
UCHWAŁA NR VII/37/11 

RADY GMINY WIDAWA 
z dnia 31 marca 2011 r. 

 

 

w sprawie zatwierdza raportu z realizacji „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów  

Społecznych Gminy Widawa na lata 2009-2015 za lata 2009-2010 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 

poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 

Nr 172, poz. 1141 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 

Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 

poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, 

poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) w związku z art. 

17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. 

Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz.1551, Nr 219, poz.1706 i Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 40, 

poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz. 142) oraz w związku z pkt 4.1 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Widawa na lata 2009-2015 

uchwaloną Uchwałą Nr XXII/149/08 Rady Gminy Widawa z dnia 12 grudnia 2008 r. Rada 

Gminy Widawa uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Zatwierdza raport z realizacji „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Widawa na lata 2009-2015” za lata 2009-2010 Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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         Załącznik 
         do Uchwały Nr VII/37/11 
         Rady Gminy Widawa 
         z dnia 31 marca 2011 r. 

 
 

 

RAPORT Z REALIZACJI 
 

„GMINNEJ STRATEGII 
ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 
GMINY WIDAWA 

NA LATA 2009-2015  
(AKTUALIZACJA)” 

 

ZA LATA 2009-2010 
 
 
 
 
 
 

 

Widawa, grudzień 2010 r. 
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W dniu 12 grudnia 2008 r. uchwałą nr XXIII/149/08 Rada Gminy Widawa 

przyjęła „Aktualizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Widawa na lata 2009 – 2015”. Zgodnie z jej  treścią, głównym celem jest 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy oraz 

zminimalizowanie rozmiarów i skutków zjawisk społecznie negatywnych. 

Cele strategiczne oraz cele operacyjne określono w ramach metod 

partycypacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem prac warsztatowych oraz analizy 

ankiet wypełnianych przez mieszkańców. W rezultacie określone zostały 

najważniejsze problemy do rozwiązania. Problemy te stały się dla gminy sprawami 

priorytetowymi. Następnym krokiem było zaplanowanie działań, które miały 

prowadzić do osiągnięcia celów. Realizacji poszczególnych działań zostały 

przypisane ramy czasowe.  WW  celu realizacji celu nadrzędnego zostały sformułowane 

cele strategiczne, którym zostały przyporządkowane określone cele operacyjne. 

Każdy z celów zakłada osiągnięcie konkretnych rezultatów poprzez realizację 

określonych działań (zadań), zgodnie z przyjętym harmonogramem.  

W celu zapewnienia przejrzystości tego opracowania sporządzono je w formie 

tabeli zawierającej działania podjęte w okresie objętym Raportem w podziale na 

konkretne cele strategiczne i cele operacyjne z uwzględnieniem podjętych w ramach 

konkretnych celów operacyjnych działań, ich realizatorów oraz osiągniętych 

wskaźników i rezultatów. 

 „Raport z Realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

w Gminie Widawa na lata 2009 – 2015” dotyczy lat 2009-2010. 
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CEL STRATEGICZNY I 

CEL STRATEGICZNY I 
ZAPOBIEGANIE BEZROBOCIU I JEGO SKUTKOM 

 

CEL OPERACYJNY 1 

Wprowadzanie innowacyjnych form aktywizacji i dokształcania mieszkańców 

 

Podjęte 
działania 

Realizatorzy/Partnerzy Osiągnięte rezultaty   

 
Zorganizowanie kursów 
dla osób długotrwale 
bezrobotnych  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GOPS w Widawie 

 
Przeprowadzono trening psychologiczny 
oraz spotkania z doradcą zawodowym. 4 
osoby ukończyły kurs gastronomiczny, 3–
kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej, 
6–operatora wózków jezdniowych, 2–
operatora koparko-ładowarki, 2–kurs 
prawa jazdy kat. B, 5-kurs komputerowy, 
3-kurs obsługi kasy fiskalnej. Wzrost 
kwalifikacji zawodowych. 
 

  

 
Współpraca z 
Powiatowym Urzędem 
Pracy w zakresie 
organizacji prac 
interwencyjnych , robót 
publicznych, szkoleń i 
staży 

 
Urząd Gminy w 
Widawie/Powiatowy Urząd 
Pracy w Łasku 

  

 
Osoby wyłączone z ewidencji 
bezrobotnych w wyniku podjęcia pracy : 
- prac interwencyjnych: 27 
- robót publicznych: 7 
- rozpoczęcia szkolenia: 18 
- rozpoczęcia stażu: 24 

 

 
Współpraca z 
Powiatowym Urzędem 
Pracy w zakresie prac 
społecznie użytecznych 
 

 
GOPS Widawa / Powiatowy 
Urząd Pracy w Łasku 

 
Osoby wyłączone z ewidencji 
bezrobotnych w wyniku podjęcia pracy: 
- prace społecznie użyteczne: 30 
- rozpoczęcia stażu: 3 

 
Zorganizowanie kursów 

 
Gmina Widawa/WUP w 
Łodzi  

 
Przeprowadzono kurs florystyczny w 
którym udział wzięło 20 osób. 
  

CEL OPERACYJNY 2 

Wprowadzenie zachęt dla inwestorów oraz tworzenie odpowiedniego klimatu 
do rozwoju przedsiębiorczości w gminie 

 

Podjęte 
działania 

Realizatorzy/Partnerzy Osiągnięte rezultaty   
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CEL OPERACYJNY 3 

Przeciwdziałanie uzależnieniu świadczeniobiorców  
od instytucji pomocy społecznej 

 

Podjęte 
działania 

Realizatorzy/Partnerzy Osiągnięte rezultaty   

 
Współpraca z 
Powiatowym Urzędem 
Pracy w zakresie 
organizacji prac 
interwencyjnych , robót 
publicznych, szkoleń i 
staży 

 
Urząd Gminy w Widawie/ 
Powiatowy Urząd Pracy w 
Łasku 
 
 
 
 
 
 

 
Osoby wyłączone z ewidencji 
bezrobotnych w wyniku podjęcia pracy w 
wyniku: 
- prac interwencyjnych: 8 
- robót publicznych: 7 
- rozpoczęcia szkolenia: 18 
- rozpoczęcia stażu: 24 
 

 
Współpraca z 
Powiatowym Urzędem 
Pracy w zakresie prac 
społecznie użytecznych 

 
GOPS Widawa/Powiatowy 
Urząd Pracy w Łasku 

 
Osoby wyłączone z ewidencji 
bezrobotnych w wyniku podjęcia pracy: 
- prace społecznie użyteczne: 30 
- rozpoczęcia stażu: 3 
 

 
Zorganizowanie kursów 
dla osób długotrwale 
bezrobotnych  

 

GOPS w Widawie 

 
Przeprowadzono trening psychologiczny 
oraz spotkania z doradcą zawodowym. 4 
osoby ukończyły kurs gastronomiczny, 3–
kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej, 
6–operatora wózków jezdniowych, 2–
operatora koparko-ładowarki, 2–kurs 
prawa jazdy kat. B, 5-kurs komputerowy, 
3-kurs obsługi kasy fiskalnej. Wzrost 
kwalifikacji zawodowych. 
 

  

CEL OPERACYJNY 4 

Rozwój przedsiębiorczości, w szczególności związanej z wykorzystaniem 
walorów krajobrazowych 

 

Podjęte 
działania 

Realizatorzy/Partnerzy Osiągnięte rezultaty   
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CEL STRATEGICZNY II 
WSPIERANIE RODZIN 

 

CEL OPERACYJNY 1 
Działania na rzecz umocnienia roli rodziny 

    

  

Podjęte 
działania 

Realizatorzy/Partnerzy Osiągnięte rezultaty   

 
Aktywizacja i integracja 
społeczna mieszkańców 
oraz rodzin z sołectw z 
wykorzystaniem  
lokalnych zasobów 
poprzez organizację 
zajęć integracyjnych   

 
Stowarzyszenie Społeczno – 
Kulturalne Sołtysów Gminy 
Widawa 
 
Partnerzy: Rada Sołecka w 
Widawie, Rada Sołecka w 
Chrustach, Rada Sołecka w 
Zborowie, Rada Sołecka w 
Zawadach, Rada Sołecka w 
Grabówiu, Rada Sołecka w 
Wielkiej Wsi A i Rada 
Sołecka w Wielkiej Wsi B 

 
Integracja mieszkańców Gminy Widawa 
poprzez zorganizowanie: 

 prelekcji – pokaz praktyczny nt. 
zdrowego stylu życia i aktywnych 
form spędzania czasu wolnego,  

 wyjazdów do aqua parku, teatru, kina  

 wyjazdów do palmiarni, ogrodu 
botanicznego, muzeum 

 imprez okolicznościowych w tym 
również plenerowych z okazji Dnia 
Matki i Ojca, Dnia Dziecka itp. 

 wycieczki do Warszawy, Krakowa, 
Wrocławia, Zakopanego, Kazimierza 
Dolnego  
 

 

     

CEL OPERACYJNY 2 
Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży 

    

  

Podjęte 
działania 

Realizatorzy/Partnerzy Osiągnięte rezultaty   

 
Zorganizowanie i 
prowadzenie 
cyklicznych zajęć 
wokalnych i tanecznych  

 
Gminny Ośrodek Kultury w 
Widawie  

 
Powstało kółko wokalno-taneczne „Wesołe 
nutki”, w którym uczestniczyły dzieci w 
wieku 8-12 lat.  Odbywały się zajęcia 
integrujące, zabawy przy muzyce, 
przygotowywanie układów 
choreograficznych, nauka piosenek. 
Nauka podstawowych kroków samby, rock 
and rolla. Występy dla pensjonariuszy 
Domu Samopomocy w Dąbrowie 
Widawskiej. Udział w „mini festiwalu” z 
wyuczonymi układami choreograficznymi i 
przygotowanymi piosenkami. Wyjazd do 
Teatru Wielkiego na balet pn. Cinderelle, 
do Teatru Arlekin na bajkę „Cynowy 
żołnierzyk”. Odbył się montaż słowno-
muzyczno-taneczny pt. Spotkanie z 
Jesienią. Odbył się konkurs piosenki „Mini 
play back show”. Nauka kolęd i pastorałek, 
i ich prezentacja podczas „Koncertu 
świątecznego” dla mieszkańców gminy. 
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Rozwój zainteresowań, 
pasji, uzdolnień poprzez 
organizację i 
prowadzenie kół 
zainteresowań 

Szkoła Podstawowa w 
Brzykowie 
 

Powstało koło teatralne pn. „Wielka sztuka 
w małej wsi”. Prowadzono zabawy i 
ćwiczenia mające na celu wyraźne i 
poprawne wymawianie głosek i 
kształcących dykcje. Odgrywano scenki z 
życia. Zorganizowano wyjazd do teatru, 
gdzie zapoznano się z pojęciami 
związanymi z teatrem. Odbyło się 
spotkanie z aktorem Jerzym Braszką. 
Wyjazd do teatru na przedstawienie 
„Urodziny Baby Jagi”. Po spektaklu odbyła 
się edukacja teatralna. Przygotowano i 
zaprezentowano przed publicznością 
lokalną przedstawienie teatralne pn. 
„Królewicz szuka żony”. Zorganizowano 
wyjazd do Wielkiej Wsi (festyn „Mama, tata 
i ja”) z przygotowanym przedstawieniem. 
 

  

Szkoła Podstawowa w 
Ochlach 
 

Utworzono koło teatralne. 
Przeprowadzono zajęcia mające na celu: 
poznanie możliwości i oczekiwań 
uczestników, doskonalenie techniki 
prawidłowego oddychania oraz 
odpowiedniej modulacji głosu, poprawną 
wymowę, doskonalenie głośnego czytania, 
recytacji wierszy, ćwiczenia pamięci. 
Ćwiczono techniki dramowe, poruszanie 
się po scenie, zabawy z muzyką, 
śpiewanie piosenek, wystukiwanie rytmów. 
Wykonywano dekoracje, projektowano 
kostiumy, dobierano rekwizyty, podkłady 
muzyczne. Zorganizowano wyjazd do 
Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. 
 

  

Szkoła Podstawowa w 
Restarzewie 
 

Utworzono Koło regionalne, 
zorganizowano m.in.: wystawę 
eksponatów historycznych związanych z 
życiem dawnej wsi, konkurs na 
najładniejszą Marzannę, konkurs wiedzy o 
naszym regionie, jego historii i tradycjach, 
wykonano pisanki, palmy wielkanocne, 
odbyło się spotkanie z artystą ludowym – 
Bernardem Zboińskim, zorganizowano 
wizytę w Muzeum Ziemi Wieluńskiej i 
Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie, 
Muzeum Okręgowego w Sieradzu, Parku 
Etnograficznego i Muzeum Walewskich w 
Tubądzinie, biesiada przy ognisku z 
prezentacją ludowych tańców i 
przyśpiewek 
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Zespół Szkół w Chociwiu 
 

Powstało koło aktywności twórczej. Ucz-
niowie poznawali najbliższą okolicę i przy-
gotowywali mapę naszego regionu. Zorga-
nizowano spotkanie z osobami zasłużony-
mi dla regionu po-znając przy tym historię 
szkoły. Uczniowie poznawali przedmioty 
codziennego użytku używane kiedyś przez 
mieszkańców Chociwia i okolic, poznawali 
stroje regionalne (sieradzkie i łowickie), 
pieśni i piosenki naszych okolic, zapozna-
wali się z kulturą i tradycjami naszego re-
gionu (wyjazd do Muzeum Okręgowego w 
Sieradzu oraz Muzeum Historii Miasta 
Zduńska Wola). Zorganizowano wyjazd do 
Teatru Pinokio i Arlekin. Zorganizowano: 
spotkanie integracyjne z okazji Dnia matki 
i ojca, rajd pieszy podczas którego ucznio-
wie poznawali młyny wodne w okolicy oraz 
spotkali się z panią Wiesławą Krankowską. 
Odbyły się zajęcia plastyczne, przygodo-
wano prezentację teatralną, przygotowano 
regionalne potrawy. Odbyła się projekcja 
filmowa 

  

Zespół Szkół w Widawie Ukazały się 4 numery gazetki szkolnej 
„Szkolniak” drukowanej w 130 egz. Pow-
stało koło fotograficzne – wystawa zdjęć 
pt. „Przyroda wokół nas” przedstawiająca 
zdjęcia wykonane przez uczestników koła 
zaprezentowana na terenie szkoły oraz na 
konferencji w Sławnie. Powstało koło ręko-
dzieła artystycznego – wystawa „Wielka-
nocne pisanki”, wystawa wytworów 
uczestników koła (malarstwo na szkle, pra-
ce wykonane techniką haftu krzyży-
kowego) zaprezentowana na terenie szko-
ły, prace wykonane techniką haftu krzyży-
kowego zaprezentowane w Sławnie. 
Powstało koło teatralne – przedstawienie 
„Romeo i Julia” – wersja współczesna za-
prezentowana w Gminnym Ośrodku Kul--
tury w Widawie podczas uroczystości zor-
ganizowanej z okazji Dnia Kobiet. Zapre-
zentowanie montażu słowno – muzyczne-
go dot. Zmartwychwstania Pańskiego dla 
społeczności gimnazjalnej oraz zaproszo-
nych gości. Przygotowanie spektaklu profi-
laktycznego „W krainie palaczy”, który zo-
stał zaprezentowany społeczności gimna-
zjalnej oraz uczniom klas VI szkoły podsta-
wowej. Spektakl ten został również zapre-
zentowany podczas spotkania w Sławnie. 
Koło teatralne w języku angielskim – odby-
ły się 2 przedstawienia bajki pt. „Snow 
White and the Seven Dwarfs” (“Królewna 
Śnieżka i 7 krasnoludków”). Jedno przed-
stawienie zaprezentowane uczniom szkoły 
podstawowej a drugie zorganizowane było 
dla rodziców uczniów klas szóstych ze 
Szkoły Podstawowej w Widawie, w Och-
lach i Brzykowie. 
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Zorganizowanie i 
prowadzenie zajęć 
upowszechniających 
tradycje i dziedzictwo 
kulturowe regionu 

Stowarzyszenie IKAR Przeprowadzono warsztaty w 4 grupach 
tematycznych: malarsko-graficzne, 
rzeźbiarskie, animacji teatralnej, 
regionalne. 

 

Zorganizowanie i 
prowadzenie 
innowacyjnych zajęć 
sportowo-rekreacyjnych 
dla dzieci i młodzieży, w 
tym organizację imprez 
sportowych 

UKS LIBERO Widawa  
 

Przeprowadzono nabór uczestników wśród 
dzieci w wieku 8-15 lat, po czym 
zapoznano je z regulaminem uczestnika 
rajdu rowerowego i zaopatrzono w kaski 
rowerowe i kamizelki odblaskowe. 
Przeprowadzono 10 rajdów, 
zorganizowanie 2 imprezy integracyjne 
podczas dwudniowych rajdów (Burzenin, 
Drobnice). 
 

  

GKS „WIDAWIA” Widawa Przeprowadzono treningi, które 
obejmowały: zajęcia oswajające z piłką 
nożną, doskonalenie gry, doskonalenie 
przyjęcia i podania piłki, dryblingu, gry i 
zabawy na wesoło, ćwiczenia 
koordynujące i rozciągające Udział dzieci 
w wieku 9-12 lat w turnieju  
organizowanym przez Klub Sportowy 
ASTORIA Szczerców. Zorganizowano 
integracyjno-organizacyjnego grilla. 
Przeprowadzono konkurs rzutów karnych. 
Odbył się turniej piłki nożnej na który 
zaproszono zespoły z gm. Zapolice i gm. 
Szczerców. Wyjazd do Bełchatowa na 
mecz piłki nożnej. 
 

 

Zorganizowanie festynu 
integracyjnego dla 
wszystkich 
mieszkańców – I edycja 
Dni Widawy 
 

Gminny Ośrodek Kultury w 
Widawie 

Odbył się koncert orkiestry strażackiej, 
następnie Krakowski Teatr Iluzji oraz 
zespół coverowy MISTERIUM. Dużo 
humoru wywołał Piotr Szeffer i przyjaciele 
swym programem biesiadno-kabaretowym 
przedstawiającym humor śląski. Gwiazdą 
wieczoru był junior VASYL i cygańskie 
gwiazdy. Odbył się konkurs kulinarny 
WIDAWSKIE SMAKI.  
 
Według szacunków organizatorów impreza 
przyciągnęła blisko 1 tysiąc osób.  
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CEL OPERACYJNY 3 
Przeciwdziałanie patologiom społecznym w szczególności alkoholizmowi 

      

  

Podjęte 
działania 

Realizatorzy/Partnerzy Osiągnięte rezultaty   

 
Zorganizowanie wyjazdu 
do Klubu 
Garnizonowego na 
przedstawienie o 
tematyce 
antyalkoholowej 
 

 
Urząd Gminy w Widawie  

 
40 dzieci wzięło obejrzało program 
artystyczny pt. „Marzenia się spełniają”.  

 

 
Zorganizowanie kolonii 
letnich dla dzieci z 
rodzin patologicznych 
 

 
Urząd Gminy w Widawie 

 
40 dzieci wzięło udział w koloniach letnich 
w Woli Pszczółeckiej 

  

 
Dwa szkolenia pn. 
„Komunikacja z 
uzależnionymi” 

 
Urząd Gminy w Widawie 

 
W pierwszym szkoleniu wzięło udział 19 
osób, w drugim – 18 osób. 

  

 
Ogłoszenie konkursu 
poetycko-plastycznego 
o tematyce uzależnień 
 

 
Urząd Gminy w Widawie 

 
Do konkursu przystąpiło 50 dzieci. 

 

CEL OPERACYJNY 4 
Podejmowanie działań minimalizujących zjawisko izolacji i osamotnienia 

    

  

Podjęte 
działania 

Realizatorzy/Partnerzy Osiągnięte rezultaty   

 
Utworzenie i 
prowadzenie Klubu 
Seniora we wsi Chociw 
– jako alternatywnego 
miejsca spotkań dla 
osób starszych i 
stworzenia dla nich 
oferty aktywnego 
spędzania czasu 
wolnego i integracji ze 
społecznością lokalną 
(organizowanie m.in. 
spotkań, imprez 
okolicznościowych i 
integracyjnych, 
pogadanek na temat 
zdrowego stylu życia, 
wycieczek poznawczo-
integracyjnych, 
wyjazdów do kina, 
teatru, itp.) 
 

 
Ochotnicza Straż Pożarna w 
Chociwiu 

 
Kilkudziesięciu emerytów i rencistów 
zyskało możliwość spotkań w swym 
gronie, pomoc organizacyjną oraz 
wsparcie w organizacji planowanych 
przedsięwzięć.  
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Zorganizowanie festynu 
integracyjnego dla 
wszystkich 
mieszkańców – I edycja 
Dni Widawy 
 

Gminny Ośrodek Kultury w 
Widawie 

Odbył się koncert orkiestry strażackiej, 
następnie Krakowski Teatr Iluzji oraz 
zespół coverowy MISTERIUM. Dużo 
humoru wywołał Piotr Szeffer i przyjaciele 
swym programem biesiadno-kabaretowym 
przedstawiającym humor śląski. Gwiazdą 
wieczoru był junior VASYL i cygańskie 
gwiazdy. Odbył się konkurs kulinarny 
WIDAWSKIE SMAKI.  
Impreza przyciągnęła blisko 1 tysiąc osób. 
 

  

Aktywizacja i integracja 
społeczna mieszkańców 
oraz rodzin z sołectw z 
wykorzystaniem  
lokalnych zasobów 
poprzez organizację 
zajęć integracyjnych   

Stowarzyszenie Społeczno – 
Kulturalne Sołtysów Gminy 
Widawa 
 
Partnerzy: 
Rada Sołecka w Widawie, 
Rada Sołecka w Chrustach, 
Rada Sołecka w Zborowie, 
Rada Sołecka w Zawadach, 
Rada Sołecka w Grabówiu, 
Rada Sołecka w Wielkiej Wsi 
A i Rada Sołecka w Wielkiej 
Wsi B 

Integracja mieszkańców Gminy Widawa 
poprzez zorganizowanie: 

 prelekcji – pokaz praktyczny nt. zdro-
wego stylu życia i aktywnych form spę-
dzania czasu wolnego, nakrywania do 
stołu, savoir vivre, itp. 

 wyjazdów do aqua parku, teatru, kina  

 wyjazdów do palmiarni, ogrodu 
botanicznego, muzeum 

 imprez okolicznościowych w tym 
również plenerowych z okazji Dnia 
Matki i Ojca, Dnia Dziecka itp. 

 wycieczki do Warszawy, Krakowa, 
Wrocławia, Zakopanego, Kazimierza 
Dolnego  

 

CEL OPERACYJNY 5 
Zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów 

  

Podjęte 
działania 

Realizatorzy/Partnerzy Osiągnięte rezultaty   

Realizacja Programu 
Zdrowotnego w roku 
2009 i 2010 

SPZPOZ w Widawie Wykaz lekarzy i ilość przyjętych pacjentów 
w 2009 r. i 2010 r. 

– Lek. med. Grażyna Frydrychowska 
Stępnik – 15.315 pacjentów 

– Lek. med. Sławomir Zapart – 16.350 
pacjentów 

– Lek. med. Ewa Bąkowska -Orlewska – 
10.050 pacjentów 

– Lek. med. Alina Kobierzycka – 8.929 
pacjentów 

– Lek. med. Monika Komendarek-
Kowalska – 7.040 pacjentów 

– Lek. med. Waldemar Wolniak – 3.140 
pacjentów (2 x w m-cu) 
 

Lekarze specjaliści 
 

– Kardiolog: lek. med. Ewa Ślusarczyk – 
523 pacjentów (2 x w m-cu) 

– Psychiatra: lek.med. Sławomir Wolniak 
- 560 pacjentów (1 x  m-cu) 

– Ginekolog: lek.med.Elżbieta Rybak-
Sawuła – 1.176 pecjentek (1 x w 
tygodniu) 

– Lekarz rehabilitacji: lek. med. Elżbieta 
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Walczak – 700 pacjentów (2 x w m-cu) 

– Laryngolog: lek.med. Antoni 
Kropiwnicki – 380 pacjentów  
(1 x w m-cu) 

– Diabetolog: lek.med. Justyna 
Mielczarek Kropiwnicka – 374 
pacjentów (1 x w m-cu) 

– Chirurg: lek.med. Krzysztof  
Włodarczyk – 80 pacjentów (1 x w m-
cu) 

– Dermatolog: lek.med. Joanna 
Dobroczek – 360 pacjentów ( 1 x w m-
cu) 

– Dermatolog: lek.med. Ewa Trzcińska – 
320 pacjentów 

– Ortopeda: lek.med. Dariusz Tąpała – 
1.230 pacjentów (2 x w m-cu) 

– USG: lek.med. Sławomir Masiera – 
1.320 pacjentów (3 x w m-cu) 

– Urolog: lek.med.Jakub Kaczmarek – 
620 pacjentów (1 x w m-cu) 

 

CEL OPERACYJNY 6 
Rozszerzenie oferty działań dla osób wykluczonych społecznie 

    

  

Podjęte 
działania 

Realizatorzy/Partnerzy Osiągnięte rezultaty   

Utworzenie i prowa-
dzenie Punktu Interwen-
cji Kryzysowej w tym 
Punktu Poradnictwa 
Specjalistycznego (pora-
dy prawne, psychologi-
czne, terapia dla rodzin 
itp.) oraz kilku miejsc 
hostelowych (noclego-
wych) dla osób i rodzin 
znajdujących się w róż-
nego rodzaju kryzysach 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Widawie 
 
Samodzielny Publiczny 
Zakład Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Widawie 

Porady specjalistów z zakresu psychologii, 
prawa, pedagogiki, pracy socjalnej, 
oświaty zdrowotnej prowadzonej w 
punkcie interwencji kryzysowej. Z hotelu 
skorzystało 25 osób, w tym 7 przyjęto w 
ramach interwencji kryzysowej, natomiast 
18 w ramach treningów usamodzielniania. 
Z Punktu Interwencji Kryzysowej 
skorzystało 31 osób. 

 

Utworzenie i prowadze-
nie Klubu Seniora we 
wsi Chociw – jako alter-
natywnego miejsca 
spotkań dla osób star-
szych i stworzenia dla 
nich oferty aktywnego 
spędzania czasu wol-
nego i integracji ze spo-
łecznością lokalną 
(organizowanie m.in. 
spotkań, imprez okolicz-
nościowych i integracyj-
nych, pogadanek na te-
mat zdrowego stylu ży-
cia, wycieczek poznaw-
czo-integracyjnych, 
wyjazdów do kina, te-
atru, itp.) 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Chociwiu 

Kilkudziesięciu emerytów i rencistów 
zyskało możliwość spotkań w swym 
gronie, pomoc organizacyjną oraz 
wsparcie w organizacji planowanych 
przedsięwzięć. 
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CEL STRATEGICZNY III 
ROZWÓJ KULTURY, SPORTU I REKREACJI 

 

CEL OPERACYJNY 1 
Rozszerzenie oferty Gminnego Ośrodka Kultury 

    

  

Zorganizowanie i 
prowadzenie 
cyklicznych zajęć 
wokalnych i tanecznych  

Gminny Ośrodek Kultury w 
Widawie  

Powstało kółko wokalno-taneczne „wesołe 
nutki” w skład którego wchodzi 25 dzieci 

 

     

CEL OPERACYJNY 2 
Polepszenie oferty edukacyjnej 

    

  

    

     

CEL OPERACYJNY 3 
Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego i tradycji 

    

  

Rozwój zainteresowań, 
pasji, uzdolnień poprzez 
organizację i 
prowadzenie kół 
zainteresowań 

Szkoła Podstawowa w 
Restarzewie 
 

Powstało koło regionalne. Zorganizowano 
2 wycieczki, spotkanie z miejscowym arty-
stą ludowym, przeprowadzono konkursy w 
tym m.in. na najładniejszą Marzannę, na 
najładniejszą pisankę i palmę wielkanoc-
ną, poza tym zorganizowano turniej wie-
dzy o regionie. Zaaranżowano wystawę 
eksponatów związanych z tradycją nasze-
go regionu.  

 

Zespół Szkół w Chociwiu 
 

Powstało koło aktywności twórczej, w ra-
mach którego uczniowie zapoznawali się z 
kulturą i tradycją naszego regionu, zorga-
nizowany został wyjazd do muzeum Okrę-
gowego w Sieradzu. Zorganizowano spot-
kania z twórcami ludowymi, wyjazd do 
Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola. 

  

Zorganizowanie i pro-
wadzenie zajęć upow-
szechniających tradycje 
i dziedzictwo kulturowe 
regionu 

Stowarzyszenie IKAR Przeprowadzono warsztaty artystyczne w 
zakresie upowszechniania tradycji i 
dziedzictwa regionu. 

 

CEL OPERACYJNY 4 
Rozwój sportu 

    

  

Zorganizowanie i pro-
wadzenie innowacyj-
nych zajęć sportowo-re-
kreacyjnych dla dzieci i 
młodzieży, w tym orga-
nizację imprez sporto-
wych 

UKS LIBERO Widawa  
 

Cykliczne przeprowadzenie rajdów 
rowerowych dla 2 grup dzieci i młodzieży, 
organizacja 2 imprez integracyjnych 
plenerowych dla uczestników rajdów. 

  

Przeprowadzenie Mię-
dzysołeckich Mistrzostw 
Gminy w piłce siatkowej 

UKS LIBERO Widawa  
 

Zorganizowanie i przeprowadzenie 
Międzysołeckich Mistrzostw Gminy 
Widawa w piłce siatkowej. 
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Zorganizowanie i 
prowadzenie 
innowacyjnych zajęć 
sportowo-rekreacyjnych 
dla dzieci i młodzieży, w 
tym organizację imprez 
sportowych 

GKS „WIDAWIA” Widawa Przeprowadzono treningi i rozgrywki piłki 
nożnej. Dzieci nabyły umiejętność gry w 
zespole oraz doskonaliły swoje 
umiejętności fizyczne. 

  

CEL STRATEGICZNY IV 
PODNIESIENIE POZIOMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ROZWÓJ 

WSPÓPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 

CEL OPERACYJNY 1 
Polepszenie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz liderami 

społeczności lokalnych 

    

  

Działania na rzecz 
ekonomii społecznej – 
przystąpienie do 
projektu POKL 
„Partnerstwo, promocja, 
praca – ekonomia 
społeczna w regionie 
łódzkim” 
 
 
 
 
 

Gmina Widawa / 
Stowarzyszenie Wsparcie 
Społeczne „Ja-Ty-My”, 
Centrum Promocji i Rozwoju 
Inicjatyw Obywatelskich 
OPUS 

Wywodzący się ze społeczności lokalnych 
Animatorzy Lokalni, dzięki uczestnictwu w 
spotkaniach, seminariach i wizytach 
studyjnych, zyskali wiedzę na temat 
ekonomii społecznej, a następnie (pod 
opieką Konsultantów) będą czuwać nad 
tworzeniem i funkcjonowaniem partnerstw 
w poszczególnych gminach. Partnerstwa 
włączą się w cykl spotkań roboczych 
służących definiowaniu istniejących na 
danym terenie problemów i rozwiązywaniu 
ich za pomocą narzędzi ekonomii 
społecznej 

 

Zorganizowanie 
konferencji 
podsumowującej 
realizację na terenie 
Gminy Widawa działań 
w ramach 
Poakcesyjnego 
Programu Wsparcia 
Obszarów z udziałem 
wszystkich 
usługodawców 

Gminny Ośrodek Kultury w 
Widawie 

Zorganizowanie konferencji 
podsumowującej realizację na terenie 
Gminy Widawa działań w ramach 
Poakcesyjnego Programu Wsparcia 
Obszarów, wydrukowanie broszury 
zawierającej informacje o realizowanych w 
latach 2009 – 2010 działaniach oraz 
materiałów promujących program i gminę 

 

Zorganizowanie i 
przeprowadzenie wizyty 
studyjnej dla liderów 
społeczności lokalnej, 
uczestników Warsztatów 
Aktualizujących Gminnej 
Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych 
Gminy Widawa 

Biuro Turystyki BIAL-TUR 
Białystok 

Zorganizowanie i przeprowadzenie 3-
dniowego wyjazdu studyjnego do  gmin 
województwa podlaskiego. Zapoznanie 
uczestników z obyczajami regionalnymi, 
wymiana doświadczeń. 

  

Stowarzyszenie „Lokalna 
Grupa Działania – Wokół 
Łysej Góry” Bieliny 

Zorganizowanie i przeprowadzenie 2-
dniowego wyjazdu studyjnego do gminy 
Bieliny. Zapoznanie uczestników wizyty z 
obyczajami regionalnymi, wymiana 
doświadczeń. 

 

CEL OPERACYJNY 2 
Usprawnienie kanałów informacyjnych pomiędzy społecznością lokalną  

a władzami gminy 
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CEL OPERACYJNY 3 
Zwiększenie poziomu integracji wśród mieszkańców 

    

  

Utworzenie i prowadzenie 
Klubu Seniora we wsi 
Chociw – jako alternatyw-
nego miejsca spotkań dla 
osób starszych i stworzenia 
dla nich oferty aktywnego 
spędzania czasu wolnego i 
integracji ze społecznością 
lokalną (organizowanie 
m.in. spotkań, imprez 
okolicznościowych i 
integracyjnych, pogadanek 
na temat zdrowego stylu 
życia, wycieczek 
poznawczo-integracyjnych, 
wyjazdów do kina, teatru, 
itp.) 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Chociwiu 

Kilkudziesięciu emerytów i rencistów 
zyskało możliwość spotkań w swym 
gronie, pomoc organizacyjną oraz 
wsparcie w organizacji planowanych 
przedsięwzięć. 

 

Zorganizowanie festynu 
integracyjnego dla 
wszystkich mieszkańców – 
I edycja Dni Widawy 
 

Gminny Ośrodek Kultury 
w Widawie 

Odbył się koncert orkiestry strażackiej, 
następnie Krakowski Teatr Iluzji oraz 
zespół coverowy MISTERIUM. Dużo 
humoru wywołał Piotr Szeffer i przyjaciele 
swym programem biesiadno-kabaretowym 
przedstawiającym humor śląski. Gwiazdą 
wieczoru był junior VASYL i cygańskie 
gwiazdy. Odbył się konkurs kulinarny 
WIDAWSKIE SMAKI.  
 
Impreza przyciągnęła blisko 1 tysiąc osób. 

 

Uruchomienie pracowni 
ceramicznej i prowadzenie 
rodzinnych warsztatów 
ceramicznych 

Stowarzyszenie Inicjatywa 
kulturalno – Artystyczna 
Regionu „IKAR” 

Przeprowadzenie warsztatów 
ceramicznych dla 40  uczestników (dzieci, 
młodzieży, rodzin, osoby starcze i 
samotne) wraz z pokazem wypalania 

  

Aktywizacja i integracja 
społeczna mieszkańców 
oraz rodzin z sołectw z 
wykorzystaniem lokalnych 
zasobów poprzez 
organizację zajęć 
integracyjnych   

Stowarzyszenie 
Społeczno – Kulturalne 
Sołtysów Gminy Widawa 
 
Partnerzy: Rada Sołecka 
w Widawie, Rada Sołecka 
w Chrustach, Rada 
Sołecka w Zborowie, 
Rada Sołecka w 
Zawadach, Rada Sołecka 
w Grabówiu, Rada 
Sołecka w Wielkiej Wsi A i 
Rada Sołecka w Wielkiej 
Wsi B 

Integracja mieszkańców Gminy Widawa 
poprzez zorganizowanie: 

 prelekcji – pokaz praktyczny nt. 
zdrowego stylu życia i aktywnych 
form spędzania czasu wolnego,  

 wyjazdów do aqua parku, teatru, kina  

 wyjazdów do palmiarni, ogrodu 
botanicznego, muzeum 

 imprez okolicznościowych w tym 
również plenerowych z okazji Dnia 
Matki i Ojca, Dnia Dziecka itp. 

 wycieczki do Warszawy, Krakowa, 
Wrocławia, Zakopanego, Kazimierza 
Dolnego  

 

Uatrakcyjnienie oferty 
kulturalnej dla 
mieszkańców 
(zorganizowanie wystawy 
malarstwa, rysunku oraz 
spektakli teatralnych i 
koncertów muzycznych, 
spotkań z ciekawymi 
ludźmi, zorganizowanie 
wieczorów poetyckich itp.) 

Stowarzyszenie Inicjatywa 
Kulturalno – Artystyczna 
Regionu „IKAR 

Zorganizowanie wernisażu rysunków 
satyrycznych „Czwórki bez sternika” i 
wystawy prac w galerii „Pod rurą”.  
Zorganizowanie koncert zespołu 
muzycznego ACUSTIC BLUE STAR 
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Analiza poszczególnych programów Strategii wskazuje na dużą aktywność 

w zakresie tworzenia i realizacji programów i projektów edukacyjnych i integracyjnych 

mających na celu niwelowanie zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego 

w lokalnym środowisku, ukierunkowanych na wyrównywanie dostępu do edukacji, 

kultury i sportu osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Podejmowane w latach 2009-2010 inicjatywy w tym zakresie, to działania ponad- 

programowe w poszczególnych instytucjach i organizacjach, często wspierane przez 

wolontariat, finansowo wspomagane przez pozyskane środki zewnętrzne, w tym 

również z instytucji samorządowych. 


