nie obfitował w dramatyczne decyzje. Najtrudniej-
sze, kosztujące mnie mnóstwo zdrowia, budzące opór pewnej grupy 
ludzi, były te wcześniejsze, związane z likwidacją placówek oświa-
towych.
Nie żałuje pan tego kroku?

– Udało mi się uporządkować nasz system oświatowy. Skutkiem 
tamtych decyzji są oszczędności w oświacie bez ograniczenia jej 
dostępności i jakości. Zaczynałem od kosztów ponad 10 milionów 
złotych rocznie na oświatę, a dziś jest 8,5 miliona. W Restarzewie 
powstała szkoła niepubliczna. Przekazałem tamtejszej społeczności 
nieodpłatnie obiekt i mogą korzystać z tego dobrodziejstwa bez ogra-
niczeń. 
Ma pan pewien niedosyt jeśli chodzi o szkołę w Restarzewie.

– To fakt. Ja miałem nieco inną wizję. Proponowałem połączenie 
szkół w Restarzewie i Chociwiu. Wówczas dokładałbym corocznie 

- Pragnę więcej dla mieszkańców gminy Widawa, bo to się im po prostu należy - mówi wójt Jerzy Sylwester Woźniak

ROK 2013 BYŁ TRUDNY, ALE BOGATY
kilkaset tysięcy złotych do oświaty, inwestowałbym w chociwską 
placówkę, ulepszał ją, a w Restarzewie miał powstać klub seniora, 
dom kultury. Obiekt tętniłby życiem. Stało się inaczej, ale doceniam 
to, że szkoła działa, że znaleźli się ludzie, którzy podjęli trud jej pro-
wadzenia. 
Gminna służba zdrowia też wyszła z zapaści.

Największą inwestycją, którą musiałem zrealizować na dzień do-
bry, była odbudowa od fundamentów zamkniętej przez nadzór budow-
lany przychodni w Brzykowie. Udało się, ale mnie najbardziej cieszy 
to, że stacjonuje u nas karetka pogotowia, o co zabiegaliśmy. W razie 
potrzeby mamy w kilka minut dostęp do pogotowia ratunkowego. 
Możemy też mówić o sukcesie sportowym. 

Po raz pierwszy w naszej historii klub sportowy z Widawy zna-
lazł się w piłkarskiej lidze okręgowej. To dla nas wydarzenie histo-
ryczne. Sportowcy i sędziowie mają odnowiony budynek na stadio-
nie i tylko życzyć im dalszych sukcesów oraz mnóstwa kibiców. 
W kulturze też pan zamieszał. I to z bardzo dobrym skutkiem. 

– W wyniku zmian personalnych dom kultury zaczął tętnić ży-
ciem. Wystarczy wymienić grupę „PracującyRazem”, „Tacy sami” 
czy zespół „Widawianie”. Doceniam przepiękne dekoracje pod-
czas naszych imprez, bogate stroje szyte wła-
snym sumptem, a przede wszystkim to, 
że do GOK-u przychodzą ludzie, by speł-
niać się artystycznie. Prym wiodą nauczy-
ciele, którzy zarażają swoją artystyczną 
pasją młodzież szkolną. Jest grono doro-
słych osób niezwiązanych z oświatą, 
które zachwycają i bawią swoimi 
aktorskimi kreacjami. To jest feno-
menalne. 
Innym fenomenem jest Widaw-
ski Zlot Motocyklowy. Setki 
motocykli, tysiące widzów...

– Zlot stał się marką gmi-
ny. Teraz chcemy, by przy po-
mocy Lokalnej Grupy Działa-
nia stał się marką regionu dla 
9 gmin powiatów łaskiego, 
bełchatowskiego, pabianic-
kiego. Będziemy ten zlot 
pielęgnować. I to nie 
dlatego, że ja jeż-
dżę motocyklem. 
Prawdę mówiąc, 
mam na tę moją 
pasję coraz mniej czasu i w zasadzie tylko dla parady, którą prowadzę 
przez gminę podczas zlotu.
Ten rok, jak pan mówi, był trudny, ale bogaty.

W porównaniu do tego, co przejąłem w spadku, rok 2013 był 
bardzo dobry. Natomiast pragnę więcej dla mieszkańców gminy Wi-
dawa, bo to się im po prostu należy. 
Ile czasu potrzeba, by można było bez duszy na ramieniu zarzą-
dzać gminą Widawa?

– Według wszelkich wskaźników potrzeba trudnych 8 lat zaci-
skania pasa, by wyjść z zadłużenia. Straty finansowe mamy już za 
sobą. 
Dzielenie po gospodarsku tym pookrawanym widawskim chle-
bem jest, jak widać, niezwykle trudne. Nie ma pan dosyć tej wal-
ki? 

- Wiele razy zastanawiałem się, czy jest sens tak się szarpać. Nawet 
myślałem o rezygnacji z funkcji wójta. Ale po nieprzespanych nocach 
nastawał dzień, znów zakasywałem rękawy i brałem się do roboty. 
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Gminne obchody Dnia Strażaka druhny i druhowie rozpoczęli 
uroczystą mszą odprawioną w ich intencji przez ks. dziekana Ste-
fana Magierę - proboszcza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Widawie oraz ks. Zbigniewa Dyksa - gminnego kapelana straży 
pożarnych. Po mszy delegacje udały się na cmentarz parafialny, by
tam zapalić znicze na grobach druhów, którzy już odeszli.

W strażnicy OSP Widawa prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Widawie druh Wło-
dzimierz Konieczny wręczył odznaczenia zasłużonym strażakom. 
Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni: 
Marian Borycki z OSP Dąbrowa Widawska, Krzysztof Bronow-
ski z OSP Rogóźno oraz Krzysztof Goździewicz i Szymon Kupis 
z OSP Widawa, a Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa: 
Łukasz Łuszczyk i Adam Namirowski z OSP Widawa. Brązowy 
Medal za Zasługi dla Pożarnictwa odebrali: Ireneusz Grabarczyk, 
Henryk Gajda i Wiesław Raczyński z OSP Ochle, Piotr Janecki 
z OSP Rogóźno oraz Paweł Buda, Patryk Labocha i Henryk Party-
czyński z OSP Widawa.

Odznakę „Strażak Wzorowy” wręczono: Piotrowi Cichec-
kiemu, Radosławowi Jankowskiemu, Ryszardowi Klimczakowi, 
Wojciechowi Cicheckiemu, Wiesławowi Raczyńskiemu, Rafałowi 
Ucińskiemu, Markowi Mielczarkowi, Henrykowi Domagale, Sta-
nisławowi Górze z OSP Ochle, Michałowi Krzyżańskiemu z OSP 
Dąbrowa Widawska, Damianowi Wdowikowi z OSP Rogóźno oraz 
Krzysztofowi Bińczykowi z OSP Patoki.

STRAŻACKIE ŚWIĘTO

Gmina Widawa w ramach resortowego programu rozwoju in-
stytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch 2013” zorga-
nizowała miejsce opieki u jednego dziennego opiekuna. Ewa Dzi-
mińska, wyłoniona w otwartym konkursie ofert, sprawowała opiekę 
nad trójką dzieci wymagających szczególnej opieki (przedwcześnie 
urodzone wieloraczki). Lokal został udostępniony przez gminę 
w budynku byłej szkoły podstawowej w Brzykowie. Zakupiono 
wyposażenie, meble i akcesoria.

Wartość złożonej oferty, w ramach resortowego programu 
„Maluch 2013”, zakładająca utworzenia na terenie gminy Widawa 
instytucji dziennego opiekuna dla dzieci w wieku do lat 3, wynosi 
27,4 tys. zł, z czego ok. 19,2 tys. zł, czyli 70 proc., stanowi dofinan-
sowanie. Reszta to wkład własny Gminy Widawa.

W związku z realizacją tego zadania Rada Gminy Widawa 
podjęła uchwały w sprawie ustalenia maksymalnego wynagro-
dzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania, w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opieku-
na, maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie oraz warunków 
zwolnienia od ponoszenie opłat, w sprawie przyjęcia planu nadzoru 
nad dziennymi opiekunami. Maksymalnie może on opiekować się 
trójką dzieci. Rodzice nie ponoszą opłat ponieważ zostali zwolnieni 
na podstawie uchwały Rady Gminy Widawa.

MALUCH 2013 

Elżbieta Ostrowska, niepełnosprawna podopieczna Środowi-
skowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej, finalistką 
w konkursie „Połączeni pasją”. Pani Ela zakwalifikowała się do fi-
nałowej dwunastki spośród 150 kandydatów.

Pasją Elżbiety Ostrowskiej jest malarstwo olejne. Poświęca mu 
cały wolny czas. 

Organizatorem konkursu „Połączeni pasją” było Regionalne 
Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach kampanii spo-
łecznej „Niepełnosprawni - myśl pozytywnie”. Wręczenie nagród 
laureatom odbyło się podczas gali w Centrum Dydaktyczno-Konfe-
rencyjnym im. Alcide de Gasperii Instytutu Europejskiego. Elżbieta 
Ostrowska otrzymała aparat fotograficzny. Prace finalistów, w tym 
pani Eli, zostaną wykorzystane do zilustrowania specjalnego kalen-
darza kampanii na rok 2014.

KOBIETA Z PASJĄ
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Widawscy samorządowcy, przedsiębiorcy i społecznicy spo-
tkali się na Wigilii. Spotkanie było dla władz gminy okazją do uho-
norowania jej dobrodziejów. 
 Statuetki „Sponsor Roku” trafiły do:
- GS SCH Pabianice
- LBS Zduńska Wola
- Marleny Hałaczkiewicz – 
  Zakład Piekarniczo-Cukierniczy w Widawie
- Wspólnoty Gruntowej w Widawie
- Piotra Nowaka z Widawy
- Justyny i Andrzeja Bartoszków – 
  Zakład Piekarniczo-Cukierniczy w Widawie
- Wincentego i Karola Chachulskich – firma Kawiks Patoki
- Marcina Janiaka – radny Rady Gminy Widawa
- Marka Kapiczyńskiego – PHU KAMAR w Widawie
- Radosława i Daniela Kapiczyńskich – firma RID w Widawie

Dyplomy otrzymali:
- Agnieszka Ochocka – stacja paliw „AGA” w Widawie
- Barbara Doliwa – MIRBAR w Widawie
- Róża i Tomasz Kacperscy – PHU „Róża” w Widawie
- Tomasz Wańdoch – sklep przemysłowy w Widawie
- Firma JANTOŃ 4J
- Grażyna Bartol – sklep przemysłowy, 
  kwiaty i usługi pogrzebowe w Widawie
- bank BGŻ

WIGILIJNE SPOTKANIE 
PRZYJACIÓŁ GMINY

- Barbara i Ryszard Woźniak – gospodarstwo sadownicze
- Iwona i Tomasz Lewandowicz – 
  sklep spożywczo-przemysłowy w Widawie
- Urszula i Waldemar Gorczyca – 
  sklep przemysłowy w Widawie
- KRUS Zduńska Wola
- Zdzisława i Włodzimierz Kopytnik – 
  zakład krawiecki w Widawie
- Wacław Michalak – sklep spożywczy w Widawie
- Edyta i Piotr Stępień – 
  sklep przemysłowy „Agrometal” w Widawaie
- Wiesław Osiecki – 
  firma Usługowo-Handlowo-Doradcza „MINI-MAX” w Widawie
- Renata i Robert Korczowic – Market TOM KOR w Widawie

Gospodarzem spotkania był wójt Jerzy Sylwester Woźniak. Ży-
czenia składali przewodniczący rady gminy Ireneusz Płóciennik oraz 
ks. Stefan Magiera. Wśród przybyłych na widawski opłatek gości byli 
m.in.: senator Andrzej Owczarek, przewodniczący Rady Powiatu Ła-
skiego Andrzej Banaszczyk, nadkom. Piotr Bielewski z Powiatowej 
Komendy Policji w Łasku, mjr Krzysztof Jewgiejuk z 32. Bazy Lot-
nictwa Taktycznego w Łasku, radni Rady Gminy Widawa, dyrektorzy 
szkół, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i widawskich 
instytucji, sołtysi oraz strażacy z Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Widawie. Oprawę artystyczną uroczystości przygotował zespół 
„Widawianie” działający przy GOK.

Ponad pół setki uczniów odebrało stypendia za wyniki w nauce 
osiągnięte w roku szkolnym 2012/2013. Z budżetu gminy przezna-
czono na ten cel 9,8 tys. zł. 

Uzdolniona młodzież ze szkół prowadzonych przez Gminę Wi-
dawa otrzymała stypendia naukowe z rąk wójta Jerzego Sylwestra 
Woźniaka oraz dyrektora swojej szkoły. Nagrodzono 51 uczniów 
klas IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjów, w tym: 24 
z SP Widawa, 3 z SP Chociw, 5 z SP Ochle oraz 17 z gimnazjum 
w Widawie i 2 z gimnazjum w Chociwiu. Warunkiem otrzymania 
stypendium było uzyskanie przez ucznia średniej co najmniej 5,0 
i wzorowego zachowania.

 ---------- Bezpłatna cytologia ---------- 
31 pań skorzystało z bezpłatnych badań cytologicznych 

w ramach Programu Zdrowotnego „Zdrowa Gmina” finansowane-
go przez samorząd. Wójt Jerzy Sylwester Woźniak widzi potrzebę 
przebadania znacznie większej liczby mieszkanek gminy Widawa 
i na grudniowej sesji zapowiedział kontynuację programu. Badania 
prowadzone są cyklicznie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie.

 ----------Radca radzi ---------- 
Mieszkańcy gminy mogli i mogą korzystać z darmowych po-

rad radcy prawnego, który przyjmuje interesantów dwa razy w mie-
siącu w Gminnym Ośrodku Kultury. W zeszłym roku skorzystało 
z nich ok. 120 osób. Mecenas Ewa Duda przyjmuje w GOK dwa 
razy w miesiącu (druga i czwarta środa miesiąca) od godz.16. 

STYPENDIA DLA 
NAJZDOLNIEJSZYCH 

UCZNIÓW
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Wśród wielu szkół w regionie noszących imię Jana Pawła 
II jest i ta, niewielka placówka w Chociwiu, której uczniowie 
dumnie pielęgnują wartości głoszone przez swego patrona.

Najlepszym tego świadectwem jest I miejsce Alicji Pawlak 
w Ogólnopolskim Konkursie wiedzy o czasach i osobie Karola 
Wojtyły - Jana Pawła II- „Papież Słowianin”.

Powodem do dumy jest także Dawid Woźniak, który w kon-
kursie organizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 4 w Bełchatowie w ramach Festiwalu logistyczno-ekonomicz-
nego wygrał konkurs wiedzy o społeczeństwie. Jego klasowy ko-
lega Adrian Marciniak był drugi w konkursie informatycznym. 

Wśród wielu zmagań z udziałem uczniów Zespołu Szkół 
w Chociwiu jest Olimpiada wiedzy o racjonalnym żywieniu 
(na etapie powiatowym II miejsce wywalczyła wyjątkowo 
uzdolniona Alicja Pawlak) oraz Międzygimnazjalny konkurs 
fizyczny w Łasku (II miejsce Adrian Marciniak). W konkursie
plastycznym: „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek wę-
gla nic złego nie zrobi nikomu” III miejsce zajęła Emilia Błasz-
czyk. Najszybciej w Wojewódzkim Biegu pamięci Jana Pawła 
II w kategorii klas IV-VI szkół podstawowych pobiegł Adam 
Jendryka (II miejsce na podium).

Alicja Pawlak, Aleksandra Wartałowicz z gimnazjum oraz 
Izabela Luter, Dominika Szymorek i Sandra Zmysłowska ze 
szkoły podstawowej za trud nauki, pracowitość i zaangażowa-
nie w życie szkoły zostały wyróżnione stypendium Wójta Gmi-
ny Widawa. Alicja Pawlak uzyskała też stypendium w ramach 
Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży 
Szczególnie Uzdolnionej - II edycja.

Zespół Szkół w Chociwiu może również poszczycić się 
uzyskaniem akcesu regionalnej sieci szkół promujących zdro-

wie. „Aktywni, bezpieczni i zdrowi”- pod takim hasłem odbył 
się w maju festyn rodzinny, w którego organizację z wielkim 
zaangażowaniem włączyła się cała społeczność szkolna. Wyjąt-
kową niespodzianką dla wszystkich okazał się debiut sceniczny 
rodziców, którzy wspólnie z nauczycielami przygotowali insce-
nizację bajki „Czerwony Kapturek”. Duch zdrowej rywalizacji 
zagościł także na boisku, gdzie z gimnazjalistami zmierzyli się 
nauczyciele, rodzice i strażacy z miejscowej OSP.

Kiedy 6 stycznia imprezą przy pomniku Ławeczce Tuwi-
ma w Łodzi zainaugurowano obchody Roku Tuwima, szkoła 
w Chociwiu również podjęła wyzwanie. Wspólne czytanie wier-
szy, konkursy recytatorskie oraz przedstawienie teatralne z „Lo-
komotywą” w tle, to nie tylko pomysły na świętowanie Tuwima, 
ale także doskonały sposób na popularyzowanie kultury żywego 
słowa oraz integrację ze środowiskiem lokalnym. Wójt Jerzy 
Sylwester Woźniak, dyrektor szkoły Jadwiga Kaczmarek oraz 
spora grupa rodziców przyjęli zaproszenie do wspólnego czyta-
nia „Słonia Trąbalskiego”, „Rzepki”, „Okularów”.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w gminnych obchodach 
narodowego Święta Niepodległości. Niezapomnianą lekcją hi-
storii były wszystkie uroczystości szkolne, a odświętne stroje, 
przypięte kotyliony i pięknie wyrecytowane słowa dawały wy-
raz wielkiego umiłowania i szacunku dla ojczystej ziemi.

Młodzi artyści swoje wokalne talenty zaprezentowali m.in. 
podczas 21. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
na deskach GOK oraz podczas Festiwalu Kolęd w Buczku. Choć 
w kalendarzu styczeń, szkoła już przygotowuje się do wyjątko-
wej uroczystości zaplanowanej na 12 czerwca 2014 roku, która 
upamiętnia 5. rocznicę nadania jej imienia człowieka wielkiego 
serca i wielkiej wiary.

SZKOŁA NIEWIELKA, A SUKCESÓW MOC 

Szkoła Podstawowa w Ochlach to najmniejsza placówka oświato-
wa na terenie Gminy Widawa. Mimo to jej działalność dydaktyczno-
-wychowawcza często jest widoczna nie tylko w obrębie miejscowo-
ści, w której się znajduje, ale i poza nią. W minionym roku uczniowie 
zdobyli wiele nagród w konkursach i zawodach sportowych.

W XV edycji konkursu plastycznego: ,,Twoja wiedza i czujka 
czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu” na etapie 
powiatowym w pierwszej grupie wiekowej Julia Chruściel z klasy 
I zajęła drugie miejsce, a Sylwia Bartosik z klasy I i Karina Szczuka 
z klasy II otrzymały wyróżnienie.

Gminny konkurs plastyczny na najładniejszą pisankę był suk-
cesem klasy III, która zdobyła pierwsze miejsce, a uczennica klasy 
II Karina Szczuka trzecie. W konkursie plastycznym: ,,Szczęśliwe 
dzieciństwo od dymu tytoniowego” organizowanym przez PCK 
w Łasku ta sama uczennica otrzymała wyróżnienie.

OCHLE TEŻ MAJĄ SWOICH PRYMUSÓW
W konkursie wokalnym z okazji obchodów Dnia Ziemi 

w Waszkowskiem, gm. Burzenin, Michalina Cynarska z klasy II 
zajęła trzecie miejsce, a Martyna Pietrzak z klasy V zdobyła wy-
różnienie. W konkursie ekologicznym Zespołu Szkół w Waszkow-
skiem uczniowie Patryk Wilczyński i Patryk Olejniczak z klasy III 
otrzymali wyróżnienia.

Dużym sukcesem naszej szkoły jest wyróżnienie dla ucznia 
klasy IV Piotra Urbańskigo w konkursie plastycznym w ramach 
Projektu Artystyczno-Ekologicznego ECOART w Łodzi. Uczeń 
klasy VI Konrad Zbierski był trzeci w Międzygminnym Konkursie 
Języka Angielskiego w Burzeninie .

W zawodach sportowych uczniowie na szczeblu gminnym wy-
grali turniej piłki koszykowej chłopców, turniej piłki ręcznej chłop-
ców, turniej piłki nożnej dziewcząt. 
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Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorow-
ski uhonorował „Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie” 
15 par. W imieniu głowy państwa małżonków obchodzących ju-
bileusz 50-lecia odznaczył wójt Jerzy Sylwester Woźniak. 

„Złote gody” w zeszłym roku obchodzili: Krystyna i Jan 
Chadryś, Marianna i Stefan Czapiński, Stanisława i Waldemar 
Jarzyński, Regina i Zdzisław Kaczmarek, Maria i Jan Królikow-
ski, Krystyna i Jan Krześniak, Bogusława i Jerzy Małolepszy, 
Maria i Czesław Miksa, Mirosława i Jerzy Morawski, Monika 
i Szczepan Mucha, Cecylia i Henryk Ociński, Eugenia i Edward 

TO SĄ MAŁŻEŃSTWA NA MEDAL

Olejniczak, Krystyna i Jan Owczarek, Janina i Ludwik Tyran, 
Krystyna i Edward Wieczorek.

Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele Podwyższe-
nia Krzyża Świętego odprawiona przez proboszcza ks. Stefana 
Magierę.

Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrze-
czeń dla dobra założonej przed pół wiekiem rodziny, za wycho-
wanie dzieci i uczciwe życie, w którym obok radości i uśmiechów 
losu nie brakuje problemów, cierpień i łez dziękował złotym ju-
bilatom na spotkaniu w GOK Jerzy Sylwester Woźniak. Wójto-
wi towarzyszyli: przewodniczący Rady Gminy Widawa Irene-
usz Płóciennik, skarbnik Dorota Słowińska, kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Longina Oleszczuk oraz jej zastępczyni Aneta 
Namirowska.

Prócz medali był wspólny poczęstunek, chwile wspomnień. 
Uroczystość uświetnił występ miejscowych artystów z ośrodka 
kultury.

Dzieci mają frajdę z placu zabaw zbudowanego przy GOK. 
Dorośli nie muszą martwić się o ich bezpieczeństwo, bo urzą-
dzenia spełniają wszelkie normy. Są to: zestaw zabawowy, pia-
skownica z bali z pokrowcem, huśtawka podwójna wahadłowa, 
huśtawka równoważna typu „ważka”, bujak na sprężynie typu 
„motorek”, karuzela tarczowa z siedzeniami. Dorośli opiekuno-
wie mogą przysiąść na wygodnej ławce. Plac zabaw kosztował 
26 tys. zł, w tym 25 tys. zł urządzenia i dokumentacja. Reszta 
poszła na zakup stolika, krzesełek oraz zabawek do piaskowni-
cy. Pieniądze pochodziły z funduszu sołeckiego. 

Wielkim światem zapachniało 4 grudnia w widawskim 
GOK. Pod dom kultury zajechał czerwony autobus typu double-
-decker, czyli londyński piętrowy autobus miejski. Przyjechała 
nim ekipa „Festiwalu języków obcych”. Projekt ten jest częścią 
szerszej kampanii realizowanej w 300 szkół z terenu Polski pod 
hasłem „Język to Twój paszport, ucz się języków”. Przy ich po-
mocy można było sprawdzić swoją wiedzę z języka angielskie-
go, rosyjskiego, niemieckiego czy francuskiego. Z zaproszenia 
skorzystały gminne szkoły. 

Głównym celem tej kampanii jest podniesienie motywacji 
do nauki języków obcych uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjów. Założenie to jest realizowane za pomocą atrakcyjnych 
zajęć dydaktycznych, zawierających m.in. quizy, ćwiczenia 
w grupach, konkursy i zabawy. Tak też było w Widawie. 

ZABAWA NA STO DWA

UCZ SIĘ JĘZYKÓW
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HARMONOGRAM ODBIORU 
ODPADÓW W 2014 r.

GMINA WIDAWA
Na bieżące równanie dróg, koszenie poboczy, oznakowa-

nie dróg, porządkowanie rowów i przepustów Gminny Zakład 
Usług Komunalnych w Widawie wydał w 2013 r. ok. 95 tys. zł. 
Na remont budynku na stadionie (ok.17 tys. zł), alejek targowi-
ska (ok. 11 tys. zł), pomnika i ławek w parku (500 zł) oraz urzą-
dzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(ok. 11 tys. zł) poszło prawie 40 tys. zł. Remonty wodociągów 
i kanalizacji pochłonęły ok. 122 tys. zł.

Na drogi nawieziono około: 550 ton gruzu, 3,6 tys. ton ka-
mienia, 450 ton żwiru, 22 tony asfaltu, 30 ton destruktu. Wy-
mieniono oznakowanie przejazdów kolejowych na drogach 
gminnych: Chociw-Las Zawadzki, Klęcz-Lucjanów, Sewery-
nów-Wincentów, Przyborów-Wincentów. Ustawiono znaki kie-
runkowe z numerami posesji w miejscowościach: Dębina, Cho-
ciw, Goryń, Klęcz, Kolonia Zawady.

Odtworzono strukturę rowów w miejscowościach: Sarnów 
(800 m.b.), Zawady (700), Zborów-Chrusty (2,3 tys.) Restarzew 
Cmentarny-Restarzew Środkowy (500), Patoki (900), Zborów 
(950), Sarnów-Józefów-Sewerynów (1,9 tys.). Łącznie ponad  

8 tys. metrów bieżących. Naprawiono 11 przepustów pod dro-
gami w miejscowościach: Dąbrowa Widawska- Babina, Wola 
Kleszczowa (za rzeką), Rogóźno, Józefów Widawski, Zborów, 
Brzyków, Sewerynów, Widawa – Dąbrowa Widawska, Dąbrowa 
Widawska -Wielka Wieś. Odkrzaczono drogi gminne na długo-
ści prawie 8 km. 

Wykonano remont budynku na stadionie. Pace polegały 
na malowaniu ścian, okien, drzwi wewnątrz budynku, naprawie 
instalacji elektrycznej, wydzieleniu pomieszczenia dla sędziów 
oraz na remoncie magazynku wraz z malowaniem elewacji ze-
wnętrznej. Były prowadzono prace remontowe świetlic wiej-
skich: Górki Grabińskie – wymiana drzwi z ościeżnicami (6 
szt.), Wincentów – wymiana drzwi zewnętrznych z ościeżnicą, 
Ochle – posadzka betonowa i ułożenie płytek ceramicznych (ok. 
130 mkw.)

Na naprawę alejek targowicy poszło ok. 150 ton kamienia. 
Wykonano PSZOK w Widawie. Ogrodzono plac, postawiono 
wiatę, wykonano płytę betonową na kontenery. 

Pracownicy ZUK usnęli 34 awarie sieci wodociągowej oraz 
100 sieci kanalizacji sanitarnej. Wymienili 250 wodomierzy na te-
renie gminy Widawa. Naprawa systemu sterowania w oczyszczal-
ni ścieków w Widawie kosztowała ponad 13 tys. zł.

KOMUNALKA 
W AKCJI 
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To był bogaty rok dla Referatu Inwestycji Środowiska 
i Spraw Komunalnych.

Najdroższą inwestycją była budowa sieciowej kontenerowej 
przepompowni wody w Rogóźnie i sieci wodociągowej. Całko-
wity koszt to prawie 800 tys. zł. Z funduszu unijnego gmina po-
zyskała na to zadanie niemal 470 tys. zł. Przebudowa gminnych 
dróg kosztowała prawie 660 tys. zł, a remonty blisko 175 tys. zł. 
Na odwodnienie dróg osiedlowych w Widawie wydano ponad 
500 tys. zł. 

Na odcinku Wola Kleszczowa Kąty za prawie 115 tys. zł 
położono 490 metrów bieżących asfaltu. 615 mb. nawierzchni 
asfaltowej na drodze wewnętrznej Wielka Wieś A - Wielka Wieś 
B oraz 530 mkw. nawierzchni z kostki brukowej pochłonęły po-
nad 214 tys. zł. Na przebudowę drogi gminnej i wewnętrznej 
w Restarzewie Środkowym wydano prawie 330 tys. zł. Długość 
nawierzchni asfaltowej położonej tam wynosi 990 mb. Roboty 
budowlane polegające na remoncie drogi w miejscowości Gra-
bówie były realizowane w dwóch etapach i kosztowały prawie 
175 tys. zł. Łączna długość wyremontowanego odcinka drogi 
z kruszywa wynosi prawie 2,4 tys. mb. To zadanie Fundusz 
Ochrony Gruntów Rolnych dofinansował kwotą 24,5 tys. zł.

Na inwestycję pn. „Budowa sieciowej kontenerowej prze-
pompowni wody w miejscowości Rogóźno wraz z siecią wodo-
ciągową w miejscowościach Józefów Widawski i Patoki - etap 
I oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Patoki, 
Korzeń gmina Widawa oraz w miejscowości Antonin - etap II” 

Siedem drużyn OSP wzięło udział w Gminnych Zawodach 
Sportowo-Pożarniczych na stadionie w Widawie. Zawodników 
i widzów przywitał prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Widawie dh Włodzimierz 
Konieczny oraz wójt gminy Widawa Jerzy Sylwester Woźniak. 

Komisja sędziowska składała się z druhów reprezentujących 
jednostki OSP. Przewodniczył jej st. kpt Sławomir Wągrowski 
z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku.

W sztafecie pożarniczej najlepszymi okazały się drużyny OSP 
Widawa i OSP Ochle. Na dalszych miejscach: Rogóźno, Chociw, 
Dąbrowa Widawska, Brzyków i Restarzew. Ćwiczenia bojowe wy-
grała drużyna OSP Restarzew, dalej były: Widawa, Rogóźno, Ochle, 
Dąbrowa Widawska, Chociw i Brzyków. Po zsumowaniu punktów 
zdobytych w obu konkurencjach wygrała OSP Widawa, druga była 
OSP Rogóźno, trzecia OSP Ochle. Kolejne drużyny to: OSP Dąbro-
wa Widawska, OSP Restarzew, OSP Chociw, OSP Brzyków.

INWESTYCJA ZA INWESTYCJĄ

ZMAGANIA STRAŻAKÓW

Gmina Widawa uzyskała dofinansowanie w ramach działania
„Podstawowe usługi gospodarki i ludności wiejskiej” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 
w wysokości 75 proc. kosztów kwalifikowanych, czyli niemal
470 tys. zł. Została wybudowana sieciowa kontenerowa prze-
pompownia wody w Rogóźnie, sieć wodociągowa w Patokach 
o długości prawie 5,6 km oraz w Korzeniu o długości ponad 2,1 
km.

W roku 2013 zakończono rozbudowę oświetlenia drogowe-
go ul. Nowy Rynek i ul. Rocha w Widawie, w Dębinie i Brzyko-
wie. Całość kosztowała prawie 60 tys. zł. 

Wójt gminy Widawa podpisał z samorządem wojewódz-
twa łódzkiego umowy o przyznanie pomocy unijnej na remont 
budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie oraz strażni-
cy Ochotniczej Straży Pożarnej w Restarzewie Cmentarnym. 
W GOK nastąpi wymiana instalacji centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody użytkowej. Koszt całego zadania był szacowany 
na ponad 170 tys. zł, a dotacja miała wynieść prawie 117 tys. zł 
kosztów kwalifikowanych. Przetarg już rozstrzygnięto. Wygrała
firma DARK–BUD. Za 105 tys. zł ma wykonać zadanie do koń-
ca lutego. 

Remont strażnicy OSP w Restarzewie Cmentarnym polega-
jący na wymianie pokrycia dachowego, wykonaniu podwiesza-
nego sufitu oraz odnowieniu elewacji zewnętrznej szacowany
jest na niemal 204 tys. zł. Uzyskana dotacja wynosi prawie 137 
tys. zł. Przetargu jeszcze nie rozstrzygnięto. 
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Sto rodzin z gminy Widawa będzie bezpłatnie korzystać z sze-
rokopasmowego internetu i sprzętu za pieniądze z Unii Europej-
skiej i budżetu państwa. 18 listopada wójt gminy podpisał umowę 
o dofinansowanie projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu dla 
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców gminy Wida-
wa”.

- To bardzo korzystna i potrzebna inwestycja w naszych miesz-
kańców, ale za pieniądze z zewnątrz - wójt Jerzy Sylwester Woźniak 
cieszy się ze zdobytych euro i złotówek. - Zagrożonym wyklucze-
niem cyfrowym zapewnimy dostęp do internetu czym wyrównamy 
szanse uczestnictwa tych mieszkańców gminy w społeczeństwie 
informacyjnym.

W skład zestawu komputerowego, który trafi do stu domów 
w gminie Widawa, wchodzi jednostka centralna, monitor, klawia-
tura i mysz. Na komputerze zainstalowany będzie system operacyj-
ny, oprogramowanie biurowe oraz oprogramowanie antywirusowe. 
Uczestnicy projektu, który potrwa do końca 2015 r., przejdą m.in. 
szkolenie w zakresie obsługi komputera i korzystania z Internetu. 
Gminie na zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu 
dla setki gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cy-
frowym udało się zdobyć prawie 676 tys. zł, z czego ponad 574 tys. 
zł z Unii Europejskiej. 

Rekrutacja uczestników projektu rozpoczęła się 23 grudnia, 
a zakończy się 20 stycznia. O uczestnictwo w projekcie mogą się 
ubiegać: 

INTERNET TRAFI POD STRZECHY
1)  gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upo-

ważniające do wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, 
a więc: osoba samotnie gospodarująca, której miesięczny do-
chód nie przekracza kwoty 542 zł netto lub rodzina, w której 
miesięczny dochód nie przekracza kwoty 456 zł netto na osobę;

2)  gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważ-
niające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń ro-
dzinnych, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę albo 
dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539 zł, albo 623 zł 
na osobę w rodzinie jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne

3)  dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji mate-
rialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów so-
cjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze 
szkołą oraz/lub ośrodkiem pomocy społecznej (zgodnie z usta-
wą o pomocy społecznej miesięczny dochód na osobę nie może 
przekraczać 456 zł netto)

4)  osoby niepełnosprawne 
5) rodziny zastępcze
6)  dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w na-

uce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodat-
kowany na osobę w rodzinie, w roku poprzedzającym rok udzia-
łu w projekcie był niższy niż ostatni aktualny roczny wskaźnik.

  Regulamin i formularze do wypełnienia są dostępne na stronie 
internetowej www.widawa.pl. 
  Szczegółowe informacje w urzędzie gminy Widawa, pok. nr 23 i 25.

Uroczystości dożynkowe 2013 odbyły się w Brzykowie. Dzię-
ki wielkiemu zaangażowaniu sołtysa Zbigniewa Bartosiewicza, 
mieszkańcy przygotowali odświętny wystrój swojej miejscowości. 
Podobnymi staraniami mogą się także pochwalić mieszkańcy Wiel-
kiej Wsi.

Barwny korowód dożynkowy prowadzony przez widawską 
strażacką orkiestrę dętą wyruszył spod strażnicy OSP Brzyków 
do miejscowego kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela. Mszę świętą 
dziękczynną odprawił proboszcz parafii ks. Piotr Siech przy udziale
księdza Sławoja Pryta.

Starostami dożynek 2013 byli Małgorzata Mielczarek z Wiel-
kiej Wsi B oraz Andrzej Niewiadomski z Brzykowa. 

Eugeniuszowi Gackiemu, Mariuszowi Gackiemu, Radosławo-
wi Piechowiczowi, Ryszardowi Cicheckiemu, Krzysztofowi Płó-
ciennikowi oraz staroście dożynek – Andrzejowi Niewiadomskie-

PIĘKNIE DZIĘKI ZA PLONY

mu zostały wręczone odznaki honorowe „Zasłużony dla rolnictwa”. 
Na wniosek wójta gminy Jerzego Sylwestra Woźniaka nadał je Mi-
nister Rolnictwa Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba. 

Stałym punktem tej corocznej imprezy był organizowany już 
po raz szósty kulinarny konkurs „Widawskie smaki”. Sołectwa pre-
zentowały się w nowych, udekorowanych z wielką fantazją namio-
tach, serwując zarówno potrawy na zimno jak i na gorąco, z garnka 
czy grilla. Zwycięzcą konkursu okazało się sołectwo Brzyków, dru-
gie było sołectwo Osieczno, trzecie Rogóźno, czwarte zaś sołectwo 
Wielka Wieś. 

Nowością był ogłoszony po raz pierwszy przez wójta kon-
kurs „Na najładniejsze przyśpiewki dożynkowe”. Nagrody w tym 
konkursie otrzymali: sołectwo Wielka Wieś, Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej oraz zespół „Widawianie” 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie. 
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Rodzice chętnie przysyłają dzieci do Publicznego Przedszkola 
w Widawie. W zeszłym roku można było przyjąć wszystkie zgło-
szone dzieci, bowiem w Brzykowie funkcjonuje oddział zamiejsco-
wy placówki.   

Rok 2013 obfitował w wiele bardzo ważnych i ciekawych wyda-
rzeń. Bale karnawałowe dochodowe odbywają się w przedszkolu od 
2000 r. W minionym roku zostały zorganizowane dwa takie bale. Je-
den w styczniu, drugi andrzejkowy. Za wypracowane pieniądze dzie-
ci miały zorganizowaną wycieczkę oraz zakupiono zabawki do sal.

Do najważniejszych wydarzeń minionego roku kalendarzowego 
należą:pasowanie na przedszkolaka, spotkanie z policjantem, pielę-
gniarką, spacer na cmentarz - pamiętamy o żołnierzach poległych 
za ojczyznę (zapalamy znicze), wróżby andrzejkowe z teatrzykiem 
Kacperek, bal karnawałowy dla dzieci- uroczystość z udziałem ro-
dziców i zaproszonych gości, bal karnawałowy i andrzejkowy dla 
rodziców, „Mikołajki” - święto grupowe, spotkanie z Mikołajem, 
wręczanie upominków, wspólna zabawa z Mikołajem, Jasełka Bo-
żonarodzeniowa-występy przedszkolaków z udziałem rodziców 
i zaproszonych gości, choinka noworoczna z Mikołajem dla dzie-

11 lutego (poniedziałek) - Poznajmy się! - zajęcia integracyjne 
oraz ogłoszenie feryjnego konkursu plastycznego Zimowy pej-
zaż.
13 i 15 lutego (środa i piątek) - Film i bajka na ekranie – projek-
cja bajek i filmów.
14 lutego (czwartek) – Zajęcia plastyczne Walentynka dla bli-
skiej osoby.
21 lutego (czwartek) o godz. 11 – biblioteka zaprasza wszystkie 
dzieci na spotkanie o tematyce „Dbam o swoje bezpieczeństwo”. 
Do naszej biblioteki zawita policjant z Komendy Policji w Wi-
dawie Adam Czerwiec. 
W okresie ferii zimowych działa Kącik zabaw, gdzie dzieci 
mogą spędzić wolny czas wśród gier, puzzli, klocków, koloro-
wanek itp.

ZABIEGANE PRZEDSZKOLAKI  

ci z udziałem rodziców i zaproszonych gości, wyjazd do Łaskiego 
Domu Kultury na przedstawienie „Marzenia się spełniają”, Tłusty 
Czwartek- zabawy przy muzyce, tradycje, wspólne spożywanie 
pączków, topienie marzanny- poznawanie zwyczajów i tradycji, 
szukanie wiosny- spacery po najbliższej okolicy, teatrzyk „Jak 
się mają wielkie sprawy , czyli o miłości boćka do żaby”, wyjazd 
do Łodzi na przedstawienie „Wilk, koza i siedem koźlątek”, Dzień 
mamy i taty - uroczystości dla rodziców, piknik rodzinny z okazji 
Dnia Dziecka w Brzykowie, wycieczka do Muzeum Parafialnego 
w Widawie, zakończenie roku szkolnego- uroczystości z udziałem 
rodziców i zaproszonych gości.

Nie sposób ująć wszystkich wydarzeń, nawet zwykły dzień 
niesie dla dzieci ciekawe sytuacje np.: wspólne dekorowanie sali, 
wykonywanie ozdób świątecznych (zajączki, Mikołaje), spacery 
nad rzekę czy na stadion. 
- Cieszę się bardzo, że placówka rozszerzyła swe granice. Mam na-
dzieję, że wiele uroczystości i imprez będzie można nadal organizo-
wać w obiekcie w Brzykowie, który posiada bardzo dobre warunki 
lokalowe i terenowe – mówi dyrektor Krystyna Partyczyńska.

FERIE ZIMOWE 2014 W BIBLIOTECE
Zapraszamy również na:
• Poranki z książką - zabawy czytelnicze,
• Zimowe malowanki - głośne czytanie połączone z zabawami   
plastycznymi,
• Wesoły świat zagadek - rozwiązywanie różnych krzyżówek  
 i zagadek,
• Quiz wiedzy o internecie.
Ponadto dostępne są:
• zbiory biblioteczne,
• stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu,
• materiały plastyczne i kolorowanki,
• gry planszowe, puzzle,
• klocki, zabawki, przytulanki.
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W minionym roku, dokładnie 1 lutego 2013 r., minęło 15 
lat od założenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Dą-
browie Widawskiej. Był to więc rok jubileuszowy. Uroczyste 
obchody odbyły się w lipcu. 

We wrześniu uczestnicy ŚDS z opiekunami wyjechali 
na wycieczkę do Ciechocinka. Zwiedzili tężnie, Park Zdro-
jowy, Warzelnię Soli, Muzeum Rehabilitacji w Ciechocinku, 
kościół św. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie i popłynęli promem 
po Wiśle. Na początku października, jak prawie co roku, był 
wyjazd do Częstochowy. Zgodnie z życzeniem jednego z pod-
opiecznych - Waldemara Brzozowskiego - wycieczka miała 
miejsce w święto Matki Bożej Różańcowej. Uczestnicy wzięli 
udział we mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo-
żej Jasnogórskiej, zwiedzili Jasną Górę, a potem Park Miniatur 
Sakralnych w Złotej Górze. Dla jednego z przyjętych niedaw-
no do placówki niepełnosprawnych był to powrót do Często-
chowy po 40 latach.

Na początku listopada miała miejsce Inauguracja XVI Festi-
walu Sztuk Wszelakich organizowanego przez V DPS w Łodzi 
pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego. Podczas 

Ponad 93 tys. zł wpłynęło w zeszłym roku do gminy z tytułu 
opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Więk-
szość pieniędzy została przeznaczona dla dzieci. 

Najwięcej, bo ok. 35 tys. zł z tzw. korkowego, pochłonęło 
utrzymanie świetlic. Zajęcia odbywające się w nich mają być al-
ternatywą dla alkoholu, narkotyków i innych uzależnień. Latem 
na terenie byłego budynku szkoły w Brzykowie zostały zorgani-
zowane półkolonie letnie. Z tej formy wypoczynku skorzystało 
31 dzieci. Dwie uczennice Zespołu Szkół w Chociwiu, laureatki 
ogólnokrajowego konkursu wiedzy o papieżu Janie Pawle II, 
wypoczywały w Mrzeżynie. 

To nie wszystko. Z pieniędzy za „korkowe” był częścio-
wo sfinansowany konkurs plastyczny: „Uzależnieniom STOP
– ŚWIAT ma inne propozycje”. Wzięło w nim udział 112 dzieci 
i wszystkie otrzymały nagrody. Z nagród cieszyli się też uczest-
nicy ogłaszanego corocznie przez wójta gminy Widawa Jerzego 
Sylwestra Woźniaka konkursu na „Najładniejszą pisankę wiel-

KORKOWE DLA DZIECI I DOROSŁYCH
kanocną”. Dzieci z Publicznego Przedszkola skorzystały z moż-
liwości obejrzenia spektaklu „Marzenia się spełniają” w Łaskim 
Domu Kultury, a dla młodzieży w GOK odbył się koncert byłe-
go alkoholika, który swój nałóg zamienił na propagowanie mu-
zyki hiphopowej.

Sfinansowano też zakup sprzętu sportowego dla młodzieży
celem propagowania zdrowego trybu życia. To m.in. siatki i pa-
letki do tenisa stołowego, zestawy do piłki siatkowej, piłki m.in. 
do futbolu i szczypiorniaka, a nawet zestaw do walki bokser-
skiej. Część korkowego poszła na szkolne spektakle połączone 
z prelekcją dotyczącą uzależnień i na współorganizację bardzo 
udanej plenerowej imprezy „Z rodziną jest OK”. 

W ramach funduszu zarządzanego przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ośrodku zdrowia 
w Widawie prowadzony jest punkt konsultacyjno-terapeutyczny 
dla rodzin dysfunkcyjnych. Pomocą służą dwie terapeutki, które 
przyjmują w poniedziałki i środy. 

AKTYWNI NIEPEŁNOSPRAWNI

gali nastąpiło rozstrzygnięcie plebiscytu „Opiekun Roku 2013”. 
Jedną z 10 nominowanych do tytułu Opiekuna Roku i nagro-
dzonych jest rehabilitantka ŚDS w Dąbrowie Widawskiej Anita 
Matusiak. 

ŚDS w Dąbrowie Widawskiej utrzymuje kontakty z po-
bliskimi ośrodkami dla osób niepełnosprawnych. Przy okazji 
różnych konkursów i spotkań integracyjnych jego podopieczni 
odwiedzili ŚDS w Sędziejowicach, Łasku, Osieku, DPS w Zduń-
skiej Woli. Wzięli udział w dyskotece ,,Protektor” , w VIII Woje-
wódzkim Biegu ku czci Jana Pawła II w Łasku, w Wojewódzkiej 
Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie ,,Ziemia 
Łódzka”. W gminnym konkursie na najładniejszą pisankę Da-
riusz Wańdoch i Elżbieta Ostrowska zajęli trzecie miejsce.

Piątka uczestników ŚDS uczestniczyła w IV edycji progra-
mu ,,Szansa na godne życie’’ organizowanego przez PCPR. Brali 
udział w doradztwie zawodowym, szkoleniach, 6-dniowym wy-
jeździe integracyjnym do Jastrzębiej Góry. Zdobyli uprawnienia 
do obsługi wózków widłowych, stacji paliw LPG, jedna osoba 
ukończyła kurs kulinarny, jedna kurs komputerowy i jedna kurs 
obsługi kasy fiskalnej.
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Samorządowcy, duchowni, strażacy, harcerze z 64 Wi-
dawskiej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej, nauczyciele 
i uczniowie oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy zebrali się  
11 listopada, aby uczcić 95. rocznicę Narodowego Święta Nie-
podległości. 

Oprócz pocztów sztandarowych jednostek OSP i szkół z na-
szej gminy, udział wzięli w niej żołnierze 32 Bazy Lotnictwa 
Taktycznego w Łasku. W 2013 roku niewątpliwą ciekawostką 
było uczestnictwo członków Samodzielnej Grupy Rekonstruk-
cyjnej w mundurach z tamtych lat.

Uroczysty pochód przemaszerował spod widawskiej straż-
nicy do kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, gdzie ks. 
proboszcz Stefan Magiera odprawił mszę w intencji Ojczyzny. 
Po mszy, zebrani udali się na miejscowy cmentarz, by nad mogi-
łami poległych w obronie Ojczyzny odmówić modlitwę i oddać 
im hołd.

Przed grobem nieznanego żołnierza wartę pełnili harcerze, 
żołnierze, druhowie OSP oraz członkowie grupy rekonstruk-
cyjnej. Uroczystość na cmentarzu rozpoczęto od wciągnięcia 
na maszt flagi państwowej i odegrania hymnu państwowego.
Wójt Jerzy Sylwester Woźniak zaapelował do wszystkich, aby 
we współczesnym, wolnym i demokratycznym kraju rozumieli, 
czym jest i jaką wartość stanowi narodowa niepodległość i sa-
modzielne państwo. 

POKŁON BOJOWNIKOM 
O WOLNĄ POLSKĘ

- wydano 450 dowodów osobistych
- z pobytu stałego w naszej gminie wymeldowało się 20 osób
- z pobytu czasowego wymeldowało się 168 osób
- na pobyt stały zameldowało się 71 osób, a na pobyt czasowy   
 80
- na świat przyszło 70 dzieci
- zmarło 120 mieszkańców gminy
- udzielono 9 ślubów cywilnych
- sporządzono 37 aktów małżeństw oraz 65 aktów zgonu
- umiejscowiono 4 zagraniczne akty urodzeń i 2 akty 
 małżeństw
- wydano 851 odpisów aktów stanu cywilnego
- wydano 4 decyzje w sprawie zmian imion i nazwisk, w tym 
 2 odmowne

URZĄD STANU CYWILNEGO 
2013 W LICZBACH

 ---------- Szkody oszacowane ----------
W związku z procedurą szacowania szkód w rolnictwie po-

wstałych na skutek wystąpienia na terenie gminy Widawa deszczu 
nawalnego w terminie od 26 maja do 26 czerwca 2013 komisja 
powołana przez Wojewodę Łódzkiego potwierdziła wystąpienie 
szkód w 51 gospodarstwach rolnych, na łącznej powierzchni 
216,29 ha upraw kwalifikujących się do likwidacji. W 31 gospo-
darstwach rolnych, których właściciele zadeklarowali chęć sko-
rzystania z kredytu preferencyjnego, kwota oszacowanych szkód 
w produkcji roślinnej wyniosła prawie 400 tys. zł.

 ---------- Co ze śmieciami ? ----------
Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych 

z gminy Widawa zajmuje się bełchatowski Eko-Region. Umo-
wa obowiązuje od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. Koszt 
2-letniej usługi to prawie 1 mln zł. 

29 sierpnia został uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych w Widawie. Działa przy ul. Kieł-
czygłowskiej dwa razy w tygodniu. Odpady można dostarczać 
w każdy roboczy piątek w godz. 12-15.30 oraz w każdy roboczy 
poniedziałek w godz. 8 -13. 

 ---------- Drzewko za makulaturę ----------
Pierwszą akcję drzewko za surowce przeprowadzono w gmi-

nie w październiku 2013. Zbierano elektroodpady i makulaturę. 
Rozdano ok. 500 drzewek, rozlosowano nagrody. 
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Gminna Biblioteka Publiczna w Widawie po przekształceniach 
dokonanych w roku 2013 jest samorządową instytucją kultury. Po-
dejmuje szereg działań o charakterze kulturalnym, aktywnie włącza 
się w imprezy organizowane na terenie gminy Widawa.

W okresie ferii zimowych 2013 zorganizowała dzieciom i mło-
dzieży wiele atrakcji, które odbywały się od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach otwarcia biblioteki. Szczególnym dniem ferii było 
spotkanie z policjantem Adamem Czerwcem. Dzieci miały możli-
wość potrzymania kajdanek, pistoletu. 

Sejm przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2013 Ro-
kiem Juliana Tuwima, więc w Szkole Podstawowej w Widawie 
przy współpracy biblioteki został zorganizowany Szkolny Konkurs 
Czytelniczy ,,Wiersze Juliana Tuwima”. Uczestnikami konkursu 
byli uczniowie klas II i III Szkoły Podstawowej w Widawie. Oto 
wyniki Klasy III: pierwsza Amelia Kacperska, druga Amelia Kraw-
czuk, trzecia Milena Kuśmierek i Wiktoria Kubiaczyk. Klasy II: 
pierwsza Oliwia Szczecińska, druga Natalia Przybylska , trzecia 
Amelia Zdunek.

BIBLIOTECZNE PODSUMOWANIE
Pozostali uczestnicy: Kacper Lisowski, Sebastian Kowalski, 

Wiktoria Cichecka, Paulina Słomczyńska, Gabrysia Materka,Wik-
tor Kapiczyński, Szymon Dziedzic, Filip Franiak. 

Zorganizowano również Gminny Konkurs Czytelniczy: ,,Wier-
sze Juliana Tuwima”. Uczestnikami konkursu byli laureaci Szkol-
nego Konkursu Czytelniczego klas II i III Szkoły Podstawowej 
w Widawie oraz uczniowie klas II i III Szkoły Podstawowej w Cho-
ciwiu. Uczniowie otrzymali Kartę czytelnika, w której odpowiadali 
na pytania związane z wierszami Juliana Tuwima. Pierwsze miejsce 
zajęła Amelia Kacperska z klasy IIIa, która zdobyła 50 pkt. na 53 
pkt., druga była Amelia Krawczuk z klasy IIIa (47 pkt.), a trze-
cia Olga Kubik z klasy II szkoły w Chociwiu, (45 pkt.). Pozostali 
uczestnicy: Oliwia Szczecińska, Gabrysia Marszałek, Natalia Przy-
bylska, Aleksandra Luter, Martyna Brożyńska.

Święto najmłodszych odbyło się pod hasłem: Na Dzień Dziec-
ka skocz po książkę do biblioteki. Tego dnia odbyło się głośne czy-
tanie wierszy oraz bajek na powietrzu. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Widawie oraz wójt gminy Wi-
dawa włączyli się do zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej Bronisława Komorowskiego akcji „Narodowe Czy-
tanie”. W 2013 roku publicznie czytane były utwory Aleksandra 
Fredry. Czytali je na powietrzu przedstawiciele władz, nauczyciele, 
pracownicy placówek kultury, uczniowie oraz ochotnicy spośród 
zebranych widzów. Każdy z uczestników akcji otrzymał pamiątko-
wy stempel pieczęci związanej z tegoroczną odsłoną „Narodowego 
Czytania”. 

Cały czas prowadzona jest zbiórka makulatury. Zebrano pra-
wie 7 ton makulatury i wymieniono ją na nowe książki dla dzieci 
i dorosłych. Bibliotekarze proszą o przekazywanie zbędnej maku-
latury. Przyjmowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach 
pracy biblioteki, czyli od godz. 11 do godz. 19. 

Ubiegłoroczne gminne obchody tego święta w Widawie od-
były się w Gminnym Ośrodku Kultury. Wójt życzył wszystkim 
związanym z oświatą, aby codzienność była dla nich coraz bar-
dziej przyjazna i przeniknięta poczuciem pełnienia misji wycho-
wawców nowych pokoleń. 

Dla wszystkich obecnych przygotowano przepiękny, wzru-
szający koncert muzyczny, w którym solistka Teatru Muzyczne-
go w Łodzi Sylwia Strugińska-Wochowska oraz zespół instru-
mentalny Alla Vienna zaprezentowali piosenki niezapomnianej 
Anny German.

NA ŚWIĘTO NAUCZYCIELI

Pod takim hasłem odbył się festyn rodzinny organizowany 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Widawie. Atrakcji zarówno 
dla dzieci jak i dla dorosłych zapewniono niemało. Na ten dzień 
GOK przygotował bogaty program artystyczny. Wystąpiły dzie-
ci z zespołu taneczno-wokalnego „Wesołe nutki”, miejscowe 
przedszkolaki, instrumentaliści, soliści i kabarety z GOK, jak 
również zawodnicy widawskiej grupy taekwondo. Duży aplauz 
publiczności wywołał występ zespołu wokalnego „Pracujący-
Razem” oraz grupy teatralnej „Tacy sami”. Ci ostatni wystawili 
przygotowaną z dużym rozmachem bajkę „Galimatias w bajko-
wym lesie”. 

Z RODZINĄ JEST OK
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625-lecie nadania praw miejskich Widawie, setki motocy-
klistów z całej Polski i mnóstwo widzów. Dni Widawy 2013 
oraz III Widawski Zlot Motocyklowy okazały się sukcesem or-
ganizacyjnym za unijne pieniądze zdobyte w ramach działania 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Widawski zlot motocyklowy w trakcie odpustu św. Rocha 
stał się marką gminy. Ściąga tu z każdym rokiem coraz więcej 
miłośników motocykli, zabytkowych maszyn i nietypowych 
pojazdów. Zeszłoroczna parada ponad 500 maszyn prowadzo-
na przez wójta Jerzego Sylwestra Woźniaka, który uwielbia 
jeździć na stalowym rumaku, przejechała po kilkunastu miej-
scowościach gminy. Na placu targowym w Widawie rozgry-
wane były konkurencje motocyklowe: slalom, pchanie beczki, 
konkurs na najgłośniejszą maszynę.

Do dziś uczestnicy Dni Widawy wspominają występy wi-
dawskich adeptów sztuki walki taekwondo, kieleckiego kaba-
retu „Czwarta Fala”, czy coverowego zespołu „Aster”.

Gwiazdą wieczoru był rockowo-folkowy zespół „Ino Ros” 
z Nowego Targu. Finalista telewizyjnego programu „Must Be 
The Music” rozgrzał publiczność do białego. Pokazy laserowe 
i dyskoteka pod gwiazdami były kropką nad „i” imprezy, która 
rozsławia gminę Widawa.

TO BYŁY PIĘKNE DNI...

   Imprezy i przedsięwzięcia Gminnego Ośrodka Kultury 
w Widawie mówią same za siebie. Wymienimy tylko niektóre.
1.  Powstała grupa „PracującyRazem” z profesjonalnie przygo-

towanym programem cygańskim. Zespół robi furorę
2.  Od kwietnia do czerwca 2013 r. dzieci uzdolnione plastycznie 

uczestniczyły w warsztatach plastycznych organizowanych 
przez Łódzki Dom Kultury: Filcowanie na mokro, Z tkaniny 
i koronki, Odzyskiwanie i obróbka termiczna szkła oraz ma-
lowanie szklanych ozdób 

3.  Festyn Rodzinny: „Niedziela z rodziną” połączony z otwar-
ciem placu zabaw dla dzieci 

4.  II Widawskie Spotkania z Tradycja i Historią, czyli Noc 
Świętojańska

5.  Grupa teatralna „Tacy sami” kilkakrotnie wystawiła bajkę dla 
dzieci „Galimatias w bajkowym lesie”

6.  Udział w Regionalnym Turnieju Sołectw w Szadku w trzech 

KULTURA MA SIĘ SUPER
konkurencjach: sztuka ludowa i przedmioty użytkowe zwią-
zane ze wsią, potrawa regionalna oraz prezentacja artystycz-
na. „Tacy sami” zaprezentowali widawską „Pierzawkę” 
i zdobyli wyróżnienie. 

7.  Wystawa rysunku i malarstwa Magdaleny Kapiczyńskiej, 
mieszkanki wsi Zborów, dziś studentki III roku ASP we Wro-
cławiu. Wystawa nosiła tytuł „Człowiek”.

8.  Wieczór pieśni patriotycznej, przygotowany przez zespół 
śpiewaczy „Widawianie” z okazji Święta Niepodległości. 

9.  „Andrzejki” - impreza folklorystyczna z udziałem artystów 
amatorów z GOK

10.  Piękna oprawa plastyczna imprez przygotowywanych przez 
dom kultury. Wszystkie stroje i akcesoria niezbędne do pro-
gramów i inscenizacji szyte i wykonywane są przez pracow-
ników GOK we własnym zakresie, z materiałów otrzyma-
nych od miejscowych przedsiębiorców.
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