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To będzie wielka gratka dla sympaty-
ków sportu i wspaniała promocja gminy. 
2 lipca kilkakrotnie przez teren gminy 
i centrum Widawy będzie przejeżdżał ju-
bileuszowy 25. Międzynarodowy Wyścig 
Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków. 
W tej sprawie w urzędzie gminy odbyło 
się spotkanie wójta Jerzego Sylwestra 
Woźniaka z dyrektorem wyścigu Tade-
uszem Skorkiem. 

Na terenie gminy Widawa będzie lot-
ny finisz.  Różni się on tym od premii spe-
cjalnej, że kolarze zdobywają bonifikatę 
czasową, zatem zapowiada się bardzo cie-
kawa rywalizacja.

W tym roku w wyścigu kolarskim 
„Solidarności” bierze udział 20 ekip za-
wodowych z Europy. Pula nagród wynosi 
100.000 zł. Zawodnicy przez widawską 
gminę przejadą  co najmniej 3 razy i trzy-
krotnie pojawią się w samym sercu Wida-
wy. W tym celu w ostatnich dniach została 
zmieniona  trasa wyścigu. Wójt, któremu 
bardzo zależało na tym, by mieszkańcy  
gminy mogli z bliska poczuć kolarskie 
emocje domyśla się, że wpływ na zmianę 
trasy miała jego dobra współpraca  z Wal-
demarem Krencem, przewodniczącym 
łódzkiej „Solidarności” i jednocześnie 
przewodniczącym komitetu organiza-
cyjnego tego wyścigu. Dyrektor Tadeusz 
Skorek objechał teren i postanowiono, 
że kolarze będą pokonywać pętlę:  Górki 
Grabińskie, Widawa, Rogóźno. 

KOLARSKIE 
ZMAGANIA 

W SERCU WIDAWY

TYLE  WŁADZY 
W RĘKACH PAŃ

Zbigniew Krzyżański 
Kolejarz z Chociwia  jest 

gminnym radnym trzecią kadencję. 
W obecnej (2010-14) przewod-
niczy Komisji Oświaty, pracuje 
w Komisji Infrastruktury i Ochrony 
Środowiska oraz  Komisji Spraw 
Społecznych. 

W mijającej kadencji przy-
czynił się do  budowy kanaliza-
cji w osiedlu Chociw i boiska dla 
chociwskiego klubu. Uważa, że 
w gminie wciąż jest za mało asfal-
towych dróg. 

Jak ocenia obecnego wójta? - 
Idzie z nim pogadać. Umie słuchać ludzi. Stara się wyciągnąć gminę 
z kryzysu finansowego – podkreśla radny Krzyżański.

Joanna Kozieł 
Rolniczka z Zawad jest gminną 

radną drugą kadencję. W obecnej 
(2010-14) pracuje w Komisji In-
frastruktury i Ochrony Środowiska, 
Komisji Oświaty oraz Komisji Re-
wizyjnej. 

W upływającej kadencji pilno-
wała, by powstał chodnik w Zawa-
dach, by na bieżąco  była  remon-
towana wiejska świetlica, by były 
naprawiane drogi i czyszczone 
rowy. Żałuje, że nie załatwiła wiaty 
przystankowej w Zawadach i lampy 
na drodze do świetlicy. 

Jaki jest obecny wójt? - Dobrze zna potrzeby gminy, dogaduje 
się z każdym – mówi radna Kozieł.

SAMORZĄDOWE  PODSUMOWANIE

- Premier Donald Tusk powinien brać ze 
mnie przykład. Jeśli chodzi o parytety, 
to jestem wzorcem - uśmiecha się wójt 
Jerzy Sylwester Woźniak pytany przed 
8 marca o politykę kadrową wobec ko-
biet. - Świetnie współpracuje mi się 
z paniami. Stanowiska kierownicze po-
wierzam głównie kobietom. Są bardzo 
ambitne, pracowite. 

W słowach wójta nie ma ani grama prze-
sady. Teraz w urzędzie gminy wszystkie kie-
rownicze stanowiska piastują kobiety, choć 
wcześniej przeważali  mężczyźni. Prawą 
ręką wójta - sekretarzem gminy i jednocze-
śnie kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 
jest Longina Oleszczuk (na zdjęciu). Bardzo 
ważną funkcję skarbnika gminy, czyli lokal-
nego ministra finansów, pełni Dorota Sło-
wińska. Referatem inwestycji, środowiska i 
spraw  komunalnych kieruje Dorota Kacz-
marek. Kierownikiem referatu oświaty jest 
Magdalena Paliwoda, a zastępcą kierownika 
USC Aneta Namirowska.

Jednostki podległe wójtowi także zdo-
minowały panie. Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej kieruje Katarzyna 
Frąckiewicz, Środowiskowym Domem 
Samopomocy Społecznej w Dąbrowie Wi-
dawskiej Dorota Pawlak, Gminną Bibliote-
ką Publiczną w Widawie Aneta Krawczyk, 
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Widawie 
Anna Krześniak. 

Co z gminnymi placówkami oświato-
wo-wychowawczymi? Podobnie! Dyrektor-
ką Publicznego Przedszkola w Widawie jest 
Krystyna Partyczyńska, Szkoły Podstawo-
wej w Ochlach Anna Brzozowska, Zespołu 
Szkół w Chociwiu Jadwiga Kaczmarek. 

Gdzie rządzą podlegli wójtowi pano-
wie? Marek Wójcik, dyrektor Zespołu Szkół 
w Widawie, jest wisienką na oświatowym 
torcie. Wójt ceni go za to, że jest nie tylko 
dobrym menedżerem, ale i za to, że dobrze 
odnajduje się w labiryncie środków unij-
nych. Drugi z panów – Sławomir Zapart 
– kieruje Samodzielnym Publicznym Zakła-
dem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wi-
dawie, a trzeci – Dariusz Michniewski – jest 
kierownikiem  Gminnego Zakładu Usług 
Komunalnych. 

- Jak widać, u mnie parytetów mogliby 
domagać się  mężczyźni -  na twarzy wójta 
Woźniaka znów pojawia się uśmiech. - Sta-
wiam na panie, bo mają w sobie dużo empa-
tii. Urzędnik ma cierpliwie służyć ludziom, 
kobiety reagują spokojnej, a sytuacje są róż-
ne. Dla każdego jego sprawa jest najważniej-
sza, a dla mnie najważniejsze jest, by każdy 
kto przyszedł do naszego urzędu, wychodził 
z niego zadowolony, bo uzyskał pomoc albo 
został wyczerpująco poinformowany. 
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Wyniki pana uporczywej walki o wyciągnięcie gminy Wida-
wa z finansowej zapaści widać gołym okiem. Po raz pierwszy
budżet zamyka się prawie 2-milionową nadwyżką operacyjną  
i nie trzeba zaciągać kredytu, by wykonać niezbędne prace na 
terenie gminy. 

– Żelazna dyscyplina finansowa, którą wprowadziłem, polityka
zaciągania pasa, nieprzejadania pieniędzy, a jedynie inwestowania w 
to, co mieszkańcom gminy jest najbardziej potrzebne, wreszcie za-
owocowały. Jeszcze mamy duże zadłużenie, ale już łapiemy oddech. 
Każdy może powiedzieć, że mogło być inaczej, lepiej, ale nie każdy 
potrafi wskazać właściwą drogę, by wyprowadzić gminę na prostą.
Na co pójdzie ta nadwyżka?

– Na inwestycje. W ramach tych środków wybudowany zo-
stanie wodociąg we wsi Siemiechów. Zasadność i pilna potrzeba 
budowy wodociągu w tej miejscowości podyktowana jest faktem 
budowy kopalni odkrywkowej Złoczew.  Chcę uchronić miesz-
kańców przed największym problem jaki może ich dotknąć, przed 
brakiem wody. W kopalni Złoczew niedługo zaczną się prace, lej 
depresyjny może zabrać ludziom wodę z ich studni. Musimy teraz 
za to się wziąć, byśmy pewnego dnia nie obudzili się na pustyni  
i bez pieniędzy na zapewnienie tego źródła wszelkiego życia. Mu-
szę o to zadbać. Wykonana zostanie również dokumentacja budowy 
wodociągu we wsiach Ochle Kolonia i Grabówie (Kolonia).
Dużą kwotę przeznacza pan na drogi.

– To jest konieczność. Na terenie gminy Widawa jest około 200 
km gminnych dróg, z czego zaledwie około 40 km z nawierzchnią 
asfaltową. Znaczna część asfaltówek wymaga natychmiastowe-
go remontu. Trzeba też budować nowe trakty. Jest jeszcze wiele 
miejsc, gdzie wcześniej zaniechano budowy sieci wodociągowej  
i dziś trzeba to nadrobić. Powtarzam, priorytetem dla gminy muszą 
być i są drogi oraz bieżąca woda. Bez jednego i drugiego nie ma 
dziś życia. W tym roku wykonane zostaną nawierzchnie asfaltowe 
w miejscowościach Józefów Widawski i Ochle. Położona zostanie 
nowa nawierzchnia na odcinku Klęcz-Sarnów. Mieszkańcy Ligoty 
doczekają się nawierzchni asfaltowej od drogi powiatowej w stronę 
bloków mieszkalnych. Przebudowana zostanie ulica Nowomiejska w 
Widawie, rozpocznie się także I etap remontu dworca autobusowego 
w Widawie.
W tym roku rozpoczęte zostaną długo oczekiwane prace przy 
remoncie mostu we wsi Ruda. 

– Moi poprzednicy lekkomyślnie doprowadzili do szybkiej 
rozbiórki mostu, bo chcieli pozbyć się problemu. Postanowiłem, że 
most wybuduję, bo o kilka kilometrów skraca on drogę mieszkań-
ców wsi Ruda, Wrzosy do pracy, sklepu, lekarza czy też siedziby 
gminy.

Jakie jeszcze inwestycje będą cieszyć mieszkańców gminy?
– Kosztowne i drobniejsze, z kasy gminy i za pieniądze, któ-

re pozyskaliśmy z zewnątrz. Sukcesywnie montowane są nowe 
wiaty przystankowe, co kontynuowane będzie i w tym roku. Jako 
pierwsza stanie wiata w Dąbrowie Widawskiej. Nastąpi rozbudo-
wa oświetlenia drogowego w Józefowie, Kolonii Zawady, Wielkiej 
Wsi czy Woli Kleszczowej.

Po przebudowie Ośrodka Zdrowia w Brzykowie nadszedł 
wreszcie czas, aby rozbudować garaże przy OSP w Brzykowie po 
to, aby cenne pojazdy strażackie nie były jak dotychczas garażo-
wane na podwórkach u osób prywatnych, lecz tam gdzie jest ich 
miejsce.

Właśnie zakończyły się prace przy remoncie Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Widawie. W ramach tej inwestycji wymieniona została 

w całym obiekcie instalacja c.o. Wypiękniała nam sala widowisko-
wa. W tym roku świętujemy jubileusz 100-lecia powstania Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Restarzewie. Dla podkreślenia wagi tego 
jubileuszu będzie wyremontowana strażnica. Podpisana została już 
umowa z wykonawcą remontu. Obchody jubileuszu zaplanowane 
są w okresie wakacyjno-letnim, dlatego należy się spieszyć.
Mówi pan o pieniądzach z zewnątrz. Na jakie zadania udało się 
panu zdobyć fundusze?

– Na remont w Gminnym Ośrodku Kultury jak i w OSP Re-
starzew. Są to pieniądze z Unii Europejskiej, która pokrywa aż 80 
procent kosztów kwalifikowanych. Zdobyłem też pieniądze, całą
kwotę, na odwodnienie budynku Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Dąbrowie Widawskiej. Ze względu na fakt, że przez wiele 
ostatnich lat gmina Widawa nie prowadziła remontów budynków 
stanowiących jej własność, przez co są w kiepskim stanie i koniecz-
nym jest dziś ratowanie tego mienia na wszelki, możliwy sposób. 
Wykonanie odwodnienia budynku ŚDS w Dąbrowie Widawskiej 
zapobiegnie dalszemu pękaniu i rozwarstwianiu się ścian. Doku-
mentacja już w przygotowaniu. Przetarg ogłosimy niebawem.
Powód do zadowolenia mają też mieszkańcy osiedla domów 
jednorodzinnych w Chociwiu.

– Wykonamy oczekiwane od kilkunastu lat odwodnienie osie-
dla, które po każdym większym deszczu czy roztopach było zale-
wane, a jego mieszkańcy ponosili z tego tytułu finansowe stra-
ty. Uchronię ich od tego budując porządną kanalizację burzową.  
W ramach wyodrębnionych środków w budżecie gminy przeznaczo-
nych na sołectwa, w każdej miejscowości na terenie gminy wykonane 
będą prace polegające na remoncie, odnowie i doposażeniu świe-
tlic, budynków OSP, jak rów-
nież naprawy odcinków dróg  
i oświetlenia. Zakres tych 
prac wynika z potrzeb 
sygnalizowanych przez 
mieszkańców. Szcze-
góły przed-
stawię w 
następnym 
w y d a n i u 
„ G a z e t y 
Widaw-
skiej”.

W nieco ponad 21-milionowym budżecie gminy spłacającej 
ogromne długi po poprzednikach niecałe 14 procent pieniędzy 
przeznacza pan na inwestycje. Jest pan zadowolony ?

– To dużo jak na tak obciążony budżet i mało jak na potrzeby 
gminy, ale jestem realistą. Będę się cieszył dopiero wtedy gdy na 
inwestycje będę przeznaczał 25 procent budżetu. Wiem jak to zro-
bić, ale wyciąganie gminy z finansowej zapaści wymaga żelaznej
dyscypliny i czasu. 

(Plan inwestycji na str. 4)

Wójt gminy Widawa Jerzy Sylwester Woźniak: - Powtarzam, priorytetem dla naszej gminy muszą być  
i są drogi oraz woda bieżąca. Bez jednego i drugiego nie ma dziś życia

PO PIERWSZE: INWESTYCJE, INWESTYCJE 
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Sporo inwestycji zrealizuje w tym roku gminny samorząd. Na 
niektóre udało się zdobyć wsparcie z zewnątrz, jednak większość 
będzie finansowana z budżetu gminy.  

Wodociągi
1) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siemiechów,
2) opracowanie dokumentacji technicznej wodociągu Ochle Kolo-
nia, Grabówie (Kolonia)

W budżecie na inwestycje wodociągowe została zabezpieczona 
kwota w wysokości 317 000 zł. Część środków na ten cel planuje 
się pozyskać z zewnątrz tj. Unii Europejskiej w ramach Działania 
321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Pro-
gram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Drogi i mosty
1)  przebudowa drogi w miejscowościach Sarnów i Klęcz
   Wykonana zostanie jezdnia asfaltowa wraz z poboczami tłucz-

niowymi. Długość odcinka drogi wyniesie 1263,30 m.
2) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ochle
   Planuje się wykonanie jezdni asfaltowej wraz z poboczami tłucz-

niowymi. Całkowita długość drogi – 1134 m.
3) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Józefów Widawski 
   W ramach tej inwestycji wykonana zostanie jezdnia asfaltowa wraz 

z poboczami tłuczniowymi. Całkowita długość drogi - 470 m.
4) przebudowa drogi w miejscowości Ligota
   Inwestycja ta obejmuje wykonanie remontu jezdni poprzez uło-

żenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego. 
Całkowita długość odcinka drogi -     219 m. 

5)  planowany jest również remont drogi w miejscowości Widawa, 
ul. Nowomiejska

6)  budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w miejscowości Chociw
7)  opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi 

Goryń-Wrzosy
8)  w roku bieżącym rozpocznie się również remont mostu w miej-

scowości Ruda

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE W GMINIE WIDAWA W 2014 R.
W budżecie Gminy na zadania inwestycyjne związane z drogami 

i mostami zabezpieczono łącznie kwotę 1 387 000 zł.
Budynki gminne

1) remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie
   Zakres robót obejmuje wymianę instalacji centralnego ogrzewa-

nia i ciepłej wody użytkowej oraz pomalowanie sali widowisko-
wej. Wartość robót wynosi  105 464,48 zł, w tym 80 proc. kosz-
tów kwalifikowanych pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

2)  remont budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Resta-
rzewie Cmentarnym

   W ramach remontu wymienione zostanie pokrycie dachowe, 
podwieszany sufit oraz odnowiona elewacja zewnętrzna. War-
tość robót wynosi 123 032,52 zł, w tym 80 proc. kosztów kwali-
fikowanych pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

3) dobudowa garażu do istniejącej strażnicy OSP w Brzykowie 
4)  wykonanie odwodnienia budynku Środowiskowego Domu Sa-

mopomocy Społecznej w Dąbrowie Widawskiej 
   Zabezpieczona kwota w budżecie 150 000 zł. Środki w całości 

pochodzą z dotacji z budżetu państwa.
Oświetlenie uliczne 
W ramach rozbudowy oświetlenia ulicznego planuje się zreali-

zować następujące zadania inwestycyjne: 
a) dobudowa oświetlenia ulicznego w Józefowie koło Klęcza, 
b)  przebudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejsco-

wości Dębina (dotyczy płatności za wykonane roboty w roku 2013)
c)  przebudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miej-

scowości Kolonia Zawady
d)  przebudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miej-

scowości Wielka Wieś A
e)  przebudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miej-

scowości Wola Kleszczowa
Planowany w budżecie łączny koszt zadań inwestycyjnych zwią-

zanych z oświetleniem ulicznym wynosi 49 579,73 zł.
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Ukraińska firma kosmetycz-
na Elfa Pharm sp. z o.o. rozpo-
czyna działalność w Chociwiu, 
w podstrefie Łódzkiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej. Ze-
zwolenia na działalność w ŁSSE 
30 stycznia otrzymało 12 in-
westorów. Produkcja w gminie 
Widawa ma ruszyć w połowie 
marca. Na początek pracę znaj-
dzie tu 15 osób. Docelowo może 
ich być 80. 

Wójt Jerzy Sylwester Woź-
niak zrobił bardzo dużo, aby 
jak najszybciej firma ta otrzy-
mała wszelkie zezwolenia na 
szczeblu gminy, powiatu, woje-
wództwa oraz w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych. - Walka 
z bezrobociem w naszej gminie 
to mój priorytet. Jako wójt fabry-
ki nie mogę uruchomić, ale czy-
nię wszystko, co w mojej mocy, 
by gmina była przyjazna inwe-

TAK  SIĘ  WALCZY  Z  BEZROBOCIEM TAK  SIĘ  WALCZY  Z  BEZROBOCIEM 
storom, bo to oni tworzą miejsca 
pracy dla naszych mieszkańców. 
Umówiliśmy się z prezesem 
Elfy Pharm, że w pierwszej ko-
lejności da pracę mieszkańcom 
naszej gminy. Pamiętajmy, że je-
den  zatrudniony  pracownik, to 
bezpieczny byt dla całej jego ro-
dziny  - podkreśla wójt Woźniak 
i dodaje, że współpracuje już 
z kolejną firmą przymierzającą 
się do uruchomienia działalno-
ści na terenie gminy. 

Prezes Elfy  Mirosław No-
wak planuje uruchomienie pro-
dukcji w połowie marca. Mówi, 
że pomoc wójta gminy Widawa 
na bodaj najtrudniejszym etapie 
załatwiania zezwoleń była nie-
oceniona. - Doceniam to i wiem, 
że na pana wójta zawsze może-
my liczyć – mówi prezes. 

Na początek pracę w Elfie 
Pharm dostanie 15 osób. Do 

końca 2015 r. ma być zatrud-
nionych 30 pracowników, a do-
celowo 80. Firma kosmetyczna 
działa na terenie Ukrainy, Sło-
wacji i Polski. Dział handlowy 

Uroczystość wręczenia zezwoleń odbyła się  w łódzkiej fabryce 
Grohmana. Wręczali je: wojewoda Jolanta Chełmińska, prezesi 
Zarządu ŁSSE SA  Tomasz Sadzyński i Stanisław Witaszczyk 

ma w Krakowie, a w gminie 
Widawa jedyną w Polsce fa-
brykę. Jej marką jest „Green 
Pharmacy” - kosmetyki bardzo 
roślinne.

Aneta Pilecka 
Sołectwo: Chrząstawa
Kadencja: pierwsza
Praca: wychowywanie dzieci, go-
spodarstwo 5 ha
Rodzina: mąż Piotr,  dzieci - Nata-
lia (10 lat), Martyna (6)
Zainteresowania: dobry film, cza-
sami wyjazdy z rodziną 
Uśmiecham się gdy: wszystko 
idzie po mojej myśli
Denerwuje mnie: brak tolerancji
Plus dla obecnego samorządu za: 
wybudowanie pięknej świetlicy 
wiejskiej, równanie dróg, wyka-
szanie rowów, odśnieżanie dróg 
na bieżąco
Zadanie dla samorządu: utwardzić 
niektóre odcinki dróg, postawić 
znaki ograniczające tonaż, gdyż 
auta wywożące drewno z lasu 
niszczą drogę, udrożnić przepusty
Cenię wójta J.S. Woźniaka za: wy-
budowanie świetlicy; mimo swo-
ich obowiązków zawsze znajduje 
czas dla ludzi, nie tylko sołtysów, 
wysłucha człowieka,  zawsze stara 
się pomóc

Jan Cygan  
Sołectwo:Wielka Wieś B
Kadencja: druga
Praca:  rolnik, gospodarstwo 30 
ha, 21 krów, 15 jałówek
Rodzina: żona Beata, dzieci – Mar-
cin (27),  Zosia (25), Artur (23)
Zainteresowania: konie 
Uśmiecham się gdy: spotykam 
życzliwych ludzi
Denerwuje mnie: ludzka zawiść 
i nieżyczliwość
Plus dla obecnego samorządu za: 
drogę asfaltową, docieplenie po-
szkolnego  obiektu gdzie działa 
świetlica, kostkę koło przystanku 
dla dzieci i koło kapliczki
Zadanie dla samorządu: załatać 
dziury w asfalcie w centrum wsi
Cenię wójta J.S. Woźniaka za: 
obiektywizm, dostępność, ludzkie 
podejście, wyprowadzenie gminy 
z ogromnego zadłużenia

Ewa Kaczmarek
Sołectwo: Rogóźno
Kadencja: pierwsza
Praca: gospodyni domowa
Rodzina: mąż Sławomir,  dzieci 
– Marcin (35), Marta i Artur (30)
Zainteresowania: urządzanie 
domu, ogród
Uśmiecham się gdy: mogę coś 
załatwić dla mieszkańców naszej 
wsi
Denerwuje mnie: bałagan i śmieci 
w lasach
Plus dla obecnego samorządu za: 
utwardzenie ok. 3 km dróg w so-
łectwie, przepusty, odnowienie 
wiejskiej świetlicy
Zadanie dla samorządu: położyć 
asfalt za starym korytem rzeki od 
posesji nr 53
Cenię wójta J.S. Woźniaka za: in-
westowanie w gminę, przyjazny 
stosunek do ludzi i umiejętność 
wysłuchania człowieka

Mirosław Michalski
Sołectwo: Wielka Wieś A
Kadencja: pierwsza
Praca: rolnik, 30 ha, 20 krów, 30 
byczków i jałówek
Rodzina: żona Janina, dzieci 
– Anna (33), Janusz (27)
Zainteresowania: czasopisma rol-
nicze nt. hodowli bydła, grzybo-
branie 
Uśmiecham się gdy: widzę sąsia-
dów, a szczególnie sąsiadki
Denerwuje mnie: łamanie przepi-
sów ruchu drogowego
Plus dla obecnego samorządu za: 
drogę asfaltową, docieplenie po-
szkolnego  obiektu gdzie działa 
świetlica, kostkę koło przystanku 
dla dzieci i koło kapliczki
Zadanie dla samorządu: dokończe-
nie remontu świetlicy (elewacja)
Cenię wójta J.S. Woźniaka za: 
Bank Żywności, oddelegowanie 
gminnych urzędników do pomo-
cy przy wypełnianiu wniosków o 
dopłaty, wyremontowanie ośrodka 
zdrowia w Brzykowie, wyciągnię-
cie gminy z finansowego dołka.  

G A L E R I A   W I D A W S K I C H   S O Ł T Y S Ó W

Aneta Pilecka Jan Cygan Ewa Kaczmarek Mirosław Michalski



6

Członkowie Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Restarzewie mają najniższą śred-
nią wieku w powiecie łaskim. Pierwsze 
skrzypce grają młodzi ludzie z 38-letnim 
prezesem Rafałem Brożyną, ale i star-
si wiekiem druhowie zajmują tu ważne 
miejsce. W tym roku będą razem święto-
wać 100-lecie swojej straży. 

Do OSP Restarzew zapisanych jest 33 
strażaków. Na ostatnim walnym zebraniu 
wyróżnili zasłużonych dla jednostki druhów 
honorowych. Są to byli prezesi: Zygmunt 
Pietrzak, Jan Brożyński, Marian Mrozowski 
oraz Henryk Ociński i Czesław Stępnik. 

Zarząd, na czele z Rafałem Brożyną, 
tworzą: Zygmunt Pietrzak (wiceprezes), 
Marcin Jasiczek (naczelnik), Piotr Marci-
niak (zastępca naczelnika), Artur Stasiak 
(skarbnik), Magdalena Ochocka (sekre-
tarz) i Marek Baranowicz (gospodarz). 

Jednostka wprawdzie nie należy do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego, ale bierze udział w akcjach. Najczę-
ściej druhowie pomagają przy wypadkach 
drogowych, pompują wodę z podwórek 
podczas wiosennych roztopów.  - W ze-
szłym roku po zimie było sporo roboty, 
układania worków, kierowania wody  do 
rzeki Widawki – wylicza prezes Brożyna. 

Wyposażenie jednostki to średni sa-
mochód pożarniczy star, węże, prądow-
nice, motopompa, piła motorowa, środki 
ochrony osobistej. - Może nasze mundury 
nie są najnowsze, ale trzeba wiedzieć, że 
taki mundur kosztuje 2 tysiące 700 zło-

OSP RESTARZEW – MŁODA 100-LATKA 

20 września 2013 r. wójt gminy 
Widawa podpisał umowę o przy-
znanie pomocy w ramach działania 
413 Wdrażanie Lokalnych Strategii 
Rozwoju w zakresie operacji odpo-
wiadających warunkom przyznania 
pomocy w ramach działania Odno-
wa i Rozwoju Wsi objętego PROW 
na lata 2007-2013 z samorządem 
województwa łódzkiego na zada-
nie pn.: Remont budynku straż-
nicy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Restarzewie Cmentarnym pole-
gający na wymianie pokrycia da-
chowego, wykonaniu podwieszane-
go sufitu oraz odnowieniu elewacji 
zewnętrznej.

27 listopada zostało ogłoszone 
postępowania przetargowe. Termin 
składania ofert został wyznaczony 
na 12 grudnia. Wpłynęło 15 ofert. 
Została wybrana oferta złożona 
przez firmę Spółdzielnia Rzemieśl-
nicza Budowlana, ul. Górnicza 30/36 
w Łodzi za kwotę 123 032,52 zł 
brutto (najdroższa oferta wynosiła 
199 791,71 zł brutto). 3 stycznia 
2014 r.  firma z Łodzi zwróciła się 
do zamawiającego informując go, 
iż zawarcie umowy o zamówienie 
publiczne nie będzie możliwe po-
nieważ w cenie oferty nie została 
skalkulowana robocizna. 

22 stycznia spośród pozosta-
łych ofert wybrano bez przepro-
wadzania ich ponownego badania 
i oceny tę złożoną przez firmę „Fi-
nans-Bud” Dominika Statkiewicz 
Kuśnie 48d za kwotę 138 711,53 zł 
brutto. Umowa została podpisana 
3 lutego. Termin zakończenia ro-
bót został ustalony na 20 czerwca 
2014r. 

Wartość robót w 2014 r. wy-
niesie 123 tys. zł z czego 80 proc. 
kosztów kwalifikowanych stanowić 
będzie dotacja z Unii Europejskiej. 

REMONT STRAŻNICY 
OSP RESTARZEW

tych, nie licząc kasku, butów, rękawic 
– zauważa prezes.

Druhowie cieszą się  kącikiem spor-
towym dofinansowany przez gminę dzięki 
zaangażowaniu wójta Jerzego Sylwestra 
Woźniaka.  Jest stół do ping-ponga, pił-
karzyki, sztangi, ławeczki do ćwiczeń itd. 
Opiekę nad kącikiem sprawuje przyjęta 
do OSP młodzież. Mieści się on w wyre-
montowanym garażu powstałym w latach 
80. ubiegłego wieku. 20 tys. zł OSP po-
zyskała z Komendy Głównej PSP dzię-
ki staraniom wójta Woźniaka i senatora 
Andrzeja Owczarka. Sporo pracy włożyli 
w ten remont sami druhowie. 

W tym roku OSP Restarzew obchodzi 
100-lecie. Jednostka  powstała w 1914 r., 
ale nie zachowały się dokumenty z tamte-
go czasu. Druhowie szukali statutu w archi-
wum łódzkim, ale bez powodzenia. Mają 
jedynie potwierdzenie, że w 1927 r. zakład 
ubezpieczeń przekazał dotację straży. Pra-
wie 200 zł. Poszukiwania dokumentów 
trwają. Skąd wiadomo, że jednostka po-
wstała w 1914 roku? Bo w roku 1974 od-
była się uroczystość nadania sztandaru.  W 
tych latach żyły osoby pamiętające począt-
ki OSP.  Miejscowy nauczyciel Franciszek 
Góreczny spisał jej  dzieje. 

Jak strażacy będą świętować naj-
prawdopodobniej w lipcu 100. urodziny? 
Będzie sporo odznaczeń. Część już zosta-
ła przyznana na wniosek prezesa Rafała 
Brożyny. Do tego czasu ma być wyremon-
towana strażnica z 1957 r.
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W budynku Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Widawie jest cieplutko i pachnie 
świeżością. Właśnie zakończył się re-
mont, na który samorząd zdobył pieniądze 
z Unii Europejskiej. 

20 września zeszłego roku wójt gmi-
ny Widawa podpisał umowę o przyznanie 
pomocy w ramach działania 413 Wdraża-
nie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakre-
sie operacji odpowiadających warunkom 
przyznania pomocy w ramach działania 
Odnowa i Rozwoju Wsi objętego PROW 
na lata 2007-2013 z samorządem woje-
wództwa łódzkiego na zadanie pn.: Re-
mont budynku Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Widawie.

27 listopada zostało ogłoszone postę-
powanie przetargowe. Termin składania 
ofert został wyznaczony na 12 grudnia. 
Wpłynęło 8 ofert. Została wybrana ta 
złożona przez firmę DARK-BUD Usługi 
Remontowo-Budowlane Dariusz Jezior-
ski Rdzeń I  za kwotę 105 464,48 zł brutto 
(najdroższa oferta wynosiła 138 348,35 zł 
brutto). 

OŚRODEK  KULTURY  W  REMONCIE
9 stycznia została zawarta 

umowa z wykonawcą. Zakres 
robót obejmuje remont budynku 
GOK polegający na wymianie 
instalacji centralnego ogrzewa-
nia i ciepłej wody użytkowej 
oraz pomalowanie ścian i sufitu 
w sali widowiskowej o łącznej 
powierzchni 390 mkw. Wartość 
robót  to 105 tys. zł z czego 80 
proc. kosztów kwalifikowanych 
stanowić będzie dotacja z Unii 
Europejskiej. 

Termin zakończenia robót 
został ustalony na 28 lutego. Wójt 
gminy Jerzy Sylwester Woźniak 
i szefowa GOK Anna Krześniak 
doglądali prac i dopingowali ro-
botników, by zakończyli je w terminie. Na 9 
marca w domu kultury została zaplanowana 
impreza z okazji Dnia Kobiet. Szykuje się 
zabawa na rosyjską nutę. Wystąpią „Pracu-
jącyRazem”, „Tacy Sami”, „Wesołe Nutki” 
i „Widawianie” z GOK oraz uczniowie Ze-
społu Szkół w Widawie.  

 -------- Nabór do orkiestry --------
– Wystarczy mieć słuch i chęć do 

pracy – tak kapelmistrz Orkiestry Dętej 
Gminy Widawa Jan Kondratowicz  zachę-
ca  dzieci, młodzież i dorosłych do rozpo-
częcia nauki gry na instrumentach dętych. 
Nabór prowadzi Gminny Ośrodek Kultu-
ry. Nauka jest bezpłatna.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki. 
Początek o godz. 16. Prowadzi je sam Jan 

Akcja pod takim hasłem została prze-
prowadzona po raz pierwszy w gminie 
Widawa we wrześniu zeszłego roku. Był 
to strzał w dziesiątkę.  Na placu targowym 
w Widawie rozdano ok.  500 drzewek 
i krzewów ozdobnych. Ilość zebranych 
odpadów w czasie trwania akcji szacuje 
się na ponad 7 ton elektrośmieci i około  
300 kg makulatury.

Uczestnicy akcji „Drzewko za su-
rowce” brali udział w losowaniu bardzo 
atrakcyjnych i praktycznych nagród rze-
czowych ufundowanych przez wójta gmi-
ny Widawa w postaci sprzętu AGD. Robot 
kuchenny wylosował Marcel Smarzych 
- szczęśliwy tata czworaczków z Górek 
Grabińskich, odkurzacz trafił do Kamila 
Kozieła z Józefowa Widawskiego, a deska 
do prasowania do Andrzeja Stępnika z Re-
starzewa Cmentarnego.

Akcja prowadzona była w wspólnie 
firmą z Eko-Region sp. z o.o. W tym roku 
odbędzie się druga edycja „Drzewka za 
surowce”.  

Druhowie spotykają się na walnych 
zebraniach sprawozdawczych ochotni-
czych straży pożarnych. 11 stycznia za-
początkowało je zebranie OSP Widawa. 
Cykl zakończy OSP Patoki, gdzie spotka-

Kondratowicz. To absolwent Wydziału 
Wychowania Muzycznego Państwowej 
Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi, 
dyrygent, chórmistrz, założyciel i kapel-
mistrz orkiestr dętych w Widawie i Sę-
dziejowicach lata (1995-2000). 

 -------- Gościnne występy --------
Około 30 artystów z GOK wystąpi na 

scenie centrum kultury w Bełchatowie. 
8 marca grupy „Tacy sami” i „Pracujący-
Razem” zaprezentują  melodyjny i barw-
ny program na cygańską nutę. 

nie strażaków-ochotników wyznaczono 
na 15 marca, godz. 18. 

W gminie Widawa jest 9 jednostek 
OSP. Jak wynika z danych opracowanych 
po walnych zebraniach w 2012 r., należa-
ło do nich 337 członków zwyczajnych, 19 
wspierających i 14 honorowych. W sze-
regach straży doliczono się 22 kobiet. Po 
ostatnim zebraniu w Patokach będą znane 
najświeższe liczby.

Dotychczasowe zebrania sprawoz-
dawcze odbyły się we wszystkich jednost-
kach. W wielu, jak na przykład w OSP Ro-
góźno, uczestniczył wójt Jerzy  Sylwester 
Woźniak. Zebrania sprawozdawczo-wy-
borcze odbędą się w 2016 r.  

DRZEWKO 
ZA SUROWCE 

surowce”.  

STRAŻACKIE  PODSUMOWANIA

KRÓTKO Z GOK
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Orkiestra Jurka Owsiaka zagrała w Widawie już po raz 14. 
Zabawa była przednia, a jej uczestnicy nie szczędzili grosza na 
cel jaki przyświecał przedsięwzięciu. Do akcji włączyli się na-
uczyciele miejscowych szkół i przedszkola, harcerze, pracowni-
cy Gminnego Ośrodka Kultury  oraz wiele innych osób.

Widawska orkiestra grała na góralską nutę. Barwne stroje 
i melodyjne, wpadające w ucho rytmy rozbawiły tłumnie zgro-
madzoną publiczność. 

Na scenie GOK ze wspaniale przygotowanymi programami 
artystycznymi wystąpiły dzieci i młodzież ze szkół w Ochlach, 
Chociwiu i Widawie oraz artyści z GOK. Aplauz wywołał prze-
cudny występ przedszkolaków z Publicznego Przedszkola w 
Widawie, które wykonały taniec ludowy do piosenki „W moim 
ogródeczku”. Oprócz tańca, przedszkolaki przygotowały na au-
kcję samochód Świętego Mikołaja, który po zaciętej licytacji 
trafił w ręce wójta Jerzego Sylwestra Woźniaka. 

Jak zawsze burzę oklasków za swój występ otrzymały  „We-
sołe Nutki”. Amatorska grupa teatralna „Tacy sami” rozgrzała 
publiczność przygotowaną przez siebie i wykonaną z wyjątko-
wym wdziękiem aranżację  przeboju „My Słowianie”. Owacjom 

WIELKA  ORKIESTRA  ŚWIĄTECZNEJ  POMOCY  ZAGRAŁA  W  WIDAWIE  OD  SERCA 
nie było końca. Odbył się także wykonany z humorem i długo 
oklaskiwany pokaz taekwondo. 

Na koniec w barwnym widowisku słowno-muzyczno-ta-
necznym pt. „Ino śpiwom, ino grom” wystąpiła grupa „Pracu-
jącyRazem”. Ich piękne góralskie stroje, taniec, śpiew i humor 
sprawiły, że na sali stworzył się piękny, folkowy klimat, a mu-
zyka  porywała do tańca. 

Bogaty program imprezy przeplatany był licytacjami, z któ-
rych do puszki orkiestrowej wpłynęło 2.490 zł. Licytowano ga-
dżety orkiestrowe, obrazy, monety okolicznościowe oraz piłkę 
i strój sportowy. Na pełnych obrotach działał kącik piękności 
oraz kawiarenka orkiestrowa, dosłownie pękająca w szwach. 

Zaledwie dwójka orkiestrowych wolontariuszy uwijała się 
jakby ich było z dziesięcioro. Świetnie spisały się gimnazjalistki 
z Widawy – Klaudia Płóciennik i Natalia Tabaszewska, które 
prowadziły konferansjerkę.  

Do wszystkich puszek, dzięki zainteresowaniu i ofiarności 
naszych mieszkańców, zebrano łącznie 7.791,85 złotych, 10 do-
larów amerykańskich, 10 funtów brytyjskich oraz 1 eurocent, 
czyli więcej niż w roku ubiegłym o prawie 2 tysiące złotych. 
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WIELKA  ORKIESTRA  ŚWIĄTECZNEJ  POMOCY  ZAGRAŁA  W  WIDAWIE  OD  SERCA 
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CYFROWI MANIACY  NAJLEPSI W ŁÓDZKIEM

Dzieciaki z oddziału przedszkolnego oraz ucznio-
wie klas I-II chociwskiej podstawówki uczestniczą 
co miesiąc w audycji muzycznej. Przygotowuje je 
Artystyczna Agencja Muzyczna „Art-ES” z Pabianic. 
W zeszłym miesiącu zajęcia nosiły tytuł „Granie na pia-
nie”, a 19 marca będzie „Solo i w duecie (akordeon)”.  
Dzieci poznały już m.in. muzykę żydowską, kolędy 
z całego świata,  a przed nimi jeszcze „Egzotyczny ta-
niec”, „Co w trawie piszczy?” no i wakacyjne nuty. 

Audycje, jak podkreśla dyrektor szkoły Jadwiga 
Kaczmarek, nie są obowiązkowe. Ich atrakcyjność 
sprawia, że biorą w nich udział wszystkie dzieci. Wstęp 
na audycję kosztuje 4 zł. 

MALUCHY  W  KRAINIE  MUZYKI

„Cyfrowi Maniacy”, bo taką nazwę 
przyjęła grupa gimnazjalistów, wzięli udział 
w konkursie organizowanym przez wojewo-
dę łódzkiego Jolantę Chełmińską we współ-
pracy z łódzkim kuratorem oświaty Janem 
Kamińskim, Chorągwią Łódzką ZHP oraz 
Okręgiem Łódzkim ZHR.

Uczniowie prowadzili w zeszłym roku 
kampanię informującą społeczność lokalną 
o przejściu z nadawania sygnału analogowe-
go na cyfrowy. Udzielali informacji nt. po-
zytywnych stron przejścia na nadawanie cy-
frowe jak również uczulali (zwłaszcza ludzi 
starszych) na tzw. naciągaczy próbujących 
sprzedawać dekodery po dużo wyższych ce-
nach. Rozdawali przygotowane w tym celu 
ulotki, a przebieg konkursu udokumentowa-
li w postaci sprawozdania pisemnego, zdjęć 
oraz nakręconego i zmontowanego samo-
dzielnie filmu. Oto fragment sprawozdania 
„Cyfrowych maniaków” : 

8 kwietnia rano Krzysztofa Kaczmarek 
drukuje ulotki i tego samego dnia z Alek-
sandrą Herman zaczyna informować miesz-
kańców Widawy o cyfryzacji. W ten dzień 

Sukces Zespołu Szkół w Widawie. Krzysztofa Kaczmarek, Katarzyna Kępska, Agnieszka  Stępień, Aleksandra Herman, 
Bartłomiej Kozieł  i Krystian Kmieć wygrali Konkurs Łódzka Fala Cyfryzacji. Opiekunką grupy była nauczycielka infor-
matyki Beata Czapińska

zostało poinformowane 
20 osób, 7 zgodziło się na 
zdjęcie, a pewna pani na-
pisała potwierdzenie za-
poznania się z cyfryzacją 
na ulotce. Tego samego 
dnia do grupy dołączają 
Bartłomiej Kozieł i Kry-
stian Kmieć (...)

We wtorek, 9 kwiet-
nia, Krzysztofa Kaczma-
rek opowiedziała o osią-
gnięciach z poprzedniego 
dnia opiekunowi grupy. W 
środę, 10 kwietnia, infor-
mowała mieszkańców Ło-

dzi o cyfryzacji. Poinformowane zostało 40 
osób, a 2 osoby zgodziły się na zdjęcie. (...)

W piątek, 12 kwietnia, (...) na spotkaniu 
grupy została opracowana nowa, mniejsza 
wersja ulotki informacyjnej. Została wy-
pełniona karta zgłoszeniowa. Krzysztofa 
Kaczmarek opowiedziała grupie o swoich 
osiągnięciach w ciągu ostatnich trzech dni. 
Została zrobiona wstępna wersja prezentacji 
na wywiadówkę i wymyślona nazwa naszej 
grupy „Cyfrowi Maniacy”. (...)

We wtorek, 16 kwietnia, w Gminnym 
Ośrodku Kultury zostało poinformowane 
przez Krzysztofę Kaczmarek 11 osób, a 7 z 
nich zgodziło się na zdjęcia. (...)

W środę, 17 kwietnia, informowane były 
osoby na terenie Zespołu Szkół w Widawie, 
m.in. nauczyciele. Informowała Krzysztofa 
Kaczmarek z Aleksandrą Herman. Zostało 
poinformowane 28 osób, 24 zgodziły się na 
zdjęcia. 

W czwartek, 18 kwietnia, (...) Krzyszto-
fa Kaczmarek, Katarzyna Kępska i Agniesz-
ka Stępień wzięły udział w wywiadówce. 
Nakręcono materiał filmowy oraz wykonano 

zdjęcia do prezentacji. (...) Została także 
przedstawiona prezentacja na temat cyfry-
zacji. (...) Odbiorcami byli rodzice uczniów 
klas trzecich. 

(…) W czwartek, 26 kwietnia, otrzyma-
łam materiał filmowy nagrany podczas wy-
wiadówki. 

Tego dnia również byli informowani 
mieszkańcy miejscowości Rogóźno. Poinfor-
mowanych zostało 10 osób i trzy zwierząt-
ka... 

W efekcie wytężonej pracy młodzież 
zajęła pierwsze miejsce i została nagrodzo-
na cennymi podarunkami – markowymi ple-
cakami, kubkami termicznymi, ciekawymi 
książkami i filmami oraz innymi gadżetami. 
12 maja 2013 roku uczniowie uczestniczy-
li w uroczystym podsumowaniu konkursu 
Łódzka Fala Cyfryzacji odbywającego się 
podczas majówki w Skansenie Rzeki Pili-
cy w Tomaszowie Mazowieckim. Nagrody 
wręczali wicewojewoda łódzki Paweł Bejda, 
łódzki kurator oświaty Jan Kamiński  oraz 
pełnomocnik wojewody łódzkiego do spraw 
cyfryzacji Beata Konieczniak widoczni na 
głównym zdjęciu wraz z opiekunem grupy  
Beatą Czapińską  oraz wójtem gminy Wida-
wa  Jerzym Sylwestrem Woźniakiem.

Uroczystość rozdania nagród uświet-
niła muzycznie Orkiestra Reprezentacyjna 
Komendy Stołecznej Policji. Po części ofi-
cjalnej gimnazjaliści mieli okazję odwiedzić 
Miasteczko Cyfrowe wystawione przez Te-
lewizję Polską SA oraz obejrzeć rekonstruk-
cję historyczną działań powstańców stycz-
niowych w Tomaszowie Mazowieckim i 
okolicy z maja 1863 roku. Na koniec wraz z 
opiekunem grupy oraz wójtem Woźniakiem 
udali się na spacer po malowniczych szla-
kach rezerwatu przyrodniczego Niebieskie 
Źródła.
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Stowarzyszenie Inicjatywa Kulturalno-Artystyczna Regionu 
IKAR przy współpracy z Zespołem Szkół w Widawie organizuje 
po raz drugi gminny konkurs literacko-plastyczny „Śladami legend 
naszego regionu”. Mogą brać w nim udział uczniowie szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych z widawskiej gminy. Prace należy przeka-
zać do szkoły w Widawie do 31 marca.

Zadaniem uczestników konkursu  odbywającego się pod patro-
natem wójta gminy Widawa jest zredagowanie (w formie maszy-
nopisu; ilość stron dowolna) oryginalnej, istniejącej w przekazach 
ustnych legendy (dotąd nie publikowanej), związanej z powstaniem 
nazwy miejscowości, postacią lub miejscem położonym na terenie 
gminy Widawa oraz wykonaniem do niej ilustracji (jedna ilustracja 
w dowolnej technice, format A 4). Jeden uczestnik może przedsta-
wić jedną pracę.

Prace konkursowe muszą być podpisane następująco: nazwa 
szkoły, imię i nazwisko autora, wiek, klasa, imię i nazwisko opie-
kuna. Mogą być one przygotowywane np. na godzinach wycho-

KONKURS  DLA  BADACZY  FANTASTYCZNEJ  PRZESZŁOŚCI

Dawno, dawno temu 
w miejscowości Ruda 
mieszkało wiele rodzin, 
ale wszystkie ich domy 
były zgromadzone na jed-
nej działce. Mimo to ludzie 
żyli  w wielkiej zgodzie 
i przyjaźni.

Pewnego razu we wsi 
pojawił się, nie wiadomo 
skąd, zły człowiek, któ-
ry podpalił zabudowania. 
Wszyscy ludzie ucierpieli w 
tym pożarze i utracili swój 
dobytek. Mimo tak wiel-
kich strat, mieszkańcy po-
stanowili odbudować swo-
je domostwa. Podczas 
odbudowy pojawiły się liczne kłopoty spowodowane decyzjami 
głównego geodety Bazylego – nadzorującego odbudowę. Nie po-
zwolił on odbudować domów na jednej działce tak, jak stały przed 
pożarem. Podjął  decyzję o podziale ziemi na wiele działek. Podział 
jednak nie był sprawiedliwy, ponieważ niektórym przypadła lepsza 
lub gorsza ziemia. Inni zaś twierdzili, że otrzymali mniejszą dział-
kę, niż pozostali. Doprowadziło to do wielu kłótni i sporów między 
mieszkańcami. Mimo to wieś odbudowano, ale niezgoda między 
sąsiadami została.

Po kilku latach od tego zdarzenia zmarł geodeta Bazyli i od 
tego czasu okoliczni mieszkańcy zaczęli obserwować dziwne zja-
wiska. Otóż po zmroku w różnych miejscach zaczęły się pojawiać 
tajemnicze światełka. Zaobserwowano je szczególnie nad polami 
i działkami tych rodzin, które zostały podczas podziału skrzywdzo-
ne – źle wymierzone. Mieszkańcy mówią, że to duch geodety Bazy-
lego nie może zaznać spokoju i pojawia się w postaci ,,świeczek’’, 
aby ponownie – dobrze wymierzyć działki.

Do dziś w okolicach Rudy można zobaczyć tajemnicze świa-
tełka poruszające się w ciemności nad polami i lasami. To ,,świecz-
ki’’, czyli duch geodety Bazylego dokonujący pomiarów działek.

 (Małgorzata Frąckiewicz – redakcja, Jacek Frąckiewicz - ilustracja)
 

LEGENDY  WIDAWSKIE
O DUCHU GEODETY W RUDZIE

Które zawody są najbardziej przyszłościowe? Gdzie się uczyć? 
Co studiować, aby w przyszłości mieć nie tylko pracę, ale i satys-
fakcję z tego, co się robi? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań 
związanych z planowaniem swojej kariery zawodowej szuka-
li uczestnicy spotkania z Jakubem Jakubowskim.  Artysta grafik 
komputerowy, projektant książek i prasy, animator kultury i bari-
sta spotkał się z gimnazjalistami w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Widawie. 

Jakub Jakubowski jest jednym z 30 młodych profesjonalistów, 
którzy  odwiedzają biblioteki, szkoły i domy kultury. To młodzi lu-
dzie mający ciekawą, przyszłościową pracę związaną z nowocze-
snymi technologiami. Wszystkich łączy charyzma, pasja i ważne 
doświadczenia zawodowe, mogące być inspiracją dla młodzieży.

W spotkaniu wzięło udział 25 osób. Byli to uczniowie Publicz-
nego Gimnazjum w Widawie. Dowiedzieli się, jak wygląda dzień 
pracy młodego profesjonalisty,  rozmawiali o nowych zawodach 
i zastanawiali się, które z nich są najbardziej przyszłościowe. Ca-
łość miała charakter warsztatowy – były quizy, pytania, wspólne 
ćwiczenia.

Spotkanie było elementem drugiej edycji projektu „Link do 
przyszłości. Młodzi, Internet, Kariera”, w którym uczestniczy 
Gminna Biblioteka Publiczna w Widawie. Jest to przedsięwzięcie 
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, realizowane 
dzięki środkom firmy Microsoft i Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności, objęte patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

(Aneta Krawczyk)

ROZMOWY O KARIERZE

(Aneta Krawczyk)

wawczych, języku polskim, plastyce, zajęciach  świetlicowych oraz 
podczas samodzielnej pracy w domu.  Najciekawsze prace zostaną 
zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w ZS w Widawie.

Jak informuje Małgorzata Frąckiewicz, w pierwszej edycji 
konkursu jury oceniło 51 prac 50 autorów. Przyznało 5 równorzęd-
nych nagród. Odebrały je: Martyna  Cicha (SP  Brzyków), Zuzan-
na Kowalczyk (SP Widawa), Milena Kuśmierek (SP Brzyków), 
Monika Luter (SP Widawa) i Sylwia Mackiewicz  (SP Chociw). 
Wyróżnienia: Agnieszka Borycka (SP Widawa), Julia Brocka (SP 
Brzyków),  Wiktoria Brożyńska (SP Widawa), Sebastian Kowalski 
(SP Widawa), Patrycja Krawczyńska (SP Widawa), Patrycja Kry-
siak (SP Widawa), Julia Niewiadomska (SP Brzyków), Aleksander 
Szczepanowski (SP Brzyków), Jakub Weber (SP Widawa), Joanna 
Wróblewska (SP Widawa), Aleksandra Ziółkowska (SP Chociw). 

Pokłosiem konkursu jest wydawnictwo pt. „Legendy widaw-
skie”. Wydało je Stowarzyszenie IKAR, za którego zgodą będzie-
my publikować spisane przez uczniów opowieści. 
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Kościół Podwyższenia Krzyża Świę-
tego w Widawie to jedna z najstarszych 
i najpiękniejszych świątyń Archidiecezji 
Łódzkiej, niekwestionowana perła archi-
tektury barokowej w Polsce. Minęło 357 
lat od wybudowania kościoła i z tego wy-
nika, że wymaga on nieustannych prac 
remontowych i konserwatorskich. Dzięki 
staraniom ks. proboszcza Stefana Magiery 
właśnie zakończył się remont więźby da-
chowej i pokrycia blachą tytanową całego 
kompleksu kościelno-klasztornego. 

Ks. Stefan Magiera tuż po swojej 
nominacji na proboszcza widawskiej pa-

PERŁA WIDAWY NABIERA BLASKU

nansował Urząd Marszałkowski w Łodzi. 
Jesienią 2013 roku zakończyły się prace 
remontowe na zachodniej stronie budynku 
pobernardyńskiego. Tym razem pomocy 
finansowej udzieliło Ministerstwo Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego w Warsza-
wie. Dzięki zaangażowaniu wójta Jerzego 
Sylwestra Woźniaka inicjatywę wsparł 
także gminny samorząd kwotą 20 tysięcy 
złotych.

Najpiękniejszą częścią widawskiej 
świątyni jest ołtarz główny z początku 
XVIII wieku z rzeźbioną grupą ukrzy-
żowania i rzeźbami świętych Wojciecha 
i Stanisława oraz malowidłami św. Fran-
ciszka i św. Antoniego na bramkach. Nie-
stety wymaga on pilnych prac konserwa-
torskich, dlatego też ks. proboszcz zlecił 
przygotowanie projektu i kosztorysu re-
nowacji ołtarza, ubiega się także o dotacje 
z Urzędu Marszałkowskiego oraz Konser-
watora Zabytków w Łodzi.

Kościół widawski urzeka niezwykłym 
pięknem sztuki barokowej, dlatego należy 
ratować ten zabytek dla następnych poko-
leń. 

rafii (15 grudnia 2008 r.) podjął starania 
pozyskania funduszy na prace remontowe 
związane z wymianą więźby dachowej na 
głównej nawie kościoła. Stan techniczny 
konstrukcji dachu był fatalny, dlatego po 
konsultacji z inżynierem-konstruktorem 
i miejscowym konserwatorem zabytków, 
został przygotowany projekt budowlany 
dotyczący naprawy. W roku 2010 wyko-
nano pierwszy etap prac na głównej nawie 
kościoła. Realizacja projektu była możli-
wa dzięki ofiarom parafian oraz wsparciu 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa z „Programu Rozwój i Odnowa 
Wsi”. Od wiosny 2012 roku rozpoczął się 
drugi etap na wschodniej części budynku 
poklasztornego. Inwestycję częściowo sfi-

Foldery „Historia Widawy legendą 
pisana” i „Szlakiem gminnych legend” 
trafiły do Urzędu Gminy Widawa. Będą 
dostarczone m.in. do sklepów, kiosków, 
by zachęcić choćby mieszkańców Wida-
wy do przypomnienia sobie bogatej histo-
rii miasta i wędrówki po nim.  

Skąd taki pomysł? Widawski samo-
rząd wspólnie z 9 gminami wchodzącymi 
w skład Lokalnej Grupy Działania Dolina 
rzeki Grabi w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działa-
nie 421 Wdrażanie projektów współpracy  
realizuje projekt pt. Questing umożliwi 
innowacyjne zwiedzanie. 

Questy to wierszowane wycieczki z 
zagadkami, podczas których poznajemy 
tajemnicze miejsca bez przewodnika. Ta 
forma turystyki łączy wiele cech harcer-
skich podchodów i gier terenowych, a po-
przez zabaw  rozwija poczucie tożsamości  
z regionem, ukazuje miejsca wyróżniające 
się przyrodą, czy dziedzictwem kulturo-
wym. Projekt realizowany będzie do koń-
ca czerwca 2014 roku. Celem prowadzo-
nych działań będzie aktywizacja lokalnej 
społeczności i promocja regionu poprzez 
nową formę  turystyki. 

Jeden ze wspomnianych Questów 
(pieszy) związany jest z historią i wi-

dawskimi legendami, drugi Quest trans-
graniczny (rowerowy) rozpoczyna się 
w Sędziejowicach i kończy w Widawie. 
Nakład każdego z nich wynosi 1000 eg-
zemplarzy. W tym pierwszym czytamy 
np.: Podejdź do studni i wzrok swój wy-
tężaj, czy widzisz, że jej rączka ma kształt 
głowy węża? Pociągnij raz dźwignię, to 
będzie wskazówka, a jej ruch Ci wskaże 
gdzie dalsza wędrówka... 

W pracach nad przygotowaniem Qu-
estów o Widawie uczestniczyła 11-osobo-
wa grupa społeczników z terenu gminy. 
Uroczysta inauguracja widawskiego Qu-
estingu przewidziana jest na kwiecień.

WIERSZOWANE ZAGADKI 
PRZEWODNIKIEM PO MIEŚCIE I GMINIE
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PATRON  SZKOŁY  ZOBOWIĄZUJE

Rozmowa z 17-letnia Alicją Pawlak z Klęcza, zwyciężczynią ogólno-
polskiego konkursu papieskiego pt. „Papież – Słowianin”

LUBIĘ  WYGRYWAĆ

Zeszły rok była dla ciebie fantastyczny. 
W konkursie papieskim pokonałaś pół ty-
siąca uczniów. 
–  Jeszcze nigdy tak daleko nie zaszłam. 
Wygrywałam konkursy recytatorskie, histo-
ryczne i parę innych na poziomie powiatu, 
województwa, ale nie ogólnopolski. 
Sukces przyszedł nie od razu. 
–  W pierwszej klasie gimnazjum byłam 
jeszcze zielona i nawet nie przeszłam do eta-
pu wojewódzkiego. W drugiej  byłam chyba 
dopiero dziewiąta w Polsce, a w trzeciej wy-
grałam.
Lubisz rywalizację?
–  Jestem bardzo ambitna. Lubię wygry-
wać.
Jak znosisz porażki?
–  Ciężko. Bo ja bardzo dużo z siebie daję, 
więc przegrana boli bardzo. Dręczy mnie 
wtedy pytanie: Czemu? Przecież tak się sta-
rałam i co?!
Dużo pracy kosztował cię ten największy 
sukces?
–  Osiemsetstronicową, bardzo ciekawą 
książkę zatytułowaną „Pasterz”  przeczy-
tałam parę razy, bo z niej były pytania. Tę 
książkę polecam wszystkim, bo jest napi-
sana interesująco, przystępnym językiem 
i naprawdę pomaga pogłębić wiarę. 
Uczysz się w pierwszej klasie ogólniaka 

w Zduńskiej Woli. Mieszkasz w bursie. 
Masz rewelacyjną średnią 5,0. To też wiel-
kie osiągnięcie. 
–  Na początku było trudno, ale po paru ty-
godniach już miałam z górki. Nie liczyłam 
na tak wysoką średnią i bardzo się z niej cie-
szę. 
Skoro tak szybko poszło ci z górki w reno-
mowanym „Kazimierzu”, to chyba dobrze 
przygotowało cię chociwskie gimnazjum.
–  O tak. Wielki wkład w mój rozwój ma 
pani Magdalena Szydłowska. Dostrzegła 
we mnie mistrza. Miałam bardzo dobrych  
nauczycieli, ale szczególnie cenię moją an-
glistkę  i wychowawczynię panią Agniesz-
kę Gawrońską, matematyczkę panią Renatę 
Tomczyk oraz nauczycielkę historii i wiedzy 
o społeczeństwie panią Krystynę Brożyń-
ską.
Jesteś w klasie biologiczno-chemicznej. 
Ile czasu poświęcasz na naukę? 
–  Ja nie umiem przysiąść, zakuć i zapo-
mnieć. Robię milion rzeczy, przy okazji 
uczę się i ta wiedza zostaje mi w głowie. 
Przekonałam się o tym na egzaminie gim-
nazjalnym. Miałam wysokie wyniki choć się 
nie przygotowywałam do niego, bo w tym 
czasie studiowałam życie papieża Jana Paw-
ła II. 
Słabe punkty Ali Pawlak?

–  Ojejku. Chyba wychowanie fizyczne. Nie 
potrafię daleko rzucić piłką lekarską. Lubię 
za to grać w piłkę nożną. Nienawidzę plasty-
ki i zajęć artystycznych. 
–  Masz już plany na przyszłość?
Na początku myślałam o prawie, ale zmie-
niłam zdanie, bo chcę robić w życiu to, co 
kocham najbardziej. Chciałabym mieć pra-
cę związaną ze sportem, bo choć nie jestem 
usportowiona, to pasjonuje mnie ta dzie-
dzina życia. Jestem zagorzałą kibicką siat-
karskiej Skry Bełchatów, kocham Justynę 
Kowalczyk, Kamila Stocha, cierpię gdy nie 
mogę oglądać ich zmagań. Widzę siebie  jak 
najbliżej sportowców, więc wymyśliłam so-
bie, że ukończę medycynę lub fizjoterapię. 
Skoro nie mogę być, jak oni,  zawodniczką, 
bo jestem za słaba, to zostanę ich lekarką. 

Uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Paw-
ła II w Chociwu brylują w Ogólnopolskim 
Konkursie Wiedzy o Czasach i Osobie Karo-
la Wojtyły - Jana Pawła II dla Uczniów Gim-
nazjum. Można powiedzieć, że szkoła wy-
specjalizowała się w tym konkursie niczym 
Justyna Kowalczyk w biegach narciarskich, 
a Kamil Stoch w skokach.  

Dziewczyny zajmują czołowe lokaty na 
szczeblu krajowym. Największy sukces, 
pierwsze miejsce na etapie ogólnopolskim, 
osiągnęła w zeszłym roku Alicja Pawlak 
(rozmowa poniżej). Finalistką tej edycji jest 
Dominika Rogalewicz. 

Nie byłoby sukcesów gdyby nie zachęta 
i pomoc ze strony szkoły. Gimnazjalistów 
przygotowuje katechetka  Magdalena Szy-
dłowska. 

O konkursie dowiedziała się dyrektor Ja-
dwiga Kaczmarek. Od razu przekazała spra-
wę katechetce. - Pani Magdalena bez chwili 
wahania podjęła się przygotowania uczniów 
do tego konkursu - dyrektor szkoły docenia 
zaangażowanie nauczycielki.

–  Wszystko, co jest związane z osobą na-
szego Papieża od razu podchwytujemy, bo 
to patron naszej szkoły – mówi skromnie 
katechetka.

Do konkursu zgłaszają się uczennice dru-
giej i trzeciej klasy gimnazjum. W pierwszej 
jego edycji Justyna Stępnik zajęła czwarte 
miejsce w Polsce. W nagrodę pojechała do 
Włoch. Była zachwycona tą przygodą tak 
bardzo, że od razu zgłosiła się do drugiej 
edycji. Była znów trzecia, a Karolina Lu-
dwiczak zajęła czwarte miejsce. 

W trzeciej edycji Karolinka była trze-

cia, a debiutujące Alicja Pawlak i Paulina 
Szydłowska zostały finalistkami. Paulina 
jest córką katechetki. Mama śmieje się, że 
troszkę musiała podrażnić ambicje swojego 
dziecka. - Nie było to łatwe, bo ich starsze 
koleżanki wysoko ustawiły poprzeczkę.
–  Niepowodzeniem nie można się zrażać. 
Już sam udział w konkursie jest wielką spra-
wą – podkreśla Jadwiga Kaczmarek.  

Organizowany corocznie konkurs dla 
gimnazjalistów dotyczy za każdym razem 
innej dziedziny życia i myśli Papieża-Pola-
ka. W 2014 roku tematem jest „Świętość”. 
Szkołę reprezentuje Sandra Zmysłowska, 
której praca została wysłana do Łodzi. Naj-
pierw pracę ocenia szkolna komisja. Naj-
lepsze trafiają do łódzkiego kuratorium, jest 
etap wojewódzki, a potem ogólnopolski z 
wiedzy o Janie Pawle II. Jest się o co bić. 
Laureaci otrzymują 9 punktów dodatkowo 
przy rekrutacji do szkoły średniej. Jest na-
groda książkowa od dyrektor szkoły i tygo-
dniowy wypoczynek nad morzem od wójta 
Jerzego Sylwestra Woźniaka.
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Seniorzy Gminnego Klubu Sportowego 
Widawia Widawa  występują w klasie okrę-
gowej drugi sezon, a więc ich awans nie 
był „wypadkiem przy pracy”. Prezes klubu 
Marcin Janiak celuje w miejsce na podium. 
Liczy, że pomogą mu w tym młodzi miesz-
kańcy gminy, sponsorzy i przyjaciele klubu. 

GKS Widawia to około 60 zawodni-
ków i prawie wszyscy czynnie uczestniczą 
w treningach  oraz rozgrywkach. Seniorów 
prowadzi trener Michał Majewski, jeden 
z najlepszych piłkarzy naszego okręgu. Grał 
w Warcie Sieradz, Pogoni Zduńska Wola. 
W drużynie  seniorskiej trenują i występują 
zawodnicy od 16. roku życia wzwyż. 
–  Górna granica wieku jest nieograniczo-
na, byle zdrowie dopisywało – uśmiecha się  
prezes klubu Marcin Janiak.

Najstarszy z czynnych zawodników ma 
43 lata. Marek Łukasik nosi przewrotny 

AMBITNE  CELE  GKS  WIDAWIA 
pseudonim: „Junior”. Najmłodsi piłkarze, to 
dwaj juniorzy powoli wprowadzani do dru-
żyny seniorskiej – Bartosz Pawłowski i Da-
mian Chojnacki. Obaj dopiero co ukończyli 
16. rok życia. 

Oprócz seniorów Widawia prowadzi 
3 drużyny młodzieżowe:
1. rocznik 2003 i młodsi – dziewczęta (!) 
i chłopcy  (trener społeczny Paweł Gabara)
2. rocznik 2000 i młodsi (trener Michał Ma-
jewski)
3. rocznik 1997 i młodsi (trener Michał Ma-
jewski) 

Awans seniorów do klasy okręgowej był 
ogromnym sukcesem. Drużynę do tej klasy 
rozgrywkowej wprowadził trener ze Zduń-
skiej Woli Krzysztof Wolny. Teraz jest nim 
Michał Majewski. - Zmiany trenerów do-
konałem ze względów oszczędnościowych. 
Pieniędzy brakuje na wszystko. Sponsorzy 

co prawda są, 
jest wsparcie od 
gminy, od której 
co roku mamy 
dotację, ale 
trzeba liczyć się 
z groszem.

Prezes Janiak 
jednym tchem 
wymienia przy-
jaciół Widawii: 
wójt Jerzy Syl-

wester Woźniak, Andrzej Bartoszek (firma 
AJB), Marek Kapiczyński (Kamar), Piotr 
Nowak, Włodzimierz Ułański, Mieczysław 
Hajdas, Paweł Gabara, Sebastian Rychlik. 
Zarząd klubu tworzą: Marcin Janiak, Marek 
Kapiczyński (wiceprezes), Paweł Gabara, 
Michał Nowak, Józef Kasprzyk.  

Zmiany w zespole są niemal co pół 
roku. Jedni przychodzą, drudzy odchodzą.  
W ostatnich latach grali tu znani zawodnicy:  
Patryk Krymarys (m.in. Włókniarz Zelów, 
Warta Sieradz), Marcin Janicki, Mikołaj Ka-
łuda (miał epizod w Wiśle Kraków). 
–  Naszym celem jest budowanie zespołu w 
oparciu o miejscowych zawodników lub na-
szych bliskich sąsiadów. Ostatnie mecze po-
kazują, że wyniki wcale nie są gorsze. Zaj-
mujemy szóste miejsce po rundzie jesiennej. 
Mam aspiracje na podium. 

Którego z obecnych zawodników wyróż-
niłby prezes Janiak? - Musiałbym wszyst-
kich wyliczyć. Każdy kto gra, zostawia ser-
ce na boisku – podkreśla. 

Piłkarze nie przespali zimy. Od połowy 
stycznia mają treningi w hali widawskiej 
szkoły, biegają  po terenie. Co weekend to-
czą mecze towarzyskie. Wynajmują sztucz-
ne boiska w Zduńskiej Woli czy Sieradzu. 
Do połowy lutego zagrali 4 spotkania kon-
trolne. W połowie marca czeka ich ciężki 
mecz otwarcia. Zmierzą się z bardzo silnym 
Buczkiem. 

Rok 2013 był dla usportowionych 
uczniów Zespołu Szkół w Widawie bardzo 
udany. Największy sukces osiągnięty został 
w plażowej piłce siatkowej chłopców z gim-
nazjum. 

Jakub Ślęzak i Krystian Gawlik zdoby-
li mistrzostwo powiatu łaskiego. Następnie  
wywalczyli wicemistrzostwo na szczeblu 
rejonowym i awansowali do zawodów wo-
jewódzkich, na których uplasowali się na 
4. pozycji. W zawodach wojewódzkich  wzię-
ło udział 12 najlepszych par z Łódzkiego, 
wyłonionych drogą eliminacji powiatowych i 
rejonowych.  Druga para z widawskiej szkoły 
- Krystian Kmieć i Paweł Błażej - zakończyła 
swój udział na rozgrywkach powiatowych. 
Nauczycielem przygotowującym chłopców 
do zawodów był Kamil Sowała.

Gimnazjaliści zdobyli 1. miejsce 
w mistrzostwach powiatu łaskiego w halo-
wej piłce siatkowej. Uczniowie ci reprezen-
towali powiat łaski w zawodach na szcze-
blu rejonowym. Reprezentacja gimnazjum 
w Widawie w piłce siatkowej chłopców to: 
Krystian Kmieć, Krystian Gawlik, Krystian 

SIATKÓWKA, TENIS, SZCZYPIORNIAK – TO JEST TO!
Naczyński, Jakub Ślęzak, Paweł Błażej, Da-
mian Gronowski, Sebastian Drabent, Domi-
nik Krawczyński, Rafał Lewandowicz, Piotr 
Kozłowski. Do zawodów przygotowywał 
ich nauczyciel wf Kamil Sowała.

Wartym odnotowania sukcesem na-
szych uczniów było zdobycie 1. miejsca 
w tenisie stołowym chłopców w zawodach 
o randze powiatowej. W zmaganiach wzięli 
udział następujący uczniowie: Bartosz No-
wakowski, Emil Wielogórski, Michał Bień-
kowski. Do zawodów przygotował ich na-
uczyciel wychowania fizycznego Mirosław 
Szkudlarek.

Duże sukcesy sportowe osiągnęli rów-
nież uczniowie uczęszczający do Szkoły 
Podstawowej w Widawie. Sukcesy te do-
tyczą powiatowych zawodów w mini piłce 
ręcznej i mini piłce siatkowej. Dziewczęta  
zdobyły 1. miejsce w piłce ręcznej i 2. miej-
sce w siatkówce.

Dziewczęta reprezentujące szkołę w 
mini piłce ręcznej przygotowywała do za-
wodów nauczycielka wf Monika Kucper. 
Skład zespołu: Zuzanna Kowalczyk, Natalia 

Tabaszewska, Paulina Głowacka, Adrianna 
Popławska, Natalia Pol, Julia Niewiadom-
ska, Monika Kałużna, Aleksandra Bronow-
ska, Natalia Pędzik, Martyna Tomaszewska, 
Aleksandra Tomczyk, Sandra Rubajczyk. 

Siatkarki z kolei przygotowywała na-
uczycielka wf Marzanna Frydrychowska. 
Dziewczęta wystąpiły w składzie: Paulina 
Ciebiada, Eliza Strzelczyk, Jowita Strzel-
czyk, Patrycja Krawczyńska, Patrycja 
Krysiak, Adrianna Słomczyńska, Sandra 
Struzik, Anna Kula, Hanna Dobrowolska, 
Dominik Zdyb, Jagoda Kaczmarek, Wikto-
ria Frontczak.

Na uwagę zasługuje również występ 
chłopców, którzy po ambitnej walce zdobyli 
2. miejsce w mini piłce ręcznej. Reprezen-
tacja szkoły podstawowej: Miłosz Gorzelak, 
Michał Kapiczyński, Damian Kozieł, Jakub 
Kozieł, Sergiusz Płóciennik, Mateusz Choj-
nacki, Filip Szkudlarek, Mikołaj Jędrysiak, 
Jan Luter, Antoni Kaczmarek, Patryk Ope-
racz. Chłopców do zawodów przygotował 
Mirosław Szkudlarek. 

(Mirosław Szkudlarek, Kamil Sowała) 

Młodzież, to przyszłość GKS Widawia
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Dmuchane zjeżdżalnie, zamki, chiński basen czekały pod-
czas ferii na dzieci młodsze i starsze w Zespole Szkół w Wida-
wie. Bezpieczną zabawę przez dwa dni zafundował im widaw-
ski samorząd.

Sześć dmuchanych urządzeń było dostępnych w godz. 9-18. 
Wójt Jerzy Sylwester Woźniak zaprosił wszystkie dzieci, które 
nigdzie nie wyjechały na ferie. Szkołom zaoferował autobus. 
Szkoda, że z zaproszenia nie skorzystał Restarzew. 

3-letni Maciek był zachwycony figlorajem. Do dziś wspo-
mina fantastyczną zabawę, na którą zabrali go po pracy rodzice. 
Nieźle bawił się wójt, który zsunął buty, wdrapał się z gromadką 
dzieci na zjeżdżalnię i zjechał z górki na pazurki. 

Kto nie był w styczniu w widawskim zespole szkół niech 
nie roni łez. Tuż przed Dniem Dziecka gmina funduje najmłod-
szym powtórkę z figloraju. Szykuje się dwudniowa zabawa od 
rana do wieczora. 

ZABAWA  NA  102

Tuż przed feriami w Zespole Szkół w Chociwiu odbyła się 
jak co roku zabawa choinkowa z mnóstwem  atrakcji. Wielkie 
wrażenie wśród publiczności wywarło przedstawienie teatralne 
oparte na motywach „Opowieści wigilijnej”, które powstało pod 
kierunkiem Katarzyny Nawrot- Raszewskiej i Agnieszki Ociń-
skiej. Zaprezentowali je  uczniowie  gimnazjum.

CHOINKA  W  CHOCIWIU

Dzieci ze szkoły podstawowej w Widawie  bawiły się 20 
lutego na  balu karnawałowym. W  rytm największych przebo-
jów tańczyły w barwnych strojach i kostiumach. Z wielkim za-
angażowaniem brały udział w konkursach prowadzonych przez 
wodzireja. 

O tym, że karnawał trwa pamiętały również  nauczyciel-
ki, które specjalnie na tę okazję przygotowały dla siebie pomy-
słowe stroje. Była „Smerfetka”, „Czarownica”, „Czarny Cha-
rakter”, „Kowbojka”. W trakcie trwania zabawy działał kącik 
fotograficzny. Każda klasa  mogła zrobić pamiątkowe zdjęcie 
z wychowawcą.

Swoją obecnością zaskoczył wszystkich uczestników balu 
wójt gminy Jerzy Sylwester Woźniak. Mimo swoich licznych 
obowiązków znalazł czas na krótką zabawę z dziećmi.

BAL  KARNAWAŁOWY  DLA  NAJMŁODSZYCH

Choć na początku pojawiły się duchy, to i tak w rezultacie 
wszystko skończyło się pomyślnie. Ebenezer Scrooge, w które-
go postać wcielił się  trzecioklasista Adrian Kowalczyk, prze-
szedł  metamorfozę. Zrozumiał swoje życiowe błędy i stał się 
lepszym człowiekiem. 

Najwięcej radości sprawiła wizyta św. Mikołaja, który ob-
darował dzieci i młodzież wspaniałymi prezentami. Kosz słod-
kości dla wszystkich sprezentował także wójt gminy Jerzy Syl-
wester Woźniak. 

Na wielką uwagę zasługuje również parada strojów karna-
wałowych. W karnawałowym szaleństwie nie zabrakło cygań-
skiego taboru, postaci z bajek i filmów, policjantów, duchów 
i czarodziejek. Wybornie smakowały kanapki i ciasta przygoto-
wane przez rodziców.

Dzień wcześniej w oddziale przedszkolnym bawiły się ma-
luchy. Śpiewem i tańcem powitały św. Mikołaja, na którego z 
utęsknieniem oczekiwały od samego rana. Największą frajdę 
sprawiły im quizy i zabawy sportowe przygotowane  przez Iwo-
nę Krzywańską i  Marzenę Konieczną. 
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