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Andrzej Kowalczyk
Operator maszyn z Chociwia 

pełni funkcję gminnego radnego 
pierwszą kadencję. Przewodni-
czy Komisji Rewizyjnej, pracuje 
w Komisji Oświaty oraz w Ko-
misji Infrastruktury i Ochrony 
Środowiska. 

W mijającej kadencji przy-
czynił się do zagospodarowania 
placu przy OSP w Chociwiu, na-
prawy dróg w sołectwie Chociw, 
utrzymania filii bibliotecznej. 
Jego zdaniem, wciąż potrzeba re-
montu dróg w okolicy Chociwia.

Co mówi o obecnym wójcie gminy? - Dobry gospodarz, 
konkretny człowiek.

Marek Jaros
Emerytowany górnik z Jó-

zefowa jest radnym gminnym 
drugą kadencję. Przewodniczący 
Komisji Infrastruktury i Ochrony 
Środowiska pracuje w Komisji 
Oświaty i Komisji Spraw Spo-
łecznych. 

W kończącej się kadencji 
zadbał o drogę w Restarzewie 
Środkowym, czyszczenie rowów 
w Józefowie i Sarnowie, naprawę 
dróg. Główne niedostatki gminy 
to oświetlenie, drogi, drogi, dro-
gi. 

Jaki jest wójt? - Konkretny, przystępny, dotrzymuje słowa, 
próbuje odbudować gminę. 

SAMORZĄDOWE PODSUMOWANIE

  Figloraj na Dzień Dziecka. Z okazji 
nadchodzącego Dnia Dziecka wójt fun-
duje najmłodszym mieszkańcom gminy 
Widawa frajdę. W sali gimnastycznej Ze-
społu Szkół w Widawie będzie urządzony 
dmuchany plac zabaw. Dzieci w wieku 
2-12 lat będą mogły do woli i bezpłatnie 
skorzystać z urządzeń rekreacyjno-zaba-
wowych 29 maja (czwartek) w godz. 12-
-20, a 30 maja (piątek) w godz. 9-20. 
  Festyn rodzinny. Na 1 czerwca GOK 
zaplanował zabawę dla całych rodzin. Peł-
na artystycznych atrakcji „Niedziela z ro-
dziną” rozpocznie się o godz. 16. 
  Święto w Zespole Szkół w Choci-
wiu. „Nie bójcie się iść drogą świętości”. 
Pod takim hasłem 12 czerwca odbędzie 
się uroczystość upamiętniająca 5. rocz-
nicę nadania szkole imienia dziś już św. 
Jana Pawła II. Obchody rozpoczną się 
mszą świętą w kościele w Restarzewie. 
Eucharystii przewodniczyć będzie ks. bp 
Ireneusz Pękalski. W szkole zaplanowano 
występ i rozstrzygnięcie konkursów ph. 
„Świętymi bądźcie”.
  Sobótki. Widawskie sobótki odbędą 
się w tym roku 28 czerwca. Na pełen ma-
gii wieczór GOK zaprasza od godz. 17. 
  100-lecie OSP Restarzew. 20 lipca 
mszą świętą o godz. 14 w restarzewskim 
kościele rozpoczną się obchody 100-lecia 
jednostki. Po niej defilada na plac strażacki, 
rys historyczny, wystąpienia, odznaczenia 
zasłużonych druhów. Będą popisy artystów 
z gminy Widawa i zabawa ludowa. 

CO? GDZIE? 
KIEDY?

Rarytasów, jak 
mówią, nie mają. Dają 
sobie jednak radę. Pra-
cują na swoich 10 ha 
i jeszcze trochę dzier-
żawią. W oborze 5 
krów i 5 rocznych cie-
laczków. Na podwórzu 
traktor z kawalerskich 
lat pana Bogusława.

Marta upiekła cia-
sto, trzy rodzaje. Sia-
damy w jej pokoju, któ-
ry dzieli z babcią. Nie ma tylko Marcina. 
Szkoda mu czasu na goszczenie się. Woli 
popracować w gospodarstwie. 

- Marcin ma zamiłowanie do rolnic-
twa – tłumaczy syna pani Anna. - Wszyst-
ko zrobi. Obornik wyrzuci, przy żniwach 
pomoże. To urodzony rolnik.

A dziewczyny? Marta to wzorowy 
pracuś, Sylwia – naukowiec z unijnym 
stypendium, a Kasia – mieszany upar-
ciuch. 

- Moje córki ukończyły gimnazjum ze 
średnią ponad 5,0, w technikum mają po-
wyżej 4,0, ale tam jest bardzo trudno. Kasia 
też świetnie się uczy - mama chwali dziew-
czyny. - Wszystkie miały stypendia szkolne 
od gminy. Trzy lata temu na uroczystości 
rozdania stypendiów trzy razy podcho-
dziłam do wójta. Aż mi się gorąco robiło 
– twarz pani Anny promienieje z dumy. 

MAMA FAJNA, DZIECI SUPER
Kmiecikowie mieszkają w skromnym domu w Zborowie. Rodzinę tworzą: tata Bogu-
sław, mama Anna, babcia Jadwiga i czwórka dzieci. 18-letnia Marta i o rok młodsza 
Sylwia chodzą do Technikum Ekonomicznego w Łasku. Marcin (16 lat) i Kasia (14) 
uczą się w widawskim gimnazjum. 

Po chwili smutnieje. - Ja nie mam 
takiej szkoły. Miałam w domu ciężko. 
Mama umarła jak miałam 18 lat. Zostałam 
właściwie sama. 

Czym są dzieci dla mamy Anny? - 
Pomocą i dumą. Z dziećmi rozmawiamy 
o wszystkim. Do sąsiadów nie pójdę, ale 
dzieciom wszystko powiem. 

Kłócą się, jak w każdej rodzinie, ale 
gdyby coś się działo złego, to jeden obroni 
drugiego. Pójdą za sobą w ogień. Marta zdaje 
na prawo jazdy, więc wszyscy jej pomagają. 
Marcin zapracował ciężko 50 zł, dał siostrze. 
Na święta dostali od chrzestnych pieniążki, to 
się złożyli na to prawko, bo mamie jest cięż-
ko. Mama odda jak będzie miała. 

Czym dla dziewczyn jest mama? 
Wszystkim. Mama jest najważniejsza. 
Daje ciepło i poczucie bezpieczeństwa. 
Umie przytulić. Szybko się złości i jesz-
cze szybciej rozchmurza. 
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  Wójt gminy Widawa i widawscy samorządowcy mieli szcze-
gólne prawo do udziału w akcie podpisania w Łasku przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego 
nowelizacji Ustawy o Funduszu Sołeckim. Fundusz w gminie 
Widawa wyodrębniany jest od początku pana kadencji i co 
roku jego kwota wzrasta.

Jesteśmy największą gminą wJesteśmy największą gminą wJesteśmy największą gminą naszym województwie, mamy 
41 sołtysów, więc zostaliśmy zaproszeni na tę uroczystość. Dzięki 
funduszowi sołeckiemu udało się zrealizować wiele małych inwe-
stycji na terenie naszych wsi. Małych z punktu widzenia finanso-
wego, ale bardzo ważnych dla mieszkańców. Wyodrębniamy w bu-
dżecie gminy pulę pieniędzy, dzielimy na poszczególne sołectwa
i mieszkańcy wskazują, co chcą zamieszkańcy wskazują, co chcą zamieszkańcy wskazują, co chcą to zrobić. Jedni widzą potrzebę 
wyremontowania kawałka drogi, inni świetlicy, a kolejni budowy 
oświetlenia ulicznego. I dzięki funduszowi ich potrzeby są realizo-
wane. Dlatego co roku występuję do rady gminy o wyodrębnienie 
funduszu.
  Jest sporo samorządów, które nie wyodrębniły funduszu. 
Dlaczego?

Ja też zastanawiałem się czy ten fundusz ma istnieć, czy robić 
41 drobnych inwestycji, czy raczej jedną bądź dwie duże. Dosze-
dłem do wniosku, że gdyby go nie było dla każdego sołectwa,
do niektórych miejscowości pieniądze dotarłyby za 20 lat, bo za-
wsze byłoby coś ważniejszego. Taka jest prawda. A tak co roku 
coś się dzieje i te drobne z pozoru sprawy aktywizują mieszkań-
ców.
  No tak. Ludzie muszą się spotkać, porozmawiać o potrze-
bach wsi i podjąć decyzję co dla nich jest najważniejsze.

Grupa mieszkańców, koło gospodyń, strażacy spotykają się dla 
jakiegoś ogólnego celu. To jest ta integracja mieszkańców. Powsta-
ją pomysły, budzą się inicjatywy. Na przykład wprzykład wprzykład Ochlach odbywają Ochlach odbywają 
się zabawy, których przez wiele lat nie było, bo mieszkańcy nie mieli się zabawy, których przez wiele lat nie było, bo mieszkańcy nie mieli 
odpowiednich warunków. W Patokach nie było nic. Budynek straż-Patokach nie było nic. Budynek straż-
nicy nadawał się tylko do rozbiórki. Dzisiaj mają świetlicę, odby-rozbiórki. Dzisiaj mają świetlicę, odby-
wają się spotkania, młodzież zaczyna grać w tenisa, zorganizowany tenisa, zorganizowany 
został Dzień Kobiet. Obiekt zaczyna żyć. Chcę, by w tym budynku,tym budynku,
a nie na przystanku autobusowym spotykała się młodzież. Gdy przystanku autobusowym spotykała się młodzież. Gdy 
wracałem z Dnia Kobiet wDnia Kobiet wDnia Kobiet Patokach spotkałem grupkę młodych Patokach spotkałem grupkę młodych 
ludzi na przystanku, w tym trzy dziewczyny. Obdarowałem je tym trzy dziewczyny. Obdarowałem je 
kwiatami, porozmawialiśmy przez chwilę i one mi obiecały,
że za rok spotkamy się w ich wiejskiej świetlicy. W Chrzą-
stawie przy starej, rozwalającej się poszkolnej ruderze po-
stawiliśmy budynek kontenerowy. Kiedy miałem zebranie 
w ubiegłym roku, zgromadziła się przy nim chyba cała wieś.
  Jaką rolę w życiu wsi odgrywa sołtys? 

Sołtys musi pełnić rolę wiodącą. Musi być przywódcą. 
Jeśli go nie ma albo mu się nie chce, jeśli tylko czeka na pro-
wizję lub dietę, to w tej wiosce nic się nie dzieje. Moim wiel-
kim szczęściem jest to, że w zdecydowanej większości soł-
tysom w naszej gminie chce się chcieć. Ci sołtysi udzielają 
się w różny sposób i angażują swoich najbliższych sąsia-
dów. W przygotowaniu choćby wieńca dożynkowego bierze 
udział spora grupa osób. Na każdych dożynkach mamy ich
po kilkanaście. To jest zazwyczaj sprężyna sołtysa. Dlatego 
ja, mówiąc o funduszu sołeckim, nie tylko mam na uwadze,
że wydano określoną kwotę i coś za to zrobiono ale również 

Wójt gminy Widawa Jerzy Sylwester Woźniak: - Moim wielkim szczęściem jest to, że w zdecydowanej 
większości sołtysom w naszej gminie chce się chcieć

GDZIE JEST AKTYWNY SOŁTYS, 
TAM JEST AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO 

to, co w wyniku tych inwestycji się dzieje. I to jest najważniejsze. 
  Potrafi pan docenić sołtysów. Są co roku nagradzani. Jaki 
jest ideał sołtysa?

Sołtys idealny, powtórzę, to taki sołtys, któremu chce się chcieć. 
Gdy sołtys jest bierny, wieś nie ma nic. Jego aktywność nie polega 
tylko na zbieraniu podatków. On ma pobudzić te małą wspólnotę 
jaką jest sołectwo do działania. 
  Jak pan, panie wójcie, wspiera aktywność sołtysów?

Ja dla sołtysów i nie tylko dla sołtysów jestem otwarty. Wpraw-
dzie godziny przyjęć mam wyznaczone w poniedziałek, ale staram 
się przyjmować przez cały tydzień. Nie ma problemu, by sołtys 
zadzwonił i umówił się ze mną wumówił się ze mną wumówił się ze mną urzędzie czy u niego na wsi. 
Wspieram ich funduszem sołeckim. Przecież to jest drogowskaz 
naszych działań. Na przykład ludzie chcą mieć bieżącą wodę, dro-
gę, świetlicę i przeznaczają fundusz na dokumentację. Ja wtedy ro-
bię wszystko, aby ich wysiłki nie poszły na marne. Oczywiście, nie 
mogę wszystkiego od razu zrobić, ale się staram. Oni przeznaczają 
fundusz na określony cel, ja dokładam i tak realizujemy stawiane 
sobie zadania. 
  Trzynaście procent gmin w Polsce nie ma sołectw. Wyobra-
ża sobie pan bez nich gminę Widawa?

Jest możliwe funkcjonowanie gminy bez sołtysów, ale z nimi 
jest ludziom lepiej i wygodniej. Można zajrzeć do sąsiada będące-
go sołtysem ze sprawą rano, w południe czy wieczorem. Można 
pogadać o problemie spotykając się na polu czy przechodząc koło 
jego domu. Można przekazać mu informacje, uwagi, bolączki, a on 
przychodzi z tym do mnie czy do pracownika w urzędzie i staramy 
się sprawę załatwić. Mój urzędnik ma być otwarty na obywatela,
a tym bardziej na sołtysa. 
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Mieszkańcy gminy są zadowoleni. 
Gminni urzędnicy pomogli im przy wypeł-
nianiu wniosków obszarowych. I wcale nie 
musieli jeździć z papierami do Widawy. 
Wójt Jerzy Sylwester Woźniak wysłał swo-
ich podwładnych do sołectw. Na przykład 9 
kwietnia panie dyżurowały w strażnicy OSP
w Dąbrowie Widawskiej. 

- Ja bym stracił z pół dnia przy tych pa-
pierach, a panie wypełniają wniosek wpanie wypełniają wniosek wpanie wypełniają wniosek 15-
-20 minut – chwali inicjatywę wójta Jacek 
Marciniak iMarciniak iMarciniak podkreśla, że po urzędniczkach 
nie ma żadnych poprawek.

POMOGLI LUDZIOM WYPEŁNIĆ WNIOSKI O DOPŁATY
- Mało, że panie wypełniają wnioski fa-

chowo i bezbłędnie, to nie ponosimy z tego 
tytułu żadnych kosztów – podkreśla Domi-
nik Pierkoś. 

Wnioski pomagają wypełniać urzędni-
cy i stażyści. Osoby te zostały przeszkolone 
przez fachowców z Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa. 

Akcję pomocy mieszkańcom gminy
w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpo-
średnie wójt zainicjował 4 lata temu. - Za-
leżało mi na tym, żeby ludzie mieli szybko
i prawidłowo wypełnione wnioski jak naj-

bliżej ich miejsca zamieszkania, by nie po-
nosili z tego powodu żadnych kosztów i to 
się udało – mówi Jerzy Sylwester Woźniak. 

 Fundusz sołecki w gminie Widawa ro-
śnie z roku na rok. Średnio przybywa 20 tys. 
zł. W 2012 r. fundusz wynosił ok. 384 tys. zł, 
w 2013 r. ok. 402 tys. zł, a w tym ok. 423 tys. 
zł.  Na co sołectwa przeznaczyły pieniądze 
w zeszłym roku?

Najbardziej popularne i według spo-
łeczności najpilniejsze zadania dotyczyły 
remontu dróg. Te miejscowości, przed któ-
rymi pojawiła się szansa na wykorzystanie 
funduszy sołeckich  na remont świetlic wiej-
skich, chętnie z tego skorzystały.  

Dobrym przykładem długofalowego 
myślenia o podnoszeniu standardu budynku 
świetlicy jest sołectwo Chrusty. Ubiegło-
roczny fundusz przeznaczono na kontynu-
ację remontu i doposażenie świetlicy wiej-
skiej. Pomalowano m.in. ściany dużej sali 
oraz na scenie. Wymieniono 4 drzwi. W po-
mieszczeniu kuchennym i łazience położone 
zostały płytki. Za pozostałą kwotę zakupiono 
160 mkw. płytek, które w    tym roku położo-
ne zostaną na podłodze w sali. Dzięki bardzo 
dobrej współpracy mieszkańców, remont zo-
stał wykonany w czynie społecznym. 

- Nie wydaliśmy na prace remonto-
we ani złotówki – cieszy się sołtys Teresa 
Ciechanowska i dodaje, że wieś ma coraz 
ładniejszą świetlicę z salą na 180 miejsc. 
- Robimy tu zebrania, wesela, komunie, co - Robimy tu zebrania, wesela, komunie, co 

NA CO POSZEDŁ FUNDUSZ SOŁECKI 2013?
kto chce. Dla mieszkańców wsi sala i wypo-
sażenie jest za darmo.

Sołectwo Zabłocie wygospodarowało 
miejsce, w którym lokalna społeczność może 
spędzać wolny czas. W ubiegłym roku, de-
cyzją zebrania wiejskiego, kolejną pulę pie-
niędzy przeznaczono na wylewkę w wybu-
dowanej z funduszu sołeckiego altanie, którą 
doposażono w stół drewniany i ławki oraz 
grill. Pozostała kwota przeznaczona została 
na zakup kruszywa do utwardzenia drogi.

Sołectw, które przeznaczyły pieniądze 
z funduszu na remont świetlic, jest spo-
ro. Wymieńmy niektóre przedsięwzięcia. 
W Grabówiu m.in. wymieniono drzwi we-
wnętrzne oraz naprawiono pokrycie da-
chowe na części budynku. Dodatkowo za-
kupiono armaturę łazienkową i 60 krzeseł. 
Kąty  mają 2 nowe okna, karnisze i firany, 
40 krzeseł i 3 stoły. W Kocinie położono 
deski podłogowe na dużej sali, zakupiono 
i zamontowano meble kuchenne. W Ochlach  
m.in. wymieniono drzwi i położono płytki 
podłogowe na dużej sali. W Patokach na-
prawiono pokrycie dachowe, pomalowano 
dużą salę oraz scenę, naprawiono podłogę. 
Restarzew Cmentarny zakupił materiały 
do remontu łazienki w budynku strażnicy 
OSP, w którym mieści się świetlica wiejska, 
a w Restarzewie Środkowym odnowiono a w Restarzewie Środkowym odnowiono 

sufit na dużej sali,  zakupiono materiały do 
naprawy instalacji elektrycznej oraz  farby. 
Rogóźno  ma nową kuchenkę gazową oraz 
chłodziarkę, Ruda –  zbiornik na nieczy-
stości ciekłe wraz z zewnętrzną instalacją 
kanalizacyjną. Wielka Wieś B  dokończyła 
elewację świetlicy wiejskiej, Wincentów 
zamontował 3 nowe okna, Zawady zakupi-
ły wykładzinę dywanową na ławki, firany 
i obrusy a także wentylatory i zlewozmywak 
z baterią. Zborów ma wylewkę na podłodze 
w dużej sali i  część płytek podłogowych.

Większość sołectw  za priorytetowe za-
dania uznało konieczność wyremontowania 
dróg oraz odnowę struktury rowów. Tak było 
w Józefowie, Sarnowie i Sewerynowie. 

- Dobrze, że jest ten fundusz sołecki 
w naszej gminie – mówi Jacek Gawlik, soł-
tys Józefowa. - Nasza droga była w złym 
stanie. Gdyby nie fundusz, nie wiem jak 
długo byśmy czekali na jej naprawę. 

Łazów zorganizował festyn rodzinny  
z zawodami sportowymi. W Chociwiu kwo-
ta prawie 5 tys. zł przeznaczona została na 
wsparcie przebudowy kanalizacji deszczo-
wej na działkach. W Dębinie oraz Rogóźniu 
przebudowana została napowietrzna linia 
oświetlenia drogowego. W Restarzewie 
Cmentarnym za kwotę prawie 5 tys. zł do-
konano rozgraniczenia i uregulowania stanu 
prawnego drogi.

W Woli Kleszczowej oraz Chrząstawie 
postawione zostały kontenerowe budynki 
gospodarcze.

W Podgórzu zakupiono i zamontowano 
wiatę przystankową. Zagospodarowano te-
ren wokół niej.

- Czas był już najwyższy, bo te rozsy-
pujące się wiaty miały po 40 lat – zauwa-
ża sołtys Grzegorz Owczarek. - Tu dzieci 
i dorośli czekają na kursy do Widawy czy 
do Zduńskiej Woli.

Widawa przeznaczyła fundusz sołecki na 
plac zabaw (na zdjęciu). Urządzenia zainsta-
lowano  przy Gminnym Ośrodku Kultury. 
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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

Do podpisania nowelizacji 
Ustawy o Funduszu Sołeckim 
przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Bronisława 
Komorowskiego doszło w ła-
skim starostwie. Świadkami 
tego aktu była grupa samorzą-
dowców z gminy Widawa. 

– Byłam zaszczycona, 
że mogę spotkać się z gło-
wą państwa w tak ważnym 
dla nas dniu – sołtys Rudy i 
wiceprezes Stowarzyszenia 
Społeczno-Kulturalnego Soł-
tysów Gminy Widawa Miro-
sława Majczak uśmiecha się 
na wspomnienie uroczystości. 
- Byłam też dumna z naszej 
gminy, gdzie fundusz sołecki 
traktowany jest przez nasze-
go wójta z należytym szacun-
kiem.

Trzeba wiedzieć, że nie 
wszystkie gminy wyodrębnia-

WÓJT GMINY WIDAWA NA SOŁECTWA STAWIA 
ją fundusz sołecki. Nie ma go 
gmina Buczek, przez 3 lata nie 
działał w gminie Sędziejowi-
ce. Gmina Wodzierady będzie 
miała fundusz dopiero teraz. 
W gminie Zapolice wróci po 2 
latach przerwy. Miasto i gmina 
Szadek ma fundusz, podobnie 
jak gmina Widawa, od 2010 r. 
Co roku szadkowskie sołectwa 
otrzymują ok. 200 tys. zł, czy-
li połowę tego, co przydziela 
swoim sołectwom gmina Wi-
dawa. 

Podpisana w Łasku przez 
prezydenta Komorowskiego 
nowelizacja ustawy ma do-
prowadzić do tego, by z fun-
duszy sołeckich korzystało 
minimum 70 proc. gmin. Do 
tej pory dostawały one, w za-
leżności od zamożności, zwrot 
10 proc., 20 proc. lub 30 proc. 
kosztów inwestycji, o której 

współdecydowali mieszkań-
cy sołectw. Teraz ma to być 
20 proc, 30 proc. lub 40 proc. 
Nowe przepisy umożliwiają 
realizację wspólnych przedsię-
wzięć przez sołectwa z danej 
gminy. W ustawie zapisano też 
możliwość zmian w planowa-
nych przedsięwzięciach oraz 
ich zakresu w ramach przy-
znanego limitu. Zmiana ma 

dać samorządom elastyczność 
i pozwolić na wydawanie za-
oszczędzonych pieniędzy lub 
reagowanie na nieprzewidzia-
ne zdarzenia.

Prezydent podczas spotka-
nia z samorządowcami przy-
pomniał, że instytucja sołtysa 
istnieje w Polsce od 800 lat. 
Była i jest cząstką Polski sa-
morządnej. 

Zbigniew Bartosiewicz
Sołectwo: Brzyków
Kadencja: pierwsza
Praca: rencista, gospodarstwo 5,7 
ha, krowa, 2 byki, drób, króliki
Rodzina: żona Stefania, dzieci 
– Sebastian (32), Katarzyna (30)
Zainteresowania: hydraulika, spa-
walnictwo, hodowla królików
Uśmiecham się gdy: wszystko do-
brze się układa
Denerwuje mnie: pijaństwo, alko-
holizm i niezałatwione sprawy
Plus dla obecnego samorządu za: 
oświetlenie w Kol. Brzyków, na-
prawę dróg
Zadanie dla samorządu: naprawić 
drogę w stronę lasu (Borki) i koło 
strażnicy OSP
Cenię wójta J.S. Woźniaka za: 
realizację planów, konsekwencję, 
pomoc przy wypełnianiu wnio-
sków obszarowych, ściągnięcie 
żywności dla ubogich

Anna Drygowska 
Sołectwo: Restarzew Środkowy
Kadencja: pierwsza
Praca: przedsiębiorca i gospodar-
stwo rolne 20 ha
Rodzina: mąż Dariusz, dzieci 
– Klaudia (7), Piotruś (4)
Zainteresowania: czytanie ksią-
żek, dobry film
Uśmiecham się gdy: widzę sym-
patycznych ludzi, gdy sprawy idą 
po mojemu
Denerwuje mnie: brak tolerancji 
i brak czasu
Plus dla obecnego samorządu za: 
remont świetlicy i wyasfaltowanie 
odcinka drogi
Zadanie dla samorządu: dokoń-
czyć drogę
Cenię wójta J.S. Woźniaka za: 
poświęcony ludziom czas, dotrzy-
mywanie słowa, konkrety i dobre 
gospodarowanie gminą

Jerzy Owczarek
Sołectwo: Kocina
Kadencja: czwarta
Praca: rolnik, gospodarstwo 20 ha, 
w tym 5 ha dzierżawy, 28 sztuk 
bydła
Rodzina: żona Wacława, dzieci 
– Marcin (34), Ireneusz (32)
Zainteresowania: Ochotnicza 
Straż Pożarna i działalność spo-
łeczna
Uśmiecham się gdy: wszystko 
układa się po mojej myśli
Denerwuje mnie: zakłamanie, 
fałsz i ludzka zawiść
Plus dla obecnego samorządu za: 
remont strażnicy wewnątrz i wy-
posażenie kuchni 
Zadanie dla samorządu: utwardzić 
dojazdy do pól, wykonać elewację 
strażnicy 
Cenię wójta J.S. Woźniaka za: 
umiejętność rozmowy z każdym, 
za otwartość, za to, że jest wszę-
dzie gdzie być powinien 

Katarzyna Smarzych 
Sołectwo: Górki Grabińskie
Kadencja: pierwsza
Praca: wychowywanie dzieci, go-
spodarstwo 14 ha
Rodzina: mąż Marceli, dzieci 
– Marcin (17 miesięcy), Krzyś (17 
miesięcy), Kinga (17 miesięcy) 
i Martyna (17 miesięcy) 
Zainteresowania: cały czas po-
święcam dzieciom
Uśmiecham się gdy: udaje mi się 
zrealizować nakreślony plan
Denerwuje mnie: wścibskość, nie-
życzliwość, zawiść
Plus dla obecnego samorządu za: 
uregulowanie statusu prawnego 
świetlicy, wymianę okien i drzwi
Zadanie dla samorządu: oświe-
tlenie i wiata przystankowa dla 
dzieci
Cenię wójta J.S. Woźniaka za: do-
stępność, otwartość, umiejętność 
słuchania ludzi, dobre zorganizo-
wanie pracy gminnych urzędni-
ków
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Ich sad widać z daleka. Dom z pięknie urządzonym podwór-
kiem mają w Dąbrowie, a pola w obrębie Dębiny. Barbara i Ryszard 
Woźniakowie uprawiają 4 ha sadu owocowego, 80 arów wiśni, 2 ha 
czarnej porzeczki. Mają też żyto i rzepak. 

Mówią, że w okolicy są najmniejszymi sadownikami. Pan Pa-
tuszyński, pan Popłonikowski, państwo Iwańscy biją ich na głowę. 
Woźniakowie mają różne odmiany jabłek. Połowę sprzedają hur-
tem. Podobno ich jabłka idą do Rosji, więc teraz trochę się martwią 
o zbyt. Resztę jabłek wożą do Szczercowa, część odbierają sklepy, 
a część sprzedają z taczki. 

Owoce przechowuję w chłodni na 40-50 ton. W zupełności im 
wystarczy, bo ich średnie zbiory to 25-30 ton. 

- Są sady, że nawet zbierają 80 ton – mówi pan Ryszard. - Ale 
tam mają system nawadniania i wyższe drzewa. Nam wystarcza to, 
co mamy. 

Małżeństwem są od 30 lat. Poznali się na zabawie w Dąbrowie 
Widawskiej skąd pochodzi Barbara. Pierwszy sad założyli w 1990 
r. Namówił ich kolega sadownik.

- Miałam praktyki u pana Zygmunta Popłonikowskiego – przy-
pomina pani Barbara. - To on wprowadził nas w tajniki sadownictwa 
i bardzo pomógł. To wielki człowiek w dziedzinie sadowniczej. 

Śmieją się, że mąż jest pracownikiem żony, która skończyła 
technikum ogrodnicze w Ostrowie. 

Gospodarstwo mają po jej po rodzicach. Na początek wystar-
czyło, ale trzeba było dokupić. Teraz mają 22 ha z dzierżawą, z tego 
2,5 ha zalesione.

Do zbiorów, do cięcia wynajmują 3-4 osoby. Ich dzieci Rafał, 
Zbigniew, Aleksandra - wszyscy po Politechnice Łódzkiej - uciekły 
do miasta. Wszyscy pracują. 

- Widzę, że nasze dzieci kochają sad, ale poszły na łatwiejszy 
chlebek – wzdycha pani Barbara. - Życie pokaże, czy wrócą. 

Sad trzeba pielęgnować, a jabłka sprzedać. Raz w tygodniu 
sami jeżdżą do Szczercowa. Raz na 2 tygodnie w strony pana Ry-
szarda, do Pstrokoń. Połowę jabłek sprzedają w domu. 

- To jest handel rodzinny – podkreśla pani Barbara. - Wszyscy 
nam pomagają. Moi rodzice, dzieci. Brat ma wystawioną taczkę, 
przed naszym domem stoi taczka. Jabłka są w siatkach. Obok stoi 
kubek, ludzie biorą jabłka, wkładają pieniążki. 

Nie boją się, że ktoś ich okradnie? - W naszej okolicy naród jest 
uczciwy – odpowiada pan Ryszard. 

- Zawsze na taczce obok worka jest parę jabłek luzem – dodaje 
pani Barbara. - Jeśli ktoś ma ochotę spróbować, nie żałujemy. 

Czy był taki czas, że mieli ochotę zamknąć interes na kłódkę? 
- Jednego roku powaliło nas gradobicie – wspomina pani Bar-

bara. - Nie mieliśmy ubezpieczenia, a zniszczenia były ogromne. 
Mało, że zniszczyło sad, to jeszcze na polu zboże było niewymłó-
cone. Ratowaliśmy się kredytem i handlem z taczki. Robiliśmy 10-
-kilogramowe worki z częściowo zniszczonymi jabłkami, pozyska-
liśmy klientów. Od tamtego czasu handlujemy z tej naszej zielonej 
taczki i interes się kręci.

O DRZEWA TRZEBA DBAĆ
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Msza święta w intencji druhów OSP zamówiona przez wój-
ta Jerzego Sylwestra Woźniaka w Kościele Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Widawie tradycyjnie w przeddzień św. Floriana i jak 
zawsze o godz. 9 rozpoczęła dwudniowe obchody Dnia Strażaka 
w gminie Widawa.

Ksiądz proboszcz Stefan Magiera przypomniał zasługi św. 
Floriana, który tak samo jak strażacy-ochotnicy, służył bliźnim 
w potrzebie. Zachęcał wiernych do modlitwy „aby nic złego im się 
nie stało. To, nad czym się pochylają, jest niebezpieczne. Otoczmy ich 
naszą modlitwą, ale i pamiętajmy o tych druhach, którzy odeszli”. 

O oprawę muzyczną mszy świętej zadbała orkiestra OSP Wida-
wa. Wystąpił kościelny chór. 

Po uroczystej mszy poczty sztandarowe i druhowie z jednostek 
OSP udali się do widawskiej strażnicy. 

- Spotykamy się, aby podziękować za miniony rok, za bez-
pieczne akcje i prosić o to bezpieczeństwo na kolejny rok. Dobrze 
jeżeli ktoś czuwa nad wami, że pomagając innym, sami wychodzi-
cie cało z akcji – powiedział wójt Woźniak i dodał, że ochotnicy 
z gminy Widawa uczestniczyli w minionym roku w ponad 100 zda-
rzeniach. - Zostawiacie swoje ważne sprawy i biegniecie z pomocą 
innym. Wracajcie szczęśliwie do swoich domów, gdzie czekają na 
was najbliżsi.

Prezes Zarządu Gminnego OSP Włodzimierz Konieczny po-
dziękował za strażacki trud, za pracę społeczną i za udział w szko-
leniach, które podnoszą sprawność ochotników. Poinformował 
o przyznanych odznakach „Strażak Wzorowy”, złotych, srebrnych 
i brązowych medalach „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, którymi zo-
stanie udekorowanych 12 osób podczas obchodów 100-lecia OSP 
Restarzew. W sobotę „Złoty Znak Związku” odebrał 73-letni Mie-
czysław Chajdas z OSP Widawa.

W dzień św. Floriana proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Apo-
stoła w Restarzewie i jednocześnie kapelan strażaków gminy Wida-
wa ks. Zbigniew Dyks powitał przed godz. 10 druhów u wejścia do 
świątyni. - Jest moim przywilejem i zaszczytem, że mogę odprawić 
mszę w waszej intencji – powiedział i zaprosił ich do kościoła. 

Witając wójta gminy, gminne władze OSP oraz prezesów wszystkich 
obecnych na uroczystości jednostek OSP dłuższą chwilę poświęcił Jerze-
mu Sylwestrowi Woźniakowi. Powiedział m.in.: - Ten Chrystus, którego 
widzicie przed ołtarzem, odnowiony został z inicjatywy pana wójta. 

Dziękując strażakom za ich codzienny trud, za religijność, pro-
sił by w ich działaniu nie zabrakło społecznikostwa, by swoją po-
stawą zawsze dawali dobre świadectwo. 

STRAŻACKIE ŚWIĘTOWANIE

650 rodzin z gminy Widawa odebrało przed 
Wielkanocą solidne paczki z żywnością. Było to 
możliwe dzięki udziałowi widawskiego samo-
rządu w Europejskim Programie Pomocy Żyw-
nościowej (PEAD) realizowanym w Polsce od 
2004 r., czyli od przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej, do grudnia 2013 r. 

Gmina Widawa przystąpiła doGmina Widawa przystąpiła doGmina Widawa przystąpiła tego programu 
dopiero w 2010 r. Zadbał o2010 r. Zadbał o2010 r. Zadbał to wójt Jerzy Sylwester 
Woźniak. Na podstawie porozumień zpodstawie porozumień zpodstawie porozumień Bankiem 
Żywności im. Marka Edelmana wŻywności im. Marka Edelmana wŻywności im. Marka Edelmana Łodzi, corocz-
nie do gminy trafiało ok. 70 ton żywności. 

Produkty żywnościowe, które były rozdy-
sponowywane w ramach programu, to m.in.: 
mąka, kasza manna, makaron świderki, makaron 
muszelki, ryż, kasza gryczana, kasza jęczmienna

ROZDALI  TONY  ŻYWNOŚCI
z warzywami, płatki kukurydziane, musli, her-
batniki, kawa zbożowa instant, krupnik, kasza 
jęczmienna z gulaszem, makaron z gulaszem, 
zupa pomidorowa z ryżem, ser podpuszczkowy 
dojrzewający, ser topiony, mleko UHT, masło 
ekstra, olej rzepakowy, koncentrat pomidorowy, 
groszek zgroszek zgroszek marchewką, dżem truskawkowy.

Żywność przekazywana w ramach PEAD 
była wytwarzana przez producentów wybra-
nych w ramach przetargu organizowanego 
przez Agencję Rynku Rolnego. Artykuły spo-
żywcze były przekazywane w opakowaniach,
na których znajdowały się informacje: „Pomoc 
Wspólnoty Europejskiej” oraz „Artykuł nie jest 
przeznaczony do sprzedaży”, a także logo Ban-
ków Żywności, jako dystrybutora produktów.



8

Wystawa międzynarodowej satyry zagościła w galerii „Pod 
rurą” Stowarzyszenia IKAR w Widawie. Zorganizowano ją 
z okazji Międzynarodowego Dnia Satyry, który przypada oczy-
wiście 1 kwietnia. Na wystawie prezentowane były prace 68 au-
torów z 24 krajów. 

– Jak coś jest niezrozumiałe, to chyba i ja nie będę po-
trafił tego wytłumaczyć – żartował gospodarz wieczoru Jacek 
Frąckiewicz.

Ten światowej sławy widawski autor rysunków satyrycz-
nych tym razem nie pokazał swoich prac. Wystawił natomiast 
karykatury z Włoch, Chorwacji, Czech, Ukrainy jego dotyczące. 
W tej kategorii debiutowała kierowniczka Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Widawie Katarzyna Frąckiewicz, która 
zaprezentowała  bardzo wesoły „ślubny portret” pana Jacka 
i jego żony Małgorzaty. 

Część prac składających się na wystawę widawski rysownik 
dostał od kolegów z całego świata. Wśród rysunków z Polski 
było dzieło Zbigniewa Woźniaka ze Zduńskiej Woli, laureata 
polskiego Oscara rysunkowego przyznawanego przez Muzeum 
Karykatury w Warszawie. 

- Najwyższa półka, najwyższe odznaczenie rysownicze 
w Polsce – podkreślił na otwarciu wystawy Jacek Frąckiewicz 
i złożył pokłon Zbigniewowi Woźniakowi obecnemu na uroczy-
stości.

Jak to zwykle w widawskiej galerii „Pod rurą”, było sym-
patyczne spotkanie towarzyskie z pięknie podanymi pysznymi 
zakąskami, sałatkami, wypiekami, napojami bezalkoholowymi 
i nie tylko. Tradycyjnie odbyła się loteria, w której nagrodą był 
rysunek bardzo widawski, bo z napisem „Widawa”. Wykonał go 
Michał Graczyk z Nysy. 

Cztery godziny wspaniałej rozrywki zaserwowali wyjątko-
wej publiczności artyści z Gminnego Ośrodka Kultury w Wida-
wie, szkół w Widawie i Chociwiu, zaproszeni przez nich lokalni 
muzycy. Kropkę nad „i” postawił wójt Jerzy Sylwester Woźniak, 
który przy pomocy kilku radnych oraz posła Cezarego Tomczyka 
obdarował wszystkie panie kwiatami, a na wielki finał ugościł je 
trzypiętrowym tortem.

Dzień Kobiet był świętowany w pięknie odnowionej sali wi-
dowiskowej GOK. Wszystkie miejsca (ok. 300) były zajęte. Dzię-
kując mieszkankom gminy za obecność, wójt Woźniak, który przy-
był na spotkanie z małżonką, powiedział m.in.: - Bez was jesteśmy 
bezradni, bez was nie zrobilibyśmy nic. Jesteście naszą podporą
i drogowskazem. 

Zagrała widawska orkiestra, strzeliły korki szampanów i za-
czął się show prowadzony z wdziękiem przez Katarzynę Raszew-
ską iską iską Roberta Majczyka. Program był wyjątkowy. Dominowały ro-
syjskie klimaty. Jako pierwszy zaprezentował się dziecięcy zespół 
„Wesołe nutki”, po nim wystąpiła grupa wokalno-instrumentalna 
„Uwaga będziemy śpiewać” oraz Marysia Kurczewska i Klaudia 
Stępnik.

Zespół śpiewaczy „Widawianie” zaprezentował repertuar ro-
syjski i ukraiński, a 8-letni Mateusz Skrzypek zagrał na saxhornie 
alt.

Po zmianie scenografii, uczniowie widawskiego gimnazjum 
wystąpili po rosyjsku (!) w humorystycznej wersji bajki „Czerwony 
Kapturek”. Gdy umilkła burza oklasków, sceną zawładnęła grupa 
teatralna „Tacy sami”. Piękne stroje, muzyka do utworów Dschin-
ghis Khan – Moskau i energetyczny taniec przypadł publiczności
do gustu. Równie ciepło przyjęty został występ grupy wokalnej 
„PracującyRazem”, która wykonała wiązankę znanych piosenek ro-
syjskich i ukraińskich. Duet instrumentalny Zygmunt Kubiak iukraińskich. Duet instrumentalny Zygmunt Kubiak iukraińskich. Duet instrumentalny Zygmunt Kubiak Jan 
Kondratowicz zagrał dla pań utwór „Ave Maria”.

Po tej silnej dawce artystycznych wrażeń przyszedł czas na tur-
niej małżeński z nagrodami. Do „Czaru par” zaproszono 4 małżeń-
stwa. Z widowni na scenę przeszli Maja i Marcin Karbowiak, We-
ronika i Adam Czerwiec, Halina i Eugeniusz Malinowski oraz Lidia
i Marian Żuber. Zmierzyli się oni w czterech wywołujących salwy 
śmiechu konkurencjach sprawdzających jak zgranymi są parami. 
Najbardziej widowiskowe były, „igraszki pod kołdrą”. Małżonko-
wie, pod osłoną ogromnych poszew, pozamieniali się ciuchami.
W za małych butach, niedopiętych spodniach wyglądali komicznie. 
„Czar par” wygrali państwo Czerwcowie, ale wszystkie 4 małżeń-
stwa otrzymały w nagrodę bilety wstępu na baseny termalne w Unie-
jowie ufundowane przez wójta Jerzego Sylwestra Woźniaka.

Przed tortem, do łez rozbawili publiczność panowie z grupy te-
atralnej „Tacy sami”, którzy wystąpili w inscenizacji piosenki Han-
ny Banaszak „W moim magicznym domu”, a „PracującyRazem” 
wywołali miłe wspomnienia wiązanką rosyjskich przebojów. 

ŚWIATOWA SATYRA 
W GALERII „POD RURĄ”

Michał Graczyk z Nysy. 

P A N I E  Ś W I E T N I E  S I Ę  B AW I ŁY.  P A N O W I E  TA K Ż E

wywołali miłe wspomnienia wiązanką rosyjskich przebojów. 
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P A N I E  Ś W I E T N I E  S I Ę  B AW I ŁY.  P A N O W I E  TA K Ż E
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Wolontariuszki Aneta Krawczyk 
i Katarzyna Kałuża oraz kierownik wi-
dawskiego GOPS Katarzyna Frąckiewicz 
i wójt Jerzy Sylwester Woźniak uczest-
niczyli w podsumowaniu ogólnopolskiej 
akcji świątecznej pomocy Szlachetna 
Paczka na terenie powiatu łaskiego. Ode-
brali podziękowania za swój szlachetny 
gest. 

Gmina Widawa po raz pierwszy przy-
stąpiła do tej ogólnopolskiej akcji orga-
nizowanej przez Stowarzyszenie Wiosna. 
Powiat łaski uczestniczył w niej drugi raz. 
Na terenie gminy Widawa działały dwie 
wolontariuszki, które pozytywnie zaopi-
niowały 5 rodzin. Dla jednej z nich pacz-

WIDAWIANIE NIE ZAWIEDLI
kę wartości ok. 1,6 tys. zł przygotował wi-
dawski samorząd. Była w niej m.in. tona 
węgla, obuwie, odzież. 

Jak działa Szlachetna Paczka? Za-
zwyczaj prywatni darczyńcy odpowiadają 
na potrzeby osób najbardziej ubogich ze 
swojego miasta lub okolicy. O potrzebach 
tych dowiadują się wolontariusze, którzy 
sami w swoich społecznościach poszuku-
ją rodzin dotkniętych biedą, odwiedzają je 
i pytają o to, czego im najbardziej brakuje. 
Około miesiąca przed Bożym Narodze-
niem informacje te są umieszczane w ano-
nimowej bazie internetowej, by darczyńca 
mógł wybrać konkretną rodzinę i przygo-
tować dla niej paczkę na święta. 

Tak oTak oTak kościele parafialnym pw. św. An-
drzeja Apostoła w Restarzewie mówi ksiądz 
proboszcz Zbigniew Dyks. „Dobry gospo-
darz”. Tak odarz”. Tak odarz”. Tak duchownym, który rozpoczął 
restarzewską część służby Bogu i ludziom 
zaledwie 4 lata temu, mówią ludzie.

Parafia jest duża. Liczy 2.650 wiernych  
zamieszkałych w 24 wsiach gmin: Widawa, 
Szczerców, Rusiec. Parafianie na początku 
2011 r. cieszyli się pięknie odnowionym 
ołtarzem Bożego Miłosierdzia. Został on 
odrestaurowany przez firmę z Opoczna sta-
raniem ks. kanonika Włodzimierza Konop-
czyńskiego .

- To był ogromny wysiłek organizacyj-
ny i finansowy - docenia prace swojego po-
przednika ks. Dyks. - Kiedy rozmawiałem 
przed przyjściem do Restarzewa z pocho-
dzącym stąd księdzem kanonikiem Kazi-
mierzem Magdziakiem, uświadomił mi jak 
wiele pracy mnie tu czeka.

KATEDRA WŚRÓD ZBÓŻ
Od lat milczały 24-głosowe organy. 

Nowy proboszcz, w porozumieniu z Radą 
Parafialną, postanowił pochylić się nad 
nimi. - Zbieraliśmy, zbieraliśmy i jeszcze 
raz zbieraliśmy pieniądze na tan cel, ale i tak 
nie starczyło. Trzeba było dołożyć z tego, co 
zostawiła mi moja świętej pamięci siostra 
Irena. To dzięki tej kochającej na wskroś 
kościół i prostotę życia matce, żonie, sio-
strze, córce oraz ludziom, którzy wiedzieli
po co organy w tak wielkim kościele, udało 
się! Głos milczącym organom przywrócił 
organmistrz Wojciech Lipniacki wraz ze 
swoim zespołem pracowniczym.

Kościół w Restarzewie jest duży, pięk-
ny, ale niestety bez ogrzewania. Podczas 
jesienno-zimowych mszy, ludzie marzli, 
więc wyremontowano boczną kaplicę pw. 
św. Stanisława, którą nazwano zimową. 
Jest ogrzewana podczas sprawowania mszy 
świętej lub innych duszpasterskich spotkań.

Ponieważ pamięć jest ulotna, ksiądz 
postanowił przypomnieć w jednej z kaplic 
postaci, które miały w ostatnich 10-leciach 
wielki wpływ na kościół w Polsce i kościół 
powszechny. I tak wtak wtak 2012 r. powstała „Ka-
plica  Polskich Świętych”. Jest modlitewnik
do każdego z nich.

Ks. Dyksa, z urodzenia Wielkopolani-
na, ciągle nosiło, żeby jeszcze coś zrobić. 
Funduszy nie było za dużo, a tu zbliża się 
100. rocznica rozpoczęcia budowy „kate-
dry wśród zbóż” (1913 r.). Jeszcze w 2011 
r. z grupą parafian pomyślał, żeby sięgnąć
po unijną pomoc.

– Pan wójt Jerzy Sylwester Woźniak 
bardzo nam pomógł przy założeniu księgi 
wieczystej, bez której nie mogliśmy starać 
się o te fundusze - podkreśla duchowny. - 
Pracujący w Ministerstwie Rolnictwa Ra-

dosław Grzegorczyk ze Świerczowa pod-
powiedział nam, by sięgnąć po pieniądze 
przeznaczone na odnowę wsi. Plan i bizne-
splan przygotowała pani Barbara Karasiń-
ska i 22 sierpnia 2012 roku podpisaliśmy 
umowę z Urzędem Marszałkowskim w Ło-
dzi.

Pieniądze były przeznaczone na zago-
spodarowanie terenu wokół kościoła. Unia 
Europejska przyznała parafii 213 tys. zł 
płatne po wykonaniu zadania, a na roboty 
trzeba było mieć 265 tys. zł.

- Sama ambicja i chęci nie wystarczą. 
Skąd wziąć taką sumę? - zastanawiał się ks. 
Dyks, który tę inwestycję przypłacił nie-
przespanymi nocami i poważną chorobą. 
- Pan Bóg łaskawy jest! Znaleźli się ludzie, 
którzy pomogli i w 2013 roku, na nasz ju-
bileusz, otoczenie kościoła wypiękniało, 
czego świadkiem był także nowy metropo-
lita łódzki arcybiskup Marek Jędraszewski, 
zaproszony na uroczystość odpustową przez 
księdza proboszcza i Radę Parafialną.

Dzięki życzliwości brata Tomasza 
Jasiczka, pochodzącego z restarzewskiej 
parafii, a pracującego w sekretariacie Ku-
rii Metropolitalnej w Warszawie kościół
w Restarzewie ma relikwie dwóch wielkich 
Polaków. Jest to kawałek sutanny św. Jana 
Pawła II (relikwia II stopnia) i kostka bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki, którą parafia otrzyma-
ła od ks. kard. Kazimierza Nycza (relikwia
I stopnia).

Prace na cmentarzu parafialnym rozpo-
częli w tym roku. W 30. rocznicę śmierci 
ks. Jana Zajączkowskiego z Radą Parafial-
ną odnowili pomnik tego proboszcza. Jest 
boks na kontenery, by nie wchodzić wprost
na śmieci. Będzie odnowione ogrodzenie. 
Teraz, razem z Radą Parafialną, ks. Zbi-
gniew Dyks gromadzi środki finansowe
na naprawę dachu, który również wymaga 
modernizacji.

Tak kościele parafialnym pw. św. An-
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IX Wojewódzki Bieg Pamięci Jana Pawła II w Łasku zgro-
madził na starcie prawie pół tysiąca biegaczy. Wśród nich była 
liczna reprezentacja gminy Widawa składająca się z uczniów, 
ale nie tylko...

Bieg jest organizowany nieprzerwanie od 2006 r. i zdobywa 
coraz większą popularność wśród mieszkańców powiatu łaskie-
go. Zawody tradycyjnie poprzedziła msza święta w Łaskiej Ko-
legiacie. Dojazd do Łasku dzieciom i ich opiekunom zapewnił 
samorząd gminy Widawa.

W barwach Zespołu Szkół w Chociwiu wystąpiło 6 uczniów 
szkoły podstawowej i 5 gimnazjalistów. Wspaniale pobiegł 
Adam Jendryka. Uczeń podstawówki był na mecie trzeci. Jesz-
cze lepszy start miał jego starszy kolega z gimnazjum. Konrad 
Woźniak zajął w swojej kategorii wiekowej drugie miejsce. 
Obaj wrócili do domu z pucharami.

Szkołę Podstawową w Ochlach reprezentowało 13 uczniów 
z klas IV-VI. Wypadli bardzo dobrze. Wiktor Jagielski w swo-

POBIEGLI DLA JANA PAWŁA II

jej kategorii wiekowej dobiegł na metę szósty, Ewa Mielczarek 
była ósma, Dawid Mielczarek dziesiąty, a Wiktor Kołodziejczak 
dwunasty.

Ekipa Zespołu Szkół w Widawie liczyła 9 uczniów podsta-
wówki i 11 gimnazjum. Najlepiej spisała się gimnazjalistka Kin-
ga Jagielska. Była piąta w swoim biegu. 

Na starcie papieskiego biegu, w kategorii VIP-ów, sta-
nął wójt Jerzy Sylwester Woźniak. Jako że jest dżentelmenem 
z krwi i kości oraz wytrawnym dyplomatą, przystopował i po-
zwolił stanąć na najwyższym stopniu wicemarszałek Wojewódz-
twa Łódzkiego Dorocie Ryl. Drugi na metę dotarł poseł Cezary 
Tomczyk, a trzeci przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego An-
drzej Banaszczyk. 

Gmina Widawa jest sygnatariuszem porozumienia dotyczą-
cego współpracy pomiędzy samorządami pn. „Konsorcjum sa-
morządów dla rewitalizacji magistrali węglowej Śląsk-Porty”, 
które podpisało 29 gmin i Urząd Marszałkowski w Łodzi. 

Chodzi w nim m.in. o wspólne działania lobbingowe w celu 
modernizacji kilku linii kolejowych mających wpływ na rozwój 
naszego regionu oraz budowę tzw. suchego portu kontenero-
wego do przeładunku z wagonów na TIR-y w Zduńskiej Woli-
-Karsznicach. 

- Upatruję w tym porozumieniu szansę na pracę i lepszy 
byt mieszkańców naszej gminy – mówi wójt Jerzy Sylwester 
Woźniak.  

WALCZĄ 
O NOWOCZESNĄ KOLEJ

Sto rodzin dostanie zestaw: komputer, klawiatura i mysz, 
a do tego system operacyjny, oprogramowanie biurowe i anty-
wirusowe. No i bezpłatny dostęp do szerokopasmowego Inter-
netu. To wszystko dzięki projektowi „Zapewnienie dostępu do 
Internetu dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkań-
ców gminy Widawa”, na który samorząd zdobył prawie 676 tys. 
zł, w tym ponad 574 tys. zł z Unii Europejskiej. 

Beneficjenci, nim otrzymają sprzęt, muszą przejść szkolenie 
z obsługi komputera i korzystania z Internetu. Zajęcia w 10-oso-

bowych grupach odbyły 
się w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Widawie.

Projekt potrwa do 
końca 2015 r., ale aż 
do 2020 r. obdarowana 
sprzętem setka rodzin 
będzie mogła z niego ko-
rzystać, by surfować po 
Internecie. 

JUŻ WIEDZĄ JAK 
KORZYSTAĆ Z INTERNETU

Gminny Ośrodek Kultury w Widawie zorganizował dla 
dzieci i młodzieży uroczyste powitanie wiosny. Przygotowano 
Marzannę - symbol odchodzącej zimy. Do jej wykonania użyto 
wyłącznie materiałów ekologicznych: drewno, papier, słomę. 

Zaraz po rozpoczęciu imprezy i przybliżeniu dzieciom zwy-
czaju witania wiosny, wszyscy przeszli nad rzekę gdzie przy 
wspólnie wypowiedzianym zaklęciu:

„Marzanno, Marzanno, ty zimowa panno, 
W wodę cię wrzucamy, bo wiosnę witamy!
Giń! Przepadnij zimo i nie wracaj do nas! 
My na przyjście wiosny otwórzmy ramiona”
odbyła się najważniejsza część imprezy, czyli podpalenie 

i utopienie Marzanny. Po upewnieniu się, że spalone szczątki 
kukły odpłynęły z nurtem rzeki, uczestnicy pożegnania zimy za-
wiesili na placu GOK kolorowy gaik symbolizujący wiosnę. 

Było ognisko, konkursy z nagrodami. Ich uczestnicy popi-
sywali się wiedzą na temat wiosny. 

PRZEGNALI ZIMĘ, 
BY POWITAĆ WIOSNĘ

sywali się wiedzą na temat wiosny. 
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Dumą Zespołu Szkół w Chociwiu sta-
li się uczniowie II klasy gimnazjum. Filip 
Chlebowski okazał się bezkonkurencyjny 
w dziedzinie informatyki. W Konkursie 
Informatycznym organizowanym przez 
ZSP w Szczercowie stanął na najwyż-
szym podium. Natomiast jego klasowy 
kolega Damian Wiśniewski po laur zwy-
cięstwa sięgnął z historii. Za wykonanie 
prezentacji multimedialnej na temat: 
„Złe dobrego początki. Wojna przyczyną 
postępu” zdobył I miejsce w konkursie 
organizowanym przez ZSR w Sędziejo-
wicach.

Erudycją popisała się Adrianna Ja-
chacz. Uczennica III klasy gimnazjum 
w Międzyszkolnym Konkursie Języ-
ków Obcych organizowanym przez ZSP 
w Szczercowie zajęła III miejsce.

- Konkursy dają możliwość prezen-
towania swych umiejętności i talentów, 
ale przede wszystkim sprzyjają integracji 
różnych środowisk, a to nas wszystkich 
chyba najbardziej cieszy - podkreśla dy-
rektor Zespołu Szkół w Chociwiu Jadwiga 
Kaczmarek. 

UCZNIOWIE 
NA MEDAL

U c z n i o w i e 
klasy IIIa Szko-
ły Podstawowej 
w Widawie z wy-
chowawcz y n ią 
Joanną Kubiak 
u c z e s t n i c z y l i 
przed Wielkano-
cą w warsztatach 
plastycznych „Pi-
sanki, kraszanki, 
jajka malowane” 
organizowanych 
przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Widawie. W cza-
sie trwania zajęć, które miały charakter 
warsztatowy, dzieci poznawały różne 
techniki ozdabiania jaj oraz kartek wiel-
kanocnych. Następnie samodzielnie, ale 
pod fachowym okiem instruktorki warsz-
tatów Małgorzaty Dzimińskiej, pracowa-
ły nad wykonaniem kartek świątecznych, 
jak również z zapałem ozdabiały wielka-
nocne jajka. W czasie zajęć panowała luź-
na, wesoła atmosfera, która inspirowała 

WIELKANOCNE 
WARSZTATY W GOK

małych twórców do wykonywania cieka-
wych prac. 

Warsztaty cieszyły się popularnością. 
Wzięły w nich udział dwie zorganizowa-
ne grupy ze szkoły w Widawie oraz dwie 
ze szkoły w Chociwiu. Uczestniczyli też 
w nich mali widawianie w czasie wolnym 
od zajęć lekcyjnych. Oprócz zdobienia jaj 
i kartek, dzieci przygotowywały wielka-
nocne koszyczki i smakowite wypieki. 

(Joanna Kubiak)

Setka uczniów ze szkół w Widawie, 
Chociwiu i Ochlach wzięła udział w kon-
kursie plastycznym „Żyję – więc dokonuję 
wyborów”. Zaproszenie zostało również 
przesłane do Szkoły Społecznej w Resta-
rzewie, jednak restarzewscy nauczyciele 
i ich wychowankowie z tej oferty nie sko-
rzystali.

Konkurs jest organizowany przez 
Gminną Komisję Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych każdego roku, po-
cząwszy od 1999 r. 

Oto zwycięzcy tegorocznej edycji. 
Kategoria 7-9 lat:1. miejsce - Marysia 
Krawczyńska (Widawa), 2. Otylia Szy-

ŻYJĄ, WIĘC DOKONUJĄ WYBORÓW
dłowska (Chociw), 3. Kacper Kaczmarek 
(Chociw). Kategoria 10-12 lat: 1. Amelia 
Kacperska (Widawa), 2. Dominika Żuraw-
ska (Widawa), 3. ex aequo -Izabela Luter 
i Jakub Pietrzak (Chociw). Kategoria 13-
-16 lat (gimnazjaliści): 1. Paulina Kacz-
marek (Chociw), 2. Aleksandra Gorczyca 
(Widawa), 3. Kamil Szuleta (Chociw)

Uroczystość wręczenia nagród i dy-
plomów odbyła się w Gminnym Ośrodku 
Kultury. Wszystkim jego uczestnikom 
został zapewniony transport. Każdy, nie-
zależnie od zajętego miejsca, został obda-
rowany słodkim upominkiem, dyplomem 
oraz nagrodą rzeczową. 

Konkurs ,,Kartka Wielkanocna” zor-
ganizował Samorząd Uczniowski Zespołu 
Szkół w Widawie. Uczestniczyli w nim 
uczniowie z klas I-III i IV- VI, ponad pół 
setki. Komisja w składzie: Urszula Skrzy-
pek, Elżbieta Herman oraz Magdalena 
Bartczak postanowiła przyznać w klasach 
I-III następujące miejsca: pierwsze - Se-
weryn Burzyński (Ib), drugie Maria Kraw-
czyńska (Ib) i Martyna Kacperska (klasa 
Ia), trzecie Daria Czerwiec (IIa) i Adrian 
Janiak (Ia). W klasach IV-VI pierwsze 
miejsce zajęli Kacper Aleksandrowicz 
(IVa) i Aleksander Szczepanowski (IVb), 
drugie Kacper Lisowski (IVb) i Olga 
Kępska (Vb), a trzecie Maria Gryga (Vb) 
i Aleksandra Osiecka (Va). Wyróżniono 
kartki Filipa Muchy (Vb), Beaty Karpiń-
skiej (Vb), Anieli Brożyńskiej (Vb), Zu-
zanny Galis (Vb) i Martyny Rogalewicz 
(IVb).

Uczniowie, którzy wykonali najpięk-
niejsze kartki, otrzymali nagrody rzeczowe 
ufundowane przez samorząd uczniowski. 
Pozostali uczestnicy konkursu odebrali 
nagrody pocieszenia. 

NAGRODY ZA 
PIĘKNE KARTKI



13

29 prac 25 autorów napłynęło na drugą 
edycję Gminnego Konkursu Literacko-Pla-
stycznego „Śladami naszego regionu”. Ad-
resowany był on do uczniów szkół działa-
jących na terenie gminy Widawa. Zadaniem 
uczestników było wyszperać, napisać i zilu-
strować legendę dotyczącą okolicy, w której 
mieszkają.

- To przepiękny konkurs, bo uczy was 
dziejów waszej małej Ojczyzny. Dowiaduje-

 Po prawej stronie rzeki Nieciecz, za la-
sem otaczającym cmentarz grzebalny, w po-
gańskich czasach znajdowało się słowiań-
skie cmentarzysko. Widawianie nazywają to 
miejsce „aptekorzysko”.

Zdarzało się, że podczas prac rolnych 
wyorywano tu wypełnione prochami urny, 
świadczące o pochówkach całopalnych. 

Według miejscowych, później to miej-
sce upodobała sobie Południca, która wiele 
zła wyrządzała mieszkańcom pobliskich 
okolic.

Najczęściej w upalne południa przy-
bierała postać którejś urodziwej widaw-
skiej dziewczyny i swoim powabem kusiła 
napotkanych chłopaków. Ci, co ją widzieli, 
opowiadali, że odziana w spódnicę ze źdźbeł 
słomy ze zwisającymi kłosami, patrzyła
na nich wabiącym wzrokiem i odsłaniała 
białą płócienną płachtę ukazując ramiona. 

Biada temu parobkowi, który w połu-
dnie nie zszedł z pola. Napotkany przez Po-
łudnicę, ślepo ulegał jej urokowi i na zawsze 
stawał się bezpłodny. Od tej pory nie nęciły 
go dziewczyny i zostawał starym kawale-
rem, a niejeden zakończył życie , umierając
na suchoty. Tak płacił za spotkanie z Połu-
dnicą.

Południca rzucała uroki także na dziew-
częta. Gdy któraś szła w południe przez pola 
skąpo ubrana lub za własną potrzebą pomię-
dzy łanami zboża, wnet taką zauroczyła, aby 
była bezpłodną ibyła bezpłodną ibyła bezpłodną nękały ją kłopotliwe krwo-
toki. Bywało też, że do tej dziewczyny przy-

chodziła potem nocą pod postacią zmory, by 
ją dusić i mierzwić jej włosy w poczochrane 
warkocze, których nie sposób było rozcze-
sać.

Ta legendarna zjawa potrafiła również 
szkodzić bydłu. Zdarzało się, że dojnym 
krowom odbierała mleko lub z krwią mie-
szała, a wtedy mleko z udoju miało barwę 
różową. Trzeba było przestrzegać, aby w po-
łudnie nie pozostawiać krów na pastwisku
i nie wypasać na polnych miedzach.

Najczęściej w lipcu sprowadzała na oko-
licę burze gradowe, a podczas tych nawałnic 
urządzała harce, tarzając się z biesami po ła-

nach dojrzałego zboża. Po takich burzach 
gospodarze stwierdzali ze zgrozą, że zboże 
leżało pokotem jak uwalcowane.

Ludność tutejsza w upalne lata, poczy-
nając od wykłoszenia się zboża, aż do jego 
zżęcia, żyła w ustawicznym niepokoju.

Pracujący przed południem na polach, 
raz po raz spozierali na słońce, aby w porę
do wsi powrócić. Na dźwięk kościelnego 
dzwonu oznajmiającego południe, bez-
zwłocznie przerywali pracę i podążali
do zagród. W taką chwilę wszyscy żegnali 
się i szeptali „Anioł Pański”. Przerażeni bez 
oglądania się wstecz przyspieszali kroku, 
aby jak najszybciej dotrzeć do domu nie na-
potkawszy Południcy.

Niektórzy ludzie nie dowierzali tym 
opowieściom. Należał do nich widawski ap-
tekarz, który pomimo ostrzeżeń wybrał się
w upalne południe na swoje pole położone
na uroczysku. Po pewnym czasie spotka-
ło go wiele nieszczęść, potem zachorował
i po kilku tygodniach zmarł. Ludzie przypi-
sywali to zemście Południcy, a od tamtego 
czasu owe uroczysko zaczęto nazywać ”ap-
tekarzysko”.

Południca w okolicach Widawy nadal 
mści się na chłopakach, dlatego spotyka 
się tu dużo starych kawalerów. O swojej 
obecności przypomina szczególnie w okre-
sie letnim, nawiedzając naszą miejscowość 
licznymi gradobiciami i burzami. 

(Katarzyna Frąckiewicz – redakcja, 
Jacek Frąckiewicz - ilustracja)

LEGENDY WIDAWSKIE – „POŁUDNICA”

urządzała harce, tarzając się  po

SZÓSTKA POSZUKIWACZY 
LEGEND SPISAŁA SIĘ NA SZÓSTKĘ

cie się czym żyli wasi dziadkowie. Wracacie
do korzeni. Uczycie się patriotyzmu – zwró-
cił się do uczniów podczas rozdania nagród 
wójt Jerzy Sylwester Woźniak iwójt Jerzy Sylwester Woźniak iwójt Jerzy Sylwester Woźniak dał przykład 
patriotyzmu Jacka Frąckiewicza, wybitnego 
rysownika, który ma w dorobku kilkadzie-
siąt wystaw zagranicznych i zawsze wspo-
mina o Widawie. 

- Konkurs był trudny, ponieważ naj-
pierw trzeba było zebrać informacje, potem 
zredagować tekst izredagować tekst izredagować tekst wykonać ilustracje – pod-
kreśliła Małgorzata Frąckiewicz, polonistka
w widawskiej szkole, jedna z założycielek 
Stowarzyszenia IKAR, które współorgani-
zowało konkurs z Zespołem Szkół w Wida-
wie. 

Jury: Beata Czapińska, Małgorzata 
Frąckiewicz, Aneta Krysiak, Agnieszka La-
bocha, Anna Małolepsza i Jacek Frąckiewicz 
przyznało 6 równorzędnych nagród. Ode-
brali je: Wiktoria Brożyńska z kl. VIb, Ka-
mil Janus z kl. IVb, Jakub Kopka z kl. IVa, 

Wojciech Luter zWojciech Luter zWojciech Luter kl. IVa i Jakub Nawrocki
z kl.IVb Zespołu Szkół w Widawie oraz 
Malwina Namirowska z kl. V Zespołu Szkół
w Chociwiu. Wyróżnienia otrzymali wy-
chowankowie widawskiego zespołu szkół: 
Kacper Lisowski (IVb), Julia Nowak (Va), 
Aleksandra Osiecka (Va), Martyna Przybyl-
ska (Va), Aleksandra Sowińska (IVa), Alek-
sander Szczepanowski (IVb), Aleksandra 
Świętczak (Va) i Natalia Wojtyżak (Va).

Pokłosiem pierwszej edycji konkursu 
była publikacja zatytułowana „Legendy wi-
dawskie” wydana nakładem Stowarzyszenia 
IKAR. Publikujemy jedną zIKAR. Publikujemy jedną zIKAR. Publikujemy jedną nich. IKAR pla-
nuje wydanie książki z legendami zgłoszo-
nymi do drugiej edycji konkursu. nymi drugiej edycji konkursu. 



14

Turniej Finałowy organizowanej 
przez UKS „Libero” Widawa XI Edy-
cji Weekendowej Ligi Piłki Siatkowej 
za nami. Mecz o pierwsze miejsce pomię-
dzy drużynami „Kombajn VT” i „Matex” 
był 449. spotkaniem w 11-letniej historii 
rozgrywek. Ich organizatorzy to Mirosław 
Szkudlarek i Kamil Sowała.

ZMAGANIA POD WIDAWSKĄ SIATKĄ
Po emocjo-

nującej walce 
w hali sportowej 
przy Zespole 
Szkół w Wida-
wie zwyciężyli 
t r i u m f a t o r z y 
u b i e g ł o r o c z -
nych rozgrywek 
- „Kombajn 
VT”. Ostateczna 
klasyfikacja XI 
Edycji WLPS 
przedstawia się 
następująco:

1. Kombajn Volejbal Tim
2.  Matex
3.  Tsunami
4.  Gentlemen
5.  Wojownicy
6.  KOŚ (Krzesłem o ścianę)
7.  Gimnazjum
8.  Nieprzeciętni

W zakończonej edycji rozgrywek, 
które rozpoczęły się 8 listopada zeszłego 
roku i odbywały się regularnie w piątko-

Tak twierdzi prezes Gminnego Klubu 
Sportowego Widawia Widawa Marcin Ja-
niak. Wprawdzie runda wiosenna sezonu 
2013/14 zaczęła się w marcu od porażek, 
ale w kwietniu było tylko lepiej.

Przegrana z Buczkiem zasilanym 
przez Brazylię, Galewicami plasującymi 
się na pierwszej pozycji tabeli i Konop-
nicą zajmującą drugie jej miejsce były 
nieuniknione. Z Kobierzyckiem seniorzy 
Widawii zremisowali, ze Strzelcami Wiel-
kimi wygrali 2:1, Sulmierzyce pokonali 
3:0 i na zamknięcie kwietnia ograli Pa-
protnię 3:0. Bramki dla Widawii w tym 

CHŁOPAKI ŁAPIĄ WIATR W ŻAGLE
spotkaniu zdobyli: Dawid Kazimierczak, 
Mateusz Drąg i Marcin Konieczny. Maj 
zaczęli od zwycięstwa z Bałuczem 4:2. 
Bramki: Dawid Kazimierczak (2) oraz 
Daniel Jóźwiak i Jarosław Jóźwiak.

Prezes Janiak chwali za te pierwsze 
występy wszystkich podopiecznych tre-
nera Michała Majewskiego. Szczególnie 
wyróżnia Mariusza Woźniaka, Dawida 
Kazimierczaka, Bartosza Kubickiego 
i braci Jóźwiaków.

Skład drużyny seniorów GKS Wida-
wia: Robert Majczyk i Wiktor Małosz-
czyk (bramkarze), Bartosz Kubicki, Prze-

mysław Jędrysiak, Mateusz Drąg, Daniel 
Jóźwiak, Jarosław Jóźwiak, Łukasz Ol-
biński, Szymon Struzik, Kamil Jędrasiak, 
Marcin Konieczny, Łukasz Kaczmarek, 
Mariusz Woźniak, Paweł Bartczak, Dawid 
Kazimierczak, Kacper Majewski, Tomasz 
Witczak, Michał Nowak, Maciej Misz-
czak, Łukasz Światowy. Trener: Michał 
Majewski.

Nie tylko seniorzy złapali wiatr w ża-
gle. Zarząd klubu też odnotowuje sukce-
sy organizacyjne. Działaczom udało się 
stworzyć dobry klimat wokół LKS Wi-
dawia. Na stadionie jest jedna z lepszych 
muraw w regionie, o co dba sam Marcin 
Janiak. Prezesowi, dzięki dobrej współ-
pracy z klubem „Libero” i jego liderem 
Mirosławem Szkudlarkiem, udało się 
pozyskać siatki do wyłapywania piłek 
za bramką. Lokalny przedsiębiorca zafun-
dował słupki do piłkochwytów. 

To jeszcze nie wszystkie dobre no-
winy. Na stadionie, po prawej stronie od 
wejścia, powstanie nowa trybuna na 150 
miejsc. Będą trzy rzędy plastikowych sie-
dzisk, które zostaną zakupione i zamonto-
wane z funduszu sołeckiego Widawy. Nic 
tylko trenować, grać i wygrywać!

we popołudnia oraz wieczory przez cztery 
miesiące, brało udział 8 drużyn składają-
cych się łącznie z 90 zawodników. Odbyło 
się 38 meczów.

Jak co roku w rozgrywkach Widawskiej 
Ligi były puchary i dyplomy, a wszyscy za-
wodnicy otrzymali pamiątkowe kubki. Pod-
sumowania rozgrywek i wręczenia nagród 
dokonali przedstawiciele władz z wójtem 
Jerzym Sylwestrem Woźniakiem. 

(Mirosław Szkudlarek) 
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Wspaniały przyjacielski nastrój panował na śniadaniu wiel-
kanocnym w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrowie 
Widawskiej, na który 40 pensjonariuszy oraz ich opiekunowie 
zaprosili przedstawicieli widawskiego samorządu i duchow-
nych. 

Wdzięczny za zaproszenie wójt Jerzy Sylwester Woźniak 
powiedział między innymi: - Dziękuję za waszą gościnność, za 
te pyszności i dekoracje stołów. Zauważam, że potraficie sobie 
nawzajem pomagać, jeden rozumie cierpienie drugiego i to jest 
bardzo ważne. Tworzycie bardzo fajną wspólnotę.

Janinie Głowackiej z Chrząstawy przypadły do gustu słowa 
wójta. - To bardzo sympatyczny człowiek. Spotkałam się z nim 
u nas na wsi. Obiecał krzesła i stół do naszej świetlicy. Muszę 
mu to przypomnieć. 

Zdzisława Owczarek z Rudy mówi, że czuje się tu lepiej niż 
w domu. Zwłaszcza w takie dni, kiedy wszyscy są wystrojeni, 
uprzejmi, uśmiechnięci. 

ŚNIADANIE W DĄBROWIE WIDAWSKIEJ

Szynki, kiełbasy i inne wyroby własne, delicje z domowych 
spiżarni, mazurki, pascha, babka, żurek na dwa sposoby. I to wszyst-
ko pięknie podane. W Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie już 
8 kwietnia zapachniało Wielkanocą. Po raz pierwszy odbył się ogło-
szony przez wójta gminy, proboszczów, Gminny Ośrodek Kultury 
oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
konkurs na najpiękniejszy, tradycyjny stół wielkanocny.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przygotowanie na-
krycia stołu, na którym obowiązkowo znajdują się symbole 
świąteczne, a więc koszyczek ze święconką, tradycyjne potra-
wy wielkanocne, stroiki, pisanki. Stoły zaprezentowały panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Wielkiej Wsi oraz Środowisko-
wy Dom Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej. 

Jury w składzie: wójt Jerzy Sylwester Woźniak, ks. Piotr 
Kępniak, kierownik GOK Anna Krześniak oraz przedstawiciel-
ka Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów Gminy 
Widawa Teresa Ciechanowska spróbowali wszystkich raryta-
sów. Werdykt mógł być tylko jeden – dwie równorzędne nagro-
dy w postaci sprzętu AGD. 

Wójt Jerzy Sylwester Woźniak podziękował uczestniczkom 
konkursu za pozytywny odzew na zaproszenie, za zaangażowa-
nie w realizację pomysłu i chęć kultywowania pięknych wiel-
kanocnych tradycji. Po wręczeniu nagród wszyscy zasiedli do 
pomysłowo i pięknie ustrojonego wielkanocnego stołu przygo-
towanego przez Gminny Ośrodek Kultury. Jego kierowniczka 
oczarowała  biesiadników przepyszną zupą chrzanową. 

NAJPIĘKNIEJSZE STOŁY

oczarowała  biesiadników przepyszną zupą chrzanową. 
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Niemal 200 prac prawie 100 osób oceniało jury IV Konkursu
na Najładniejszą Pisankę ogłoszonego przez wójta gminy Widawa, 
proboszczów naszych parafii, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gmin-
ną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Wielkanocne jaja - pojedyncze, w koszyczkach, a nawet wnawet wnawet wiej-
skim wozie - oceniane były w 4 kategoriach. - Wszystkie piękne, 
wykonane najróżniejszymi technikami – zachwycała się kierownik 
GOK Anna Krześniak, która jest m.in. absolwentką Liceum Pla-
stycznego w Zduńskiej Woli.

- Bardzo się cieszę, że tak licznie bierze udział wtak licznie bierze udział wtak licznie bierze udział tym konkursie 
młodzież. Całe klasy. Jajo jest symbolem początku życia. Jesteśmy
w okresie przedświątecznym. Święta Wielkiej Nocy to święta szcze-
gólne ponieważ one uświadamiają nam, że życie chociaż się zmienia, 
to się nie kończy – powiedział wójt Jerzy Sylwester Woźniak.

Pierwsze równorzędne miejsca w kategorii uczniów klas 
I-III zajęły Paulina Słomczyńska i Milena Miziała, drugie Emilia 
Błaszczyk iBłaszczyk iBłaszczyk Julia Niewiadomska, zaś trzecie chłopcy z klasy I SP
w Ochlach, którzy wydmuszki wsadzili do aut iaut iaut Natalia Wańdoch. 
Wyróżnienia odebrali: Maria Krawczyńska, Aleksandra Rżanek, 
Kacper Kaczmarek, Karolina Luter iKacper Kaczmarek, Karolina Luter iKacper Kaczmarek, Karolina Luter Nikola Kasprzyk.

W kategorii klas IV-VI dwie pierwsze nagrody zdobyli Adam 
Piórek iPiórek iPiórek Paulina Brodziak, drugie Aleksandra Luter iPaulina Brodziak, drugie Aleksandra Luter iPaulina Brodziak, drugie Aleksandra Luter Monika Luter,
a trzecie: Mikołaj Gajda i Izabela Luter. Wyróżniono prace: Kacpra 
Lisowskiego, Wiktorii Brożyńskiej i Jakuba Pietrzaka.

Pierwszym miejscem w kategorii gimnazjum podzielili się 
Agata Grońska i Daniel Frydrychowski, drugim Paulina Kaczmarek
i Bartek Jaros, zaś trzecim Maciej Kaczmarek iBartek Jaros, zaś trzecim Maciej Kaczmarek iBartek Jaros, zaś trzecim Maciej Kaczmarek Jakub Kaczmarek.

W kategorii osób dorosłych złożono wiele prac wykonanych
na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Pierwszym miejscem 
podzieliły się: Kazimiera Brożyńska - pensjonariuszka ŚDS w Dą-
browie Widawskiej za bardzo misternie wykonaną pisankę techniką 
quilingu i Sylwia Paliwoda za pięknie przystrojony kosz pisanek, 
kolorowych i precyzyjnie wykonanych w najróżniejszych techni-
kach. Na miejscu drugim znalazły się prace mieszkańców wsi Górki 
Grabińskie oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Wielkiej Wsi. Miejsce 
trzecie: Joanna Kubiak itrzecie: Joanna Kubiak itrzecie: Joanna Kubiak Kamil Kozieł. Wyróżnienia: Małgorzata 
Majczyk, Marianna Kubat iMajczyk, Marianna Kubat iMajczyk, Marianna Kubat Środowiskowy Dom Samopomocy
w Dąbrowie Widawskiej. 

PIĘKNIE 
ZDOBIĄ JAJA

Dąbrowie Widawskiej. 

Wójt Gminy Widawa informuje, iż od 9 do 13 czerwca 2014 r. 
na terenie naszej gminy zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych zgodnie z poniższym harmonogramem. Każ-
dy zdeklarowany mieszkaniec będzie mógł wystawić przed posesję 
w miejscu łatwo dostępnym niestanowiącym utrudnienia w ruchu 
pieszych i pojazdów następujące rodzaje odpadów:
–    odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 tj.: meble, meble 

tapicerowane, dywany, wykładziny, okna; 
–    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodzie 20 01 35 –    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodzie 20 01 35 –

i 20 01 36 jak: monitory, telewizory i pozostały sprzęt AGD; 
–   urządzenia zawierające freon o kodzie 20 01 23 tj.: lodówki –   urządzenia zawierające freon o kodzie 20 01 23 tj.: lodówki –
–  metale o kodzie 20 01 40 jak: złom metalowy; –  metale o kodzie 20 01 40 jak: złom metalowy; –
–    zużyte opony o kodzie 16 01 03 (do rozmiaru 1250 mm x 400 –    zużyte opony o kodzie 16 01 03 (do rozmiaru 1250 mm x 400 –

mm) maksymalnie 4 szt. opon z jednej nieruchomości; 
–    odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 jak: listwy –    odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 jak: listwy –

drewniane, powiązane gałęzie 
Odpady wielkogabarytowe inne niż wymienione powyżej nie 

zostaną odebrane.
Uwaga: Zbiórka nie będzie obejmować odpadów powstałych 

w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 
Zbiórka zacznie się od godz. 6. Odpady należy zgromadzić 

przy drodze utwardzonej, do której jest swobodny dojazd.

POZBĄDŹ SIĘ ODPADÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH

Serdecznie zapraszamy do udziału w zbiórce


