UCHWAŁA NR XLVII/291/17
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 17 września 2017 r.
w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Widawa” Panu Jackowi
Frąckiewiczowi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935)
oraz Uchwały Nr XIV/91/08 Rady Gminy Widawa z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie
honorowego obywatelstwa Gminy Widawa oraz zasad i trybu jego nadawania Rada Gminy
Widawa uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Panu Jackowi Frąckiewiczowi tytuł „Honorowego Obywatela Gminy
Widawa” jako wyraz wdzięczności za aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym,
wzbogacanie i promowanie dorobku oraz podejmowane inicjatywy na rzecz kreowania
współczesnego oblicza Gminy Widawa.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Widawa.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Ryszard Bruzda
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UZASADNIENIE
Absolwent Wydziału Artystycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, którą
ukończył w 1990 roku. Osoba szczególnie zasłużona dla Gminy Widawa. W latach 1993 – 2003
nauczyciel

w

szkole

podstawowej

w

Ochlach.

Obecnie pracownik

Zespołu

Parków

Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oddział w Sieradzu. Malarz, grafik, ilustrator,
uczestniczył w ponad 1000 – u wystawach zbiorowych malarstwa, grafiki, ilustracji i rysunku
satyrycznego w wielu krajach świata. Autor 145 wystaw indywidualnych, a także laureat 142
nagród i wyróżnień w kraju i za granicą. Pan Jacek Frąckiewicz swoją działalnością artystyczną
promuje Gminę Widawa w kraju i za granicą. Z inicjatywy artysty w 2007 roku powstało w
Widawie Stowarzyszenie Inicjatywa Kulturalno – Artystyczna Regionu „IKAR”, które prężnie
działa do dziś. Jako prezes stowarzyszenia podejmuje liczne działania na rzecz społeczności
lokalnej propagujące kulturę i sztukę wśród mieszkańców Gminy Widawa. Pan Jacek kreatywnie
rozwija zainteresowania młodszych i starszych artystów, którzy chętnie spotykają się w galerii Pod
Rurą, gdzie odbywają się wernisaże, warsztaty artystyczne oraz wystawy rzeźby i malarstwa.
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