UCHWAŁA NR VI/32/15
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia raportu z realizacji „Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych dla Gminy Widawa na lata 2009 – 2015” w roku 2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm.: poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379
i poz. 1072) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163) w związku z pkt 4.1 Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych dla Gminy Widawa na lata 2009 – 2015 z dnia 12 grudnia 2008 r.
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza Raport kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Widawie, z realizacji „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla
Gminy Widawa na lata 2009 – 2015” w roku 2014.
§ 2. Raport stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr VI/32/15
Rady Gminy Widawa
z dnia 27 lutego 2015 r.

Raport z realizacji i wdrażania
„Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych
dla Gminy Widawa na lata 2009 – 2015”
w 2014 r.

Widawa 2015

WSTĘP
„Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Widawa na lata 2009 –
2015” jest dokumentem opracowanym w celu kształtowania lokalnej polityki społecznej,
poprzez wyznaczenie głównych celów i zadań do realizacji, ukierunkowanych na poprawę
życia mieszkańców Gminy Widawa, powstałym w oparciu o diagnozę stanu problemów
społecznych.
Strategia została przyjęta Uchwałą Nr XXXV/197/06 Rady Gminy Widawa z dnia 25
października 2006 r. na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.). Uchwałą Nr XXIII/149/08
Rady Gminy Widawa z dnia 12 grudnia 2008 r. została wprowadzona „Aktualizacja Gminnej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Widawa na lata 2009 – 2015”.
Realizację Strategii przewidziano na okres 7 lat. Bezpośredni nadzór nad prawidłowym
procesem wdrażania Strategii powierzono Wójtowi Gminy Widawa, a koordynowanie,
monitorowanie i ewaluację Sekretarzowi Gminy Widawa.
Głównymi adresatami i podmiotami Strategii są mieszkańcy Gminy Widawa. W realizację
zadań ujętych w Strategii zaangażowane są gminne instytucje, w szczególności Urząd Gminy,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie
Widawskiej, Gminny Ośrodek Kultury, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Widawie oraz placówki edukacyjno – oświatowe i organizacje pozarządowe.
Raport z wdrażania i realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Gminie Widawa w roku 2014, stanowi zestawienie projektów i działań podejmowanych
w celu realizacji przyjętych zadań wraz ze wskazaniem ich realizatorów oraz efektów
podjętych działań.
Głównym celem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy oraz zminimalizowanie
rozmiarów i skutków zjawisk społecznie negatywnych. Na potrzeby wdrażania Gminnej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych zostały opracowane 4 nadrzędne cele
strategiczne, do których następnie sformułowano cele operacyjne. Każdy z celów zakłada
osiągnięcie konkretnych rezultatów poprzez realizacje określonych działań.
Cel główny Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Widawa
to: „Wysoka jakość życia mieszkańców Gminy Widawa, życie wolne od zagrożeń,
zintegrowana społeczność”.
Cel główny Strategii przekłada się na cele strategiczne, tj.:
1. Zapobieganie bezrobociu i jego skutkom;
2. Wspieranie rodzin;
3. Rozwój kultury, sportu i rekreacji;
4. Podniesienie poziomu integracji społecznej i rozwój współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
Wyznaczono również cele operacyjne określone jako etapy realizacji celów strategicznych.
Niniejszy Raport stanowi opracowanie zawierające informacje na temat postępu, jaki
osiągnięto w roku 2014, w zakresie realizacji priorytetów Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Gminie Widawa.

Raport jest efektem obserwacji, która ma na celu zapewnienie informacji na temat słuszności
i skuteczności podejmowanych działań. W związku z powyższym dla zagwarantowania tego,
że założone cele postawione w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Widawa są realizowane konsekwentnie i rzetelnie, dokonano przeglądu zadań wykonanych
w 2014 roku. W tym celu podmioty biorące udział we wdrażaniu i realizacji Strategii zostały
zobowiązane do przedłożenia sprawozdań z działalności w tym zakresie.
Z przeprowadzonej analizy wynika, iż większość założonych zadań w 2014 roku zostały
zrealizowane, a pozostałe są w trakcie realizacji. Świadczy to o ciągłej i nieustannej realizacji
zakładanych działań.
W celu zapewnienia przejrzystości opracowania sporządzono je w formie tabeli zawierającej
określenie celów strategicznych, celów operacyjnych, podjęte działania, osiągnięte rezultaty
i wskaźniki działania

Cel strategiczny 1
Zapobieganie bezrobociu i jego skutkom
Cel operacyjny 1
Wprowadzenie innowacyjnych form aktywizacji i dokształcania mieszkańców
Podjęte działania
Realizatorzy/Partnerzy
Działania/Osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
1. Szkolenia, kursy
Gminna Biblioteka
 Spotkanie z Jakubem Jakubowskim – artystą, grafikiem komputerowym,
Publiczna w
projektantem książek i prasy w ramach projektu „Link do przyszłości. Młodzi.
Widawie/Gminny Ośrodek
Internet. Kariera” – 15 osób,
Pomocy Społecznej
 Realizacja projektu „Pomagając innym pomagamy sobie” – 13 beneficjentów, 43
Widawie/Środowiskowy
osoby w rodzinie,
Dom Samopomocy w
kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 10 osób,
Dąbrowie Widawskiej/
kurs operator koparki – 3 osoby,
Powiatowe Centrum
kurs obsługa komputera – 13 osób,
Pomocy Rodzinie w Łasku/
kurs pierwsza pomoc przedmedyczna – 13 osób,
Gmina Widawa/ Powiatowy  Szkolenie komputerowe w ramach projektu „Szansa na godne życie”
Urząd Pracy w Łasku
realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku – 2 osoby,
 Staż – 8 osób,
2. Organizowanie
Gminny Ośrodek Pomocy  Realizacja projektu „Pomagając innym pomagamy sobie” – 13 beneficjentów, 43
specjalistycznego poradnictwa
Społecznej Widawie/Gmina
osoby w rodzinie,
dla osób bezrobotnych oraz
Widawa/
doradca zawodowy – 13 osób,
zagrożonych utratą pracy
psycholog – 13 osób,
 Bezpłatne porady radcy prawnego, 2 x w miesiącu – 135 osób,
 Praca socjalna pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 400 osób,
 Spotkanie ze specjalistami do spraw Funduszy Europejskich w ramach Mobilnego
Punktu Informacyjnego – 7 osób,
 Program „Grant na lepszy start” – 1 link na stronie www.widawa.pl
Cel operacyjny 2
Wprowadzanie zachęt dla inwestorów oraz tworzenie odpowiedniego klimatu do rozwoju przedsiębiorczości w gminie
Podjęte działania
Realizatorzy/Partnerzy
Działania/Osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
1. Ulgi podatkowe
Gmina Widawa
 Umorzenie podatku od nieruchomości – 9 osób fizycznych, 2 przedsiębiorców,
 Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości – 2 przedsiębiorców,
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2. Wyznaczanie terenów pod
Brak
--------------------------------inwestycje
Cel operacyjny 3
Przeciwdziałanie uzależnieniom świadczeniobiorców od instytucji pomocy społecznej
Podjęte działania
Realizatorzy/Partnerzy
Działania/Osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
1. Organizowanie
Gminny Ośrodek Pomocy
 Realizacja projektu „Pomagając innym – pomagamy sobie” – 13 beneficjentów,
specjalistycznego poradnictwa
Społecznej Widawie
43 osoby w rodzinie,
oraz warsztatów dla osób
kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 10 osób,
bezrobotnych oraz zagrożonych
kurs operator koparki – 3 osoby,
utratą pracy
kurs obsługa komputera – 13 osób,
kurs pierwsza pomoc przedmedyczna – 13 osób,
doradca zawodowy – 13 osób,
psycholog – 13 osób,
 Praca socjalna pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 400 osób,
 Bezpłatne porady radcy prawnego, 2 x w miesiącu – ok. 135 osób,
2. Prowadzenie działań
Gminny Ośrodek Pomocy
 Staż – 8 osób,
aktywizujących, w tym
Społecznej Widawie/Gmina  Prace społecznie użyteczne – 15 osób,
innowacyjnych form
Widawa/Powiatowy Urząd  Roboty publiczne – 3 osoby,
aktywizacji i szkoleń
Pracy w Łasku
 Prace interwencyjne – 1 osoba,
 Szkolenia zawodowe w ramach programu ”Pomagając innym, pomagamy sobie” –
13 osób,
kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 10 osób,
kurs operator koparki – 3 osoby,
kurs obsługa komputera – 13 osób,
kurs pierwsza pomoc przedmedyczna – 13 osób,
Cel operacyjny 4
Rozwój przedsiębiorczości, w szczególności związanej z wykorzystaniem walorów krajoznawczych
Podjęte działania
Realizatorzy/Partnerzy
Działania/Osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
1. Propagowanie idei rozwoju
Gmina Widawa/Stowarzy-  Questing Quiz – gra terenowa „Historia Widawy legendą pisana” i „Szlakiem
gminy w oparciu o walory
szenie IKAR/Gminny
gminnych legend” – 2 Questy gminne, 1 transgraniczny,
turystyczne
Ośrodek Kultury w
 Łódzki Szlak Konny im. Majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” – 1 szlak,
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 Uczestnictwo w szkoleniu/konferencji w Marózie (Mazury) na temat „Nowe
wyzwania, nowe metody” przeznaczonym dla organizacji pozarządowych
działających na terenach wiejskich – 2 osoby,
 GMINNY KONKURS LITERACKO – PLASTYCZNY “ŚLADAMI LEGEND
NASZEGO REGIONU” – 29 prac, 25 autorów,
 „Podsumowanie procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze LGD
„Dolina rzeki Grabi” oraz przygotowanie do budowy nowej LSR na lata 20142020 w Uniejowie – 1 osoba,
 Stowarzyszenie “IKAR” w Widawie we współpracy z galerią „Bresan” ze Splitu
zorganizowali wystawę malarstwa pt. POLSCY MALARZE W SPLICIE – 1 osoba,
---------------------------------- BRAK
Gmina
 Uczestnictwo w szkoleniu/konferencji w Marózie (Mazury) na temat „Nowe
Widawa/Stowarzyszenie
wyzwania, nowe metody” przeznaczonym dla organizacji pozarządowych
IKAR/Lokalna Grupa
działających na terenach wiejskich – 2 osoby,
Działania „Dolina rzeki
 „Podsumowanie procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze LGD
Grabi”
„Dolina rzeki Grabi” oraz przygotowanie do budowy nowej LSR na lata 20142020” w Uniejowie – 1 osoba,
Cel strategiczny 2
Wspieranie rodzin
Widawie/Lokalna Grupa
Działania „Dolina rzeki
Grabi”

2. Rozwój agroturystyki
3. Szkolenia, kursy mające na
celu uzyskanie nowych
kwalifikacji

Cel operacyjny 1
Działania na rzecz umocnienia rodziny
Podjęte działania
Realizatorzy/Partnerzy
1. Zaspokajanie potrzeb
mieszkaniowych najsłabszych
grup społecznych

Podjęte działania
1. Tworzenie pozalekcyjnych
klubów zainteresowań, kół
zainteresowań

Działania/Osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
 Przyznanie lokalu socjalnego dla rodziny 2 osobowej – 1 lokal,

Gmina Widawa
Cel operacyjny 2
Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
Realizatorzy/Partnerzy
Działania/Osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
Szkoła Podstawowa w
 Koło polonistyczne – 11 uczniów,
Ochlach
 Koło matematyczne – 11 uczniów,
 Koło przyrodnicze – 8 uczniów,
 Koło plastyczne – 6 uczniów,
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 Chór szkolny – 12 uczniów,
Zespół Szkół w Chociwiu















Gry i zabawy ogólnorozwojowe – 21 uczniów,
Koło ekologiczne – 30 uczniów,
Koło historyczne – 19 uczniów,
Koło języka angielskiego – 41 uczniów,
SKS dla gimnazjum – 13 uczniów,
Koło sportowe- szkoła podstawowa – 22 uczniów,
Zajęcia przygotowujące do konkursu „Papież Słowianin” – 2 uczniów,
Koło języka niemieckiego – 13 uczniów,
Podstawy przedsiębiorczości – 10 uczniów,
Zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne – 10 uczniów,
Koło szachowe – 5 uczniów,
SKS dla gimnazjum – 16 uczniów,
Podstawy przedsiębiorczości – 14 uczniów,
Koło j. Niemieckiego – 15 uczniów,















Chór szkolny – 43 uczniów,
Zespół wokalny – 7 uczniów,
Koło dziennikarskie – 12 uczniów,
Koło plastyczne – 29 uczniów,
Koło informatyczne – 5 uczniów,
Koło ekologiczne – 72 uczniów,
Koło siatkówki – 5 uczniów,
Koło tenisa stołowego – 5 uczniów,
Szkolne Koło Caritas – 24 uczniów,
Koło recytatorskie – 9 uczniów,
Koło teatralne języka angielskiego – 20 uczniów,
Zajęcia sportowe z piłki siatkowej – 12 uczniów,
Zajęcia sportowe z piłki ręcznej – 14 uczniów,



Zespół Szkół w Widawie

Gminny Ośrodek Kultury w  Kółko wokalno – taneczne „Wesołe Nutki” – 32 osoby,
Widawie
 Nauka gry na instrumentach muzycznych – 10 osób,
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 Nauka śpiewu – 8 osób,
 Kółko plastyczne – 10 osób,
2. Organizowanie turniejów
sportowych

Stowarzyszenie IKAR
 Pracownia ceramiczna dostępna dla dzieci i młodzieży – 32 osoby,
Szkoła Podstawowa w
 Udział uczniów w zawodach i turniejach sportowych
Ochlach/Uczniowski Klub
Sportowy „Libero” w Widawie/Szkolny Związek
Sportowy w Łasku
Zespół Szkół w Chociwiu/
Zespół Szkół w Widawie/Szkolny Związek
Sportowy w Łasku










Zespół Szkół w
Widawie/Uczniowski Klub
Sportowy „Libero” w
Widawie

 Mistrzostwa powiatu w piłce ręcznej dziewczyn szkoły podstawowej – 50
uczniów,
 Mistrzostwa powiatu w siatkówce chłopców gimnazjum – 60 uczniów,
 Mistrzostwa powiatu w piłce ręcznej dziewcząt gimnazjum – 50 uczniów,
 Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców gimnazjum – 40
uczniów,
 Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych:
1) w piłce ręcznej – 60 uczniów,
2) w piłce nożnej – 60 uczniów,
3) w koszykówce – 60 uczniów,
4) w siatkówce – 60 uczniów,
5) w biegach przełajowych – 60 uczniów,
6) w czwórboju lekkoatletycznym – 60 uczniów,

Turniej tenisa stołowego dla uczniów, pracowników i rodziców – 10 uczniów,
Gminne zawody w piłkę koszykową – 15 uczniów,
Gminne zawody w piłkę siatkową – 15 uczniów,
Gminne zawody sportowe szkól podstawowych – biegi przełajowe – 16 uczniów,
Gminne zawody SP – czwórbój lekkoatletyczny – 12 uczniów,
Zawody w bieganiu – 9 uczniów,
Zawody w piłkę siatkową – 23 uczniów,
Turniej „Gimnazjada” – 9 uczniów,
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3. Organizowanie letniego i
zimowego wypoczynku dzieci i
młodzieży (kolonii, półkolonii,
obozów)

Gminny Klub Sportowy
 Drużyna małych piłkarzy z rocznika 2006 – turnieje dla najmłodszych adeptów
„Widawia” w Widawie
piłki nożnej na terenie powiatu łaskiego i powiatów ościennych – 20 osób,
Gminna Komisja
 Zorganizowanie półkolonii letnich w Szkoły Podstawowej w Brzykowie – 50
Rozwiązywania Problemów
dzieci, które oprócz zajęć na miejscu miały zorganizowany wyjazd do Aqua Parku
Alkoholowych w Widawie
oraz kina w Łodzi,
Szkoła Podstawowa w
 Obóz rekreacyjno-sportowy w Darłowie nad morzem – 8 uczniów,
Ochlach/Uczniowski Klub
 Kolonie w Rudnie na Mazurach – 2 uczniów,
Sportowy w Widawie/

Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Widawie/
Kuratorium Oświaty w Łodzi
Gminna Biblioteka
Publiczna w Widawie

 Zorganizowanie dzieciom i młodzieży wiele atrakcji pod hasłem „Zimą wkoło jest
wesoło” – 20 osób,
 Zorganizowanie specjalnych atrakcji dla dzieci pod hasłem: „Lato z książką i nie
tylko” – 25 osób,
 Zorganizowanie spotkania dla uczestników biorących udział w półkoloniach w
Brzykowie – 20 osób,

Zespół Szkół w Chociwiu/
Związek Harcerstwa
Polskiego w Łasku

 Wyjazd na 12 dniowe kolonie – „Nadwarciański Gród” w – Załęczu Wielkim – 6
osób,

Kuratorium Oświaty w Łodzi  Wyjazd na bezpłatne kolonie – ośrodek rekreacyjny „Wielkopolska” – 3 osoby,
Uczniowski Klub Sportowy  Obóz rekreacyjno – sportowy w Darłowie w woj. Zachodniopomorskim – 45
„Libero” w Widawie/Kuuczniów,
ratorium Oświaty w Łodzi
4. Rozszerzenie oferty sportowo – Gminna Komisja
 Zakup sprzętu sportowego na potrzeby młodzieży, zagospodarowanie czasu
rekreacyjnej
Rozwiązywania Problemów
wolnego, uczestnicy – 60 osób,
Alkoholowych w Widawie  „Dmuchany plac zabaw” w okresie ferii zimowych i letnich – 400 osób,
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Szkoła Podstawowa w
Ochlach

 Szkolne Koło Sportowe – wyjazdy na basen, lodowisko, zawody i turnieje
sportowe – 5 uczniów,
 Udział w turnieju piłki nożnej chłopców – 10 uczniów,
 Udział w sztafetowych biegach przełajowych – 8 osób,
 Udział w czwórboju lekkoatletycznym chłopców – 10,
 Wyjazdy uczniów do „Figloraju” w Zespole Szkół w Widawie (2 razy) – 50
uczniów,

Zespół Szkół w Chociwiu

 Organizacja różnorodnych zajęć rekreacyjnych w czasie ferii zimowych – 150
uczniów,
 Gry i zabawy sportowe podczas Dnia Dziecka – 150 uczniów,
 Kontynuowanie programu „Aktywni żyją dłużej” – cała szkoła + rodzice +
nauczyciele – 150 osób,
 Udział w turnieju piłki nożnej „Coca Cola CUP” – 19 uczniów,
 Wyjazdy na lodowisko – 35 uczniów,
 Wyjazd –zabawy na rekreacyjnym placu zabaw (figloraj) – 87 uczniów,
 Udział uczniów w szkolnych kołach sportowych – 25 osób,
 Wyjazdy uczniów na mecze piłki siatkowej – 15 uczniów,

Zespół Szkół w Widawie/
Uczniowski Klub Sportowy
„Libero” w Widawie/
Miejski Ośrodek Sportu w
Łasku







SKS szkoła podstawowa – 40 uczniów,
SKS gimnazjum – 15 uczniów,
Weekendowa Liga Piłki Siatkowej – 100 osób,
Sekcja piłki siatkowej chłopców gimnazjum – 15 uczniów,
Sekcja piłki ręcznej dziewcząt gimnazjum – 15 uczniów,

Cel operacyjny 3
Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności alkoholizmowi
Podjęte działania
Realizatorzy/Partnerzy
Działania/Osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
1. Organizowanie spotkań,
Gminna Komisja
 Pogadanka psychologa z młodzieżą gimnazjalną, promocja zdrowego stylu życia –
pogadanek na temat uzależnień
Rozwiązywania Problemów
209 osób,
Alkoholowych w Widawie
Społeczna Szkoła

 Pogadanki z rodzicami na zebraniach – 20 osób,
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Podstawowa w Restarzewie  Pogadanki z uczniami w zakresie realizacji planów wychowawczych – 15 osób,
Szkoła Podstawowa w
Ochlach/Rodzice uczniów/
Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna w Łasku

 Zajęcia dla uczniów klas III i IV z pracownikiem Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Łasku pt. ,,Budowanie poczucia własnej wartości” – 35 uczniów,
 Zajęcia dla uczniów kl. I z zaburzeniami w rozwoju społecznym – 7 uczniów

 Rozmowy, pogadanki, dyskusje – „Wpływ używek na organizm człowieka” – cała
Zespół Szkół w Chociwiu/
szkoła, 150 uczniów,
Gminna Komisja
 Dyskusje o różnego rodzaju uzależnieniach oraz walki z nimi – cała szkoła, 150
Rozwiązywania Problemów
uczniów,
Alkoholowych w Widawie/  Ćwiczenie asertywnych zachowań – 64 uczniów,
Poradnia Psychologiczno –  Zajęcia profilaktyczne „Internet – jeszcze narzędzie, czy już sposób na życie” – 64
Pedagogiczna w Łasku
uczniów,
 Zajęcie profilaktyczne „Świat ma inne propozycje” prowadzone przez
specjalistów psychoterapii uzależnień – 55 uczniów,
 Rozmowy na temat negatywnego działania alkoholu, nikotyny, narkotyków – 44
uczniów
 Zajęcia psychoedukacyjne „Myślę nie – mówię nie – jak być asertywnym i radzić
sobie z presją rówieśników” prowadzone przez pracownika Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Łasku – 17 uczniów,
 Udostępnianie ulotek na temat uzależnień – 25 uczniów,
 Rozmowy i pogadanki dot. uzależnień w klasach – 33 uczniów,
 Spektakl profilaktyczny „Supełki, strachy z szafy” oddział przedszkolny i kl. I-III
SP – 47 uczniów,
 Rozmowy z uczniami dotyczące zdrowia, szkodliwości nikotyny w ramach
programu „Nie pal przy mnie proszę” – 33 uczniów,
 „Internet”- co daje, co zabiera młodzieży – zajęcia profilaktyczne – 19 uczniów,
 „Dopalaczom stop” – wybieramy zdrowie – 22 uczniów,
Zespół Szkół w Widawie






„O szkodliwości tytoniu”– 15 uczniów,
„Wpływ uzależnień na zdrowie człowieka” – 18 uczniów,
„Asertywność – zdolność odmawiania” – 29 uczniów,
„Szkodliwość używek oraz zagrożenia związane z ich stosowaniem” – 27
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2. Organizowanie konkursów,
festynów promujących życie w
trzeźwości

Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w
Widawie/Gminny Ośrodek
Kultury w Widawie/Gmina
Widawa








uczniów,
„Jak odmawiać? Czyli 6 sposobów na mówienie NIE!” – 18 uczniów,
„Wpływ alkoholu, nikotyny i narkotyków” – 18 uczniów,
„Zagrożenia współczesnego świata” – 13 uczniów,
„Naucz się mówić nie” – 23 uczniów,
„Alkohol – mój przyjaciel czy wróg?” – 60 uczniów,
„Młodzież a substancje uzależniające” – 42 uczniów,
„Moje zdrowie w moich rękach” – 18 uczniów,
„Dlaczego alkohol, nikotyna i narkotyki szkodzą nam? Jaki jest mechanizm ich
działania?” – 17 uczniów,
„O szkodliwości nałogów: alkohol, papierosy i narkotyki” – 16 uczniów,
Pogadanki na temat uzależnień na godzinach wychowawczych w Zasadniczej
Szkole Zawodowej – 20 uczniów,
Pogadanki z pielęgniarką o zdrowym trybie życia, bez używek – 200 uczniów,
Organizacja konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży oraz Konkursu dla
różnych grup wiekowych „Na najładniejszą pisankę” – 200 osób,
Spektakl „Brakujący element” – 60 osób,
Konkurs „Żyję więc dokonuję wyborów”– 55 osób,
Spektakl „Supełki – strachy z szafy” – 60 osób,
Impreza plenerowa „Postaw na rodzinę” – 100 osób,

Społeczna Szkoła
 Udział w gminnym konkursie „Żyję więc dokonuję wyborów” – 70 osób,
Podstawowa w Restarzewie  Zorganizowanie szkolnego konkursu „Nałogom mówię nie”– 10 osób,
 Zorganizowanie festynu rodzinnego „Święto rodziny” – 50 osób,
Szkoła Podstawowa w
Ochlach/Rodzice uczniów

 Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego z okazji Dnia Dziecka – 55 uczniów,

Zespół Szkół w Chociwiu/
Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Widawie
Zespół Szkół w Widawie

 Udział w konkursie plastycznym dotyczącym uzależnień zorganizowanym przez
GKRPA – 11 osób,
 Gry i zabawy z okazji Dnia Dziecka – ok. 164 osób,
 Program „Aktywni żyją dłużej” – 160 osób,
 Konkurs plastyczny z hasłem o tematyce uzależnień – 20 uczniów,
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Gminny Ośrodek Kultury w  Zorganizowanie Festynu Rodzinnego pn. „Niedziela z rodziną” – 300 osób,
Widawie

3. Podejmowanie działań
zwiększających dostępność
terapeutyczną i rehabilitacyjną
dla osób uzależnionych i
współuzależnionych
4. Opracowanie i wdrażanie
programów w zakresie
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie

Gminny Klub Sportowy

„Widawia” w Widawie

Gminna Komisja Rozwiązy- 
wania Problemów Alkoholo- 
wych w Widawie/Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Widawie/Gminny Zespół
Interdyscyplinarny w Widawie
Szkoła Podstawowa w

Ochlach/Państwowa Stacja 
Sanitarno –Epidemiologiczna
w Łasku/Poradnia Psycholo- 
giczno – Pedagogiczna w

Łasku/Gmina Widawa/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie/Gminny

Zespół Interdyscyplinarny w
Widawie


Sportowy piknik majowy – 300 osób,
Spacery nording walking – 30 osób,
Działalność Punktu Konsultacyjno – Terapeutycznego w Widawie – 80 osób,
Bezpłatne porady radcy prawnego, 2 x w miesiącu – ok. 135 osób,
Funkcjonowanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – 12 grup roboczych,
13 „Niebieskich Kart”,
Realizacja programu pt. ,,Znajdź właściwe rozwiązanie” - 1 program,
Zajęcia na temat ,,Dobre zachowanie w życiu – poważanie, szacunek i tolerancja
wobec innych – uczniowie kl. V-VI, 40 osób,
Funkcjonowanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – 17 członków,
Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Widawa na lata 20122020” - 1 program, 1 raport z realizacji,
Realizacja Gminnego „Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata
2012-2014”-1 program, 1 raport z realizacji,
Program Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – 20 rodzin,
2 asystentów,

Cel operacyjny 4
Podejmowanie działań minimalizujących zjawisko izolacji i osamotnienia
Podjęte działania
Realizatorzy/Partnerzy
Działania/Osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
1. Utworzenie klubów seniora
Gmina Widawa/Gminny
 Nie utworzono formalnego Klubu Seniora, jednak funkcjonuje nieformalna grupa
Ośrodek Pomocy Społeczkobiet 60+ – ok. 15 osób,
nej w Widawie/Środowi Uroczystość Jubileuszu „ Złotych Godów” – 110 osób,
skowy Dom Samopomocy  Spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych – 60 osób,
w Dąbrowie Widawskiej
2. Zapewnienie osobom
Środowiskowy Dom
 Wycieczki, wyjazdy na spotkania integracyjne do innych ośrodków oraz spotkania
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niepełnosprawnym możliwości
udziału w życiu publicznym

Samopomocy w Dąbrowie
Widawskiej/Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie
w Łasku/Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w
Widawie/Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Widawie

















integracyjne we własnym ośrodku – 10 imprez,
Wycieczka do Częstochowy – 35 uczestników Środowiskowego Domu
Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej, 6 opiekunów,
Udział w konkursie poetyckim na własną twórczość organizowanym przez
Fundację Anny Dymnej – 3 uczestników,
Udział w IV konkursie na ,,Najładniejszą pisankę wielkanocną” organizowanym
przez Gminny Ośrodek Kultury w Widawie i Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Widawie – 4 osoby,
Śniadanie Wielkanocne dla uczestników ŚDS w Dąbrowie Widawskiej – 45
uczestników, pracownicy i zaproszeni goście łącznie 65 osób,
Wyjazdowy zespół ćwiczeń usprawniających psychoruchowo i zajęć
rehabilitacyjnych połączonych z warsztatami kompetencji społecznych do
Jastrzębiej Góry, w ramach projektu ,,Szansa na godne życie” realizowanego
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku – 4 uczestników,
Uczestnictwo w IX Wojewódzkiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych
Intelektualnie ,,Ziemia Łódzka”, która odbyła się na stadionie Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Łasku – 8 osób,
Udział w imprezie ,,Niedziela z rodziną” organizowanym przez Gminny Ośrodek
Kultury w Widawie w Widawie. Występ teatralny uczestników ,,W świecie bajek”
– 7 uczestników z opiekunem,
Udział w V Powiatowym Integracyjnym Turnieju BOCCIA, który odbył się w
ZSR w Sędziejowicach, w ramach projektu ,,Szansa na godne życie”
realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku – 15
uczestników,
Udział w XVI Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych
,,Integracja Sędziejowice 2014 r.” organizowanym przez Środowiskowy Dom
Samopomocy Sędziejowice – 3 uczestników wystąpiło z utworem muzycznym –
13 uczestników
Udział w Gminnych Dożynkach w Widawie – prezentacja prac wykonywanych w
Środowiskowym Domu Samopomocy – 15 uczestników,
Udział w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy – 8 uczestników,
Udział w szkoleniu komputerowym organizowanym w ramach projektu ,,Szansa
na godne życie” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
15










Gminna Biblioteka
Publiczna w Widawie

Łasku – 2 osoby,
Udział w spotkaniu integracyjnym organizowanym przez Środowiskowy Dom
Samopomocy w Strobinie – występ teatralny uczestników ,,W świecie filmów –
Złotopolscy” – 7 uczestników,
Wycieczka do Kalisza i Gołuchowa – 16 uczestników,
Uczestnictwo w wystawie prac plastycznych ,,Dary natury” organizowanej przez
Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasku – 2 uczestników prezentowało własne
prace, 13 osób obejrzało wystawę,
Udział w inauguracji XVII Festiwalu Sztuk Wszelakich w Łodzi pod patronatem
Marszałka Województwa Łódzkiego – 17 osób niepełnosprawnych wraz z
opiekunami,
Wyjazd na imprezę integracyjną organizowaną przez Środowiskowy Dom
Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim – 17 osób niepełnosprawnych wraz z
opiekunami,
Bal Andrzejkowy zorganizowany w Środowiskowym Domu Samopomocy w
Dąbrowie Widawskiej z udziałem zaproszonych reprezentacji innych ośrodków –
105 osób,
Udział w Balu Andrzejkowym w Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli – 3
uczestników,
Udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Łasku w ramach projektu ,,Szansa na godne życie” – 4 osoby
z opiekunami,
Zorganizowanie spotkania opłatkowego – 45 uczestników ŚDS , łącznie 70 osób,

 Umożliwienie osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym korzystania z
zasobów bibliotecznych dostarczając książki do miejsca zamieszkania – 10 osób,

Gminny Ośrodek Kultury w  Organizowanie konkursu „Najpiękniejszy, tradycyjny stół Wielkanocny” – 80
Widawie
osób,
 Zorganizowano imprezy Wesela Polskiego pn. „Oj dana, dana Kasia za Jasia
będzie wydana” – 320 osób,
 Widawskie spotkanie z tradycją i historią – czyli Noc Świętojańska, zwana także
Nocą Kupały – 450 osób,
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 Występ chóru akademickiego Paduan Suara Mahasiiwa Universitas Hasanuddin
Makassar z Indonezji – 250 osób,
 Zorganizowanie Gminnego Dnia Kobiet – 250 osób,
 Zorganizowanie imprezy pn. „Niedziela z Rodziną” - 700 osób,
 Zorganizowanie Dożynek Gminnych 2014 – 900 osób,
 IV Widawski Zlot Motocyklowy – 1100 osób,
 Dni Widawy – 1000 osób,
Gminny Ośrodek pomocy
 Spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych – 60 osób,
Społecznej w Widawie/Środowiskowy Dom Samopomocy
w Dąbrowie Widawskiej
3. Likwidacja barier
architektonicznych dla osób
---------------------------------niepełnosprawnych
Cel operacyjny 5
Zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów
Podjęte działania
1. Zwiększenie dostępności
specjalistycznych usług
medycznych

Nie podjęto w związku z brakiem środków finansowych.

Realizatorzy/Partnerzy
Działania/Osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
Samodzielny Publiczny
 Wykaz lekarzy (5829 pacjentów, 36078 udzielonych świadczeń, 16404 zabiegi,
Zakład Podstawowej Opieki
2468 wizyt pielęgniarki w środowisku):
Zdrowotnej w Widawie/
1) Grażyna Frydrychowska Stępnik,
Ośrodek Zdrowia w
2) Sławomir Zapart,
Brzykowie i
3) Ewa Bąkowska Orlewska,
Chociwiu/Niepublicznym
4) Alina Kobierzycka,
Zakładzie Opieki
5) Waldemar Wolniak,
Zdrowotnej POLIMED s.c.  Kardiolog – 142 pacjentów,
w Widawie
 Psychiatra – 240 pacjentów,
 Lekarz rehabilitacji – 327 pacjentów,
 Endokrynolog – 109 pacjentów,
Prywatne gabinety lekarskie:
 USG – 540 pacjentów,
 Ortopeda – 341 pacjentów,
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2.Edukacja w zakresie zdrowego
stylu życia

 Urolog – 293 pacjentów,
 bezpłatne badania słuchu przez AT-MED Aparaty Słuchowe Tomasz Galowicz –
2 x w miesiącu,
 bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat – 2 x w roku,
 bezpłatne badania wzroku – 2 x w roku,
 odpłatne badania na osteoporozę – 2 x w roku,
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej POLIMED
 lekarze rodzinni – 4 lekarzy,
Poradnie specjalistyczne:
 Poradnia kardiologiczna – 1 lekarz,
 Poradnia ginekologiczna – 1 lekarz,
 Poradnia diabetologiczna – 1 lekarz,
 Poradnia ortopedyczna – 1 lekarz,
 Poradnia dermatologiczna – 1 lekarz,
 Poradnia pulmonologiczna – 1 lekarz,
 Poradnia rehabilitacyjna – 3 lekarzy,
Gminna Komisja
 Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez ulotki dotyczące szkodliwości
Rozwiązywania Problemów
narkotyków lub pochwałę sportowego trybu życia. Materiały zostały udostępnione
Alkoholowych w Widawie
młodzieży szkolnej, młodzieży korzystającej ze świetlic, a także pozostałym
mieszkańcom, którzy mogli się z nimi zapoznać w ośrodkach zdrowia – 500 sztuk,
 Pogadanka psychologa – terapeuty z młodzieżą gimnazjalną na temat uzależnień i
działań promujących zdrowy styl życia – 80 osób,
 Pronumerata i udostępnienie miesięcznika „Świat problemów” – 1 egzemplarz
miesięcznie,
Szkoła Podstawowa w

Ochlach/Powiatowa Stacja
Sanitarno – Epidemiologiczna
w Łasku/ Łódzki Związek
Sportowy/Ministerstwo
Edukacji Narodowej i

Kuratorium Oświaty w Łodzi 


Realizacja programów:
1) ,,Czyste powietrze wokół nas” – 95 uczniów,
2) ,,Nie pal przy mnie proszę” – 67 uczniów,
3) ,,Zadbaj o swoje płuca” – 90 uczniów,
4) ,,Trzymaj formę” – 65 uczniów,
Realizacja projektu edukacyjnego ,,Mały Mistrz” dla kl. I. – 15 uczniów,
Udział w akcji pt. ,,Ćwiczyć każdy może” – 45 uczniów,
,,Szklanka mleka” - 55 uczniów,
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 ,,Mam kota na punkcie mleka” – 55 uczniów,
Zespół Szkół w Chociwiu

 Pogadanki z pielęgniarką na temat zdrowego stylu życia – około 163 osoby,
 Przeprowadzenie bilansów w poszczególnych klasach oraz fluoryzacji – 120
uczniów,
 Wyjazd na spektakl profilaktyczny „Supełki strachy z szafy” – 47 osób,
 9 programów edukacyjnych:
Trzymaj formę – 95 uczniów,
Zadbaj o swoje płuca – 95 uczniów,
Czyste powietrze wokół nas – 95 uczniów,
Nie pal przy mnie proszę – 90 uczniów,
Żyj smacznie i zdrowo – 95 uczniów,
Ratujemy, uczymy ratować – 95 uczniów,
Szklanka mleka – 90 uczniów,
Mądre żywienie, zdrowe pokolenie – 67 uczniów,
Mam kota na punkcie mleka – 90 uczniów,
 Zorganizowanie gazetki profilaktycznej „Zadbaj o swoje płuca” zawierającej
hasła, obrazki antynikotynowe – cała szkoła, 150 osób,
 Przeprowadzenie badania ankietowego diagnozującego problem palenia
papierosów – 107 uczniów,
 Zajęcie profilaktyczne „Jak należy dbać o swoje płuca” – 20 osób,
 Liczne rozmowy, pogadanki na temat „Unikania zagrożeń” oraz dbania o własne
zdrowie – cała szkoła, 150 uczniów,
 Choroby XXI w – jak ich uniknąć” – 17 osób,
 „Jak spędzam wolny czas” rozmowa z uczniami – 17 osób,
 ABC – racjonalnego odżywiania się – pogadanka – 22 osoby,
 „Zielono na talerzu” różne sposoby na zdrowy styl życia – 21 osób,
 Tworzenie przepisu kulinarnego „Zdrowa kanapka” – 10 osób,
 Rozmowy mobilizujące do właściwej organizacji czasu wolnego oraz uczestnictwa
w akcjach promujących zdrowy styl życia – cała szkoła, 150 uczniów,
 „Dlaczego warto się zdrowo odżywiać” – pogadanka – 10 osób,
 Monitoring „zdrowych” składników drugiego śniadania uczniów – 10 osób,

19

 Pogadanka na temat chorób przenoszonych drogą płciową – 18 osób,
 Codzienne zachęcanie dzieci do spożywania zdrowej żywności, spożywanie
wspólnie II śniadania, sporządzanie sałatki jarzynowej – 10 osób,
Zespół Szkół w Widawie/
Powiatowa Stacja Sanitarno
– Epidemiologiczna w
Łasku/Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Widawie








Trzymaj formę – 42 uczniów,
Żyj smacznie i zdrowo – 42 uczniów,
Nie pal przy mnie, proszę – 12 uczniów,
Zadbaj o swoje płuca – 38 uczniów,
Znajdź właściwe rozwiązanie – 42 uczniów,
Wojewódzka Kampania Edukacyjna „Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy
zdrowie” – 104 uczniów,
 Zajęcia profilaktyczne z psychologiem na temat „Świat ma inne propozycje” –
152 uczniów,

Publiczne Przedszkole w
 „Czyste powietrze wokół nas” – program przedszkolnej edukacji antytytoniowej–
Widawie
92 uczniów,
3.Diagnoza potrzeb zdrowotnych i Gmina Widawa/
 Program zdrowotny ZDROWA GMINA
opracowanie programu ich
Samodzielny Publiczny
Wykrywanie i terapia patologii narządu ruchu u mieszkańców Gminy Widawa
realizacji
Zakład Podstawowej Opieki
– 159 osób,
Zdrowotnej w Widawie
Profilaktyka raka szyjki macicy kobiet z terenu Gminy Widawa – 21 osób,
 Program z zakresu profilaktyki gruźlicy – 73 osoby,
 Program z zakresu profilaktyki układu krążenia – 14 osób,
4.Zorganizowanie pomocy
Szkoła Podstawowa w
 Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci z orzeczeniami i
psychologicznej dla osób
Ochlach
opiniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz ich rodzin,
chorych
 Działalność Punktu Konsultacyjno – Terapeutycznego w Widawie – 80 osób,
Cel operacyjny 6
Rozszerzenie oferty działań dla osób wykluczonych społecznie
Podjęte działania
Realizatorzy/Partnerzy
Działania/Osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
1.Utworzenie centrum interwencji
kryzysowej
2.Utworzenie świetlic
środowiskowych

----------------------------------

Brak

Gminna Komisja
 Prowadzenie świetlic, z których korzystają dzieci i młodzież, a zajęcia mają być
Rozwiązywania Problemów
alternatywą dla alkoholu, narkotyków i innych uzależnień – 2 świetlice,
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3.Utworzenie grup wsparcia dla
osób uzależnionych i ich rodzin

4.Utworzenie Punktu
Poradnictwa Specjalistycznego

5.Przeciwdziałanie
alkoholizmowi

Alkoholowych w Widawie
Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w
Widawie/Gminny Zespół
Interdyscyplinarny w
Widawie/Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Widawie

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Widawie
zorganizowała 10 posiedzeń, wysłano 35 zaproszeń,
 Przeprowadzono 13 rozmów motywujących z osobami uzależnionymi, bądź
współuzależnionymi,
 3 osoby zostały skierowane na badania do biegłego sądowego celem wydania
opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu,
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Widawie wysłała
3 wnioski do Sądu celem objęcia zamkniętym leczeniem odwykowym,
 Zobowiązano osoby uzależnione do uczestnictwa w spotkaniach grup
samopomocowych działających w Dubiu, Konopnicy lub Łasku,
 Porady psychologów udzielane w punkcie konsultacyjno – terapeutycznym w
Widawie – 80 osób,
 Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Widawie – 12 grup roboczych, 13
„Niebieskich Kart”,
 Zakończono procedurę „Niebieskiej Karty” w 20 rodzinach,
 Zorganizowano 4 posiedzenia członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
w Widawie,
Gminna Komisja
 Bezpłatne porady radcy prawnego, 2 x w miesiącu – 135 osób,
Rozwiązywania Problemów  Punkt konsultacyjno – terapeutyczny dla rodzin dysfunkcyjnych – 2 psychologów,
Alkoholowych w
2 razy w tygodniu, 80 osób,
Widawie/Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Widawie
Zespół Szkół w Chociwiu/  Rozmowy pogadanki o negatywnym działaniu alkoholu na organizm człowieka
Gminna Komisja
oraz zachowania uzależnionego od niego – cała szkoła 150 uczniów,
Rozwiązywania Problemów  Udostępnienie uczniom broszurek zawierających informacje o negatywnych
Alkoholowych w
skutkach picia alkoholu – 30 osób,
Widawie/Poradnia
 Zajęcie profilaktyczne „Świat ma inne propozycje” prowadzone przez
Psychologiczno –
specjalistów psychoterapii uzależnień – 55 osób,
Pedagogiczna w Łasku
 Nauka zachowań asertywnych – ćwiczenia, rozmowy – 46 osób,
 Pogadanka na temat wpływu alkoholu na zdrowie młodego człowieka – 13 osób,
 Liczne rozmowy, pogadanki na temat unikania zagrożeń oraz dbania o własne
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6.Redukcja społecznych skutków
bezrobocia

Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Widawie/
Gmina Widawa/Gminny

Zakład Usług Komunalnych 
w Widawie












zdrowie – cała szkoła, 150 uczniów,
Dyskusje o różnego rodzaju uzależnieniach oraz walki z nimi – cała szkoła, 150
uczniów,
Ćwiczenie asertywnych zachowań – 64 osoby,
Rozmowy na temat negatywnego działania alkoholu, nikotyny, narkotyków – 44
osoby,
Zajęcia psychoedukacyjne „Myślę nie – mówię nie – jak być asertywnym i radzić
sobie z presją rówieśników” prowadzone przez pracownika Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej – 17 osób,
Udostępnianie ulotek na temat uzależnień – 25 osób,
Rozmowy i pogadanki dotyczące uzależnień w klasach I-III Szkoły Podstawowej
– 33 osoby,
Spektakl profilaktyczny „Supełki, strachy z szafy” oddział przedszkolny i kl. I-III
Szkoły Podstawowej – 47 osób,
Program pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności Unii Europejskiej PEAD
– 635 rodzin, 1000 osób,
Realizacja programu Maluch – 1 dzienny opiekun, 3 miejsca opieki,
Pomoc rzeczowa i finansowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie
– 327 rodzin, 513 osób,
Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 258 osób,
Pomoc niepieniężna, poradnictwo pracowników socjalnych – 400 osób,
Realizacja projektu „Pomagając innym pomagamy sobie” - 13 beneficjentów, 43
osoby w rodzinie,
Prace społecznie użyteczne – 15 osób,
Roboty publiczne – 3 osoby,
Prace interwencyjne – 1 osoba,
Staże – 8 osób,
Ogólnopolska Akcja „Szlachetna Paczka” – 9 rodzin,
Akcja pod nazwą: „Gwiazdka dla wszystkich dzieci” – 22 paczki dla rodzin z dziećmi,
Realizacja projektu pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu dla zagrożonych
wykluczeniem cyfrowym mieszkańców gminy Widawa” – 100 osób, 100
komputerów,
Program „Grant na lepszy start”- 1 link na stronie www.widawa.pl
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Cel strategiczny 3
Rozwój kultury, sportu i rekreacji
Cel operacyjny 1
Rozszerzenie oferty Gminnego Ośrodka Kultury
Podjęte działania
Realizatorzy/Partnerzy
1.Organizowanie imprez, wystaw Szkoła Podstawowa w
plastycznych
Ochlach

Gminna Biblioteka
Publiczna w Widawie

Działania/Osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
 Organizowanie imprez: Sprzątanie świata – 50 uczniów,
 Święto Edukacji Narodowej – 49 uczniów,
 Pasowanie uczniów – 11 uczniów,
 Święto Niepodległości – 54 uczniów,
 ,,Wieczór poezji” – 35 uczniów,
 Andrzejki – 57 uczniów,
 Mikołajki – 56 uczniów,
 Wigilia szkolna – 58 uczniów,
 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 10 uczniów,
 Bal karnawałowy – 50 uczniów,
 Dzień Kobiet – 40 uczniów,
 Wielkanoc – 35 uczniów,
 Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – 25 uczniów,
 Międzynarodowy Dzień Ziemi – 36 uczniów,
 Święto Konstytucji 3 mają – 25 uczniów,
 Dzień Matki – 54 uczniów,
 Dzień Dziecka – Dzień Sportu – 54 uczniów,






Zorganizowanie wystawy z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia – 25 osób,
Zorganizowanie konkursu plastycznego pt. „Pluszowy Miś” – 15 osób,
Tworzenie mini wystaw promujących polskich i obcych pisarzy – 20 osób,
Wystaw związanych z porą roku – 18 osób,
Wystawy i imprezy okolicznościowe Dnia Kobiet, Walentynek, Świąt
Wielkanocnych, Świąt Bożego Narodzenia – 27 osób,

Stowarzyszenie IKAR/Wójt  II edycja Gminnego Konkursu Literacko – Plastycznego ,,ŚLADAMI LEGEND
Gminy Widawa/Zespół Szkół
NASZEGO REGIONU” – 29 prac, 25 autorów, 75 osób obejrzało prace, 1 książka
w Widawie/Zespół Parków
z zebranymi legendami „Legendy Widawskie II”,
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Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Oddział
Terenowy Sieradzkich Parków
Krajobrazowych w Sieradzu
Stowarzyszenie IKAR

2. Organizowanie wyjazdów do
kina, teatru

Szkoła Podstawowa w
Ochlach/ Rada Rodziców
Zespół Szkół w Chociwiu

3.Prowadzenie zajęć wokalnych i
tanecznych
4.Organizowanie kół
zainteresowań

 Wystawa rysunku satyrycznego „Międzynarodowa satyra” w galerii „Pod rurą” –
68 autorów z 24 krajów, 80 uczestników,
 Dzień Bibliotekarza w Galerii „Pod rurą” – 60 osób,
 Wystawa malarstwa Marka Andały w Galerii „Pod rurą” – 60 osób,
 Wystawa malarstwa „Polacy w Splicie” – 13 artystów, 120 uczestników,
 Wyjazdy do kina – Łódź, Bełchatów, Zduńska Wola - 3 razy – 40 uczniów,










Wyjazdy na basen – ok 40 osób,
Wyjazdy na lodowisko – ok 35 osób,
Wyjazd – zabawy na rekreacyjnym placu zabaw (figloraj) – 87 osób,
Wycieczka w Góry Świętokrzyskie i do Sandomierza – 17 osób,
Wyjazd do muzeum Chleba, kopalni – 14 osób,
Wycieczka do Warszawy – 22 osoby,
Wyjazdy do kina – 82 osoby,
Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik – 33 osoby,
Wyjazdy do teatru – 95 osób,

Zespół Szkół w Widawie
 Wyjazdy do kina/teatru – 380 uczniów,
Szkoła Podstawowa w Ochlach  Zajęcia chóru szkolnego – 1 godz. tygodniowo – 12 uczniów,
Zespół Szkół w Chociwiu
Szkoła Podstawowa w
Ochlach








Bank PKO BP w Łasku

 SKO – dzieci,

Koło wokalno – instrumentalne – 5 osób,
Koło polonistyczne – 11 uczniów,
Koło matematyczne – 11 uczniów,
Koło przyrodnicze – 8 uczniów,
Koło plastyczne – 6 uczniów,
Chór szkolny – 12 uczniów,
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Cel operacyjny 2
Polepszenie oferty edukacyjnej
Podjęte działania

Zespół Szkół w Chociwiu












Zespół Szkół w Widawie















Realizatorzy/Partnerzy

Gry i zabawy ogólnorozwojowe – 21 uczniów,
Koło ekologiczne – 30 uczniów,
Koło historyczne – 19 uczniów,
Koło języka angielskiego – 41 uczniów,
.
SKS dla gimnazjum – 13 uczniów,
Koło sportowe- szkoła podstawowa – 22 uczniów ,
Zajęcia przygotowujące do konkursu „Papież Słowianin” – 2 uczniów,
Koło języka niemieckiego – 13 uczniów,
Podstawy przedsiębiorczości – 10 uczniów,
Zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne – 10 uczniów, Koło szachowe – 5
uczniów,
 SKS dla gimnazjum – 16 uczniów,
 Podstawy przedsiębiorczości – 14 uczniów,
 Koło języka niemieckiego – 15 uczniów,
Chór szkolny – 43 uczniów,
Zespół wokalny – 7 uczniów,
Koło dziennikarskie – 12 uczniów,
Koło plastyczne – 29 uczniów,
Koło informatyczne – 5 uczniów,
Koło ekologiczne – 72 uczniów,
Koło siatkówki – 15 uczniów,
Koło tenisa stołowego – 5 uczniów,
Szkolne Koło Caritas – 24 uczniów,
Koło recytatorskie – 9 uczniów,
Koło teatralne języka angielskiego – 20 uczniów,
Zajęcia sportowe z piłki siatkowej – 12 uczniów,
Zajęcia sportowe z piłki ręcznej – 14 uczniów,

Działania/Osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
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1. Wspieranie dzieci i młodzieży
utalentowanej

2. Wprowadzanie zachęt,
motywowanie do nauki

Społeczna Szkoła
 Organizowanie kół zainteresowań – 15 uczniów,
Podstawowa w Restarzewie  Organizowanie konkurs „Nałogom mówię NIE” – 15 uczniów,
Szkoła Podstawowa w
Ochlach/
Rodzice

 Zajęcia chóru szkolnego pn. ,,Nadzieja” – 11 uczniów,
 Wyjazdy dzieci na konkursy i festiwale – 7 uczniów,
 Występy chóru na uroczystościach gminnych – 12 uczniów,

Zespół Szkół w Chociwiu

 Stypendium Wójta Gminy Widawa za dobre wyniki w nauce – 2 osoby,
 Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Uzdolnionej / stypendium – 1
osoba,
 Udział w Turnieju informatycznym – 5 osób,
 Zajęcia katechetyczne, przygotowujące do konkursu „Papież Słowianin” – 1 osoba
 Konkursy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej – 19 osób,
 Konkursy Kuratoryjne – 17 osób,
 Konkurs „Papież Słowianin” – 3 osoby,
 Konkurs literacki „Jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz” – 3 osoby,
 Udział w pozostałych konkursach – ok 130 osób,
 Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów – koła – około 140
osób,
 Tworzenie własnych konkursów np.: „Cztery pory roku”, „Logo szkoły” – ok 100
osób
 Przedstawienie oferty sportowo – rekreacyjnej naszego regionu. Zachęcanie do
rozwijania talentów sportowych w klubie „Astoria – Szczerców” – 3 osoby,

Zespół Szkół w Widawie
 Koła rozwijające szczególne uzdolnienia uczniów – 50 uczniów,
Społeczna Szkoła
 Organizowanie konkurs „Nałogom mówię NIE” – 15 uczniów,
Podstawowa w Restarzewie
Wójt Gminy Widawa

 Przyznanie stypendiów dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce i
zachowaniu – 55 uczniów,

Zespół Szkół w Chociwiu

 Dofinansowanie do podręczników „Wyprawka szkolna” – 17 osób,
 Stypendium Wójta Gminy Widawa, osoby nagrodzone za dobre wyniki w nauce –
2 uczniów,
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 Rozwijanie dbałości o wyniki w nauce i zachowaniu – 50 uczniów,
 Regulamin Oceniania Zachowania – 1 regulamin,
 Przygotowanie przez uczniów prezentacji multimedialnych bądź wyszukiwanie
dodatkowych informacji na różne zajęcia – 15 prezentacji,
 Wykonanie projektu edukacyjnego przez uczniów gimnazjum – 17 osób,
 Wykorzystywanie metod aktywizujących i audiowizualnych – 12 pokazów,
 Systematyczne wspierające i mobilizujące rozmowy na temat pracy nad poprawą
wyników w nauce oraz własnym zachowaniem – wg potrzeb,150 uczniów,
 Zajęcia psychoedukacyjne „Moje mocne i słabe strony – 33 osoby,
Cel operacyjny 3
Upowszechnianie dziedzictwa narodowego i tradycji
Podjęte działania
Realizatorzy/Partnerzy
1.Poznawanie regionu i
Szkoła Podstawowa w
kultywowanie jego tradycji
Ochlach/Rada Rodziców
Zespół Szkół w Chociwiu

Działania/Osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
 Uroczystość szkolna pt. ,,Polska Wielkanoc” – 57 uczniów,
 Uroczystość szkolna pt. ,,Wigilia szkolna” – 58 uczniów,









Przegląd kolęd „Widawskie kolędowanie” - 14 osób,
Wielkanoc – Misterium Paschalne – cała szkoła 164 osoby,
Jasełka Bożonarodzeniowe – cała szkoła 164 osoby,
Udział w inscenizacji historycznej przedstawiającej walki z września 1939 r. – 17
osób,
Udział Pocztu Sztandarowego w Odpuście Św. Andrzeja – 9 osób,
Udział w Gminnych Obchodach Święta Niepodległości – 20 osób,
Udział Pocztu Sztandarowego w Obchodach Dnia Edukacji Narodowej
„Powstanie Polskiego Państwa Podziemnego, historia Chociwia w czasie II wojny
światowej i losy rodziny P. Zofii Walczak – uroczysty apel, 160 uczniów,
Obstawianie liturgii, przygotowanie uroczystej oprawy Mszy Świętej – 10 osób,

Stowarzyszenie IKAR/Wójt  II edycjia Gminnego Konkursu Literacko – Plastycznego ,,ŚLADAMI LEGEND
Gminy Widawa/Zespół Szkół
NASZEGO REGIONU” – 29 prac, 25 autorów, 75 osób obejrzało prace, 1 książka
w Widawie/Zespół Parków
z zebranymi legendami „Legendy Widawskie II”,
Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Oddział
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Terenowy Sieradzkich Parków
Krajobrazowych w Sieradzu
Stowarzyszenie IKAR

 Wystawa rysunku satyrycznego „Międzynarodowa satyra” w galerii „Pod rurą” –
68 autorów z 24 krajów, 80 uczestników,
 Dzień Bibliotekarza w Galerii „Pod rurą” – 60 osób,
 Wystawa malarstwa Marka Andały w Galerii „Pod rurą” - 60 osób,
 Wystawa malarstwa „Polacy w Splicie” – 13 artystów, 120 uczestników

Środowiskowy Dom Samopo-  Udział w IV konkursie na „Najładniejszą pisankę wielkanocną” – 4 osoby,
mocy w Dąbrowie Widawskiej
Zespół Szkół w Widawie

 Projekty edukacyjne – 50 uczniów,
 Udział w uroczystościach – 380 uczniów,

Gminny Ośrodek Kultury w  Organizowanie konkursu „Najpiękniejszy, tradycyjny stół Wielkanocny” – 80
Widawie/Gmina Widawa
osób,
 Zorganizowano imprezy folklorystycznej, Wesela Polskiego pn. „Oj dana, dana
Kasia za Jasia będzie wydana” – 320 osób,
 Widawskie spotkanie z tradycją i historią – czyli Noc Świętojańska, zwana także
Nocą Kupały – 450 osób,
 Występ chóru akademickiego Panduan Suara Mahassiwa z Indonezji – 250 osób,
 Zorganizowanie Gminnego Dnia Kobiet – 250 osób,
 Zorganizowanie imprezy pn. „Niedziela z Rodziną” – 700 osób,
 Zorganizowanie Dożynek Gminnych 2014 – 900 osób,
 IV Widawski Zlot Motocyklowy – 1100 osób,
 Dni Widawy – 1000 osób,
 Spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych – 50 osób,
Gmina Widawa/Lokalna
 Questing Quiz – gra terenowa „Historia Widawy legendą pisana” i „Szlakiem
Grupa Działania „Dolina rzeki
gminnych legend – 2 Questy gminne, 1 transgraniczny,
Grabi”/Stowarzyszenie IKAR
2. Utworzenie i prowadzenie
zespołu ludowego

--------------------------------

Nie podjęto
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Cel operacyjny 4
Rozwój sportu
Podjęte działania
1. Rozwój infrastruktury
sportowo – rekreacyjnej

2. Organizowanie rozgrywek
sportowych na szczeblu
gminnym

3.Popularyzacja sportu wśród
wszystkich i promocja
aktywności fizycznej

Realizatorzy/Partnerzy
Łódzki Związek Sportowy/
Szkoła Podstawowa w
Ochlach/Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Szkoła Podstawowa w
Ochlach/Zespół Szkół w
Widawie, Zespół Szkół w
Chociwiu/Uczniowski Klub
Sportowy „Libero” w
Widawie/ Gminny Klub
Sportowy „Widawia” w
Widawie

Szkoła Podstawowa w
Ochlach/Łódzki Związek
Sportowy
Zespół Szkół w Chociwiu

Działania/Osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
 Zakup sprzętu sportowego – koszt 1500 zł,
 Sfinansowano zakup sprzętu sportowego przeznaczonego dla młodzieży w celu
propagowania zdrowego trybu życia – 60 osób,














Turniej piłki koszykowej chłopców – 75 uczniów,
Turniej piłki ręcznej chłopców – 80 uczniów,
Turniej piłki nożnej dziewcząt – 50 uczniów,
Turniej piłki nożnej chłopców – 83 uczniów,
Mistrzostwa Gminy Widawa Szkół Podstawowych w piłce ręcznej chłopców –
120 uczniów,
Mistrzostwa Gminy Widawa Szkół Podstawowych w piłce ręcznej dziewcząt –
145 uczniów,
Gminne zawody w piłkę koszykową – 15 osób,
Gminne zawody w piłkę siatkową – 15 osób,
Gminne zawody sportowe szkól podstawowych – biegi przełajowe – 16 osób,
Gminne zawody SP – czwórbój lekkoatletyczny – 12 osób,
Zawody w bieganiu – 10 osób,
Zawody w piłkę siatkową – 23 osoby,
Realizacja projektu edukacyjnego ,,Mały Mistrz”(kl.I) – 15 uczniów,








Udział w turnieju piłkarskim dla dziewcząt Coca-Cola Cup – 9 osób,
Udział w turnieju piłkarskim dla chłopców Coca-Cola Cup – 10 osób,
Udział w IX Wojewódzkim Biegu Pamięci Jana Pawła II – 14 osób,
Udział w Akcji „Ćwiczyć każdy może” – 160 uczniów,
Kontynuowanie programu „Aktywni żyją dłużej” – 160 uczniów,
Czynny udział w zawodach i turniejach:
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Gminne zawody w piłkę koszykową – 15 osób,
Gminne zawody w piłkę siatkową – 15 osób,
Gminne zawody sportowe szkól podstawowych – biegi przełajowe – 16 osób,
Gminne zawody SP – czwórbój lekkoatletyczny – 12 osób,
Zawody w bieganiu – 10 osób,
Zawody w piłkę siatkową – 23 osoby,
Turniej „Gimnazjada” – 9 osób,
Turniej tenisa stołowego dla uczniów, pracowników i rodziców – 10 osób,
Wyjazd na mecz piłki siatkowej SKRA Bełchatów – 21 osób,
Wyjazdy na basen – 40 osób,
Wyjazdy na lodowisko – ok 35 osób,
Wyjazd –zabawy na rekreacyjnym placu zabaw (figloraj) – 87 osób,
Tworzenie dodatkowych kół sportowych – 25 uczniów,
Gry i zabawy sportowe podczas Dnia Dziecka – cała szkoła około 164 osób,
Prowadzenie zajęć pt. „Gry i zabawy ogólnorozwojowe” – 10 osób,
Środowiskowy Dom
Samopomocy w Dąbrowie
Widawskiej

 Uczestnictwo w IX Wojewódzkiej Olimpiadzie Niepełnosprawnych Intelektualnie
„Ziemia Łódzka”, która odbyła się na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Łasku – 8 osób wraz z 2 opiekunami,
 Udział w V Powiatowym Integracyjnym Turnieju BOCCIA, który odbył się w
Zespole Szkół Rolniczych w Sędziejowicach, w ramach projektu ,,Szansa na
godne życie” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Łasku – 15 uczestników,

 Udział w roli kibica w Weekandowej Lidze Piłki Siatkowej – 50 uczniów x 12 dni,
 Wyjazdy na mecze SKRY Bełchatów – 40 uczniów,
Cel strategiczny 4
Podniesienie poziomu integracji społecznej i rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi
Zespół Szkół w Widawie

Cel operacyjny 1
Polepszenie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz liderami społeczności lokalnych
Podjęte działania
Realizatorzy/Partnerzy
Działania/Osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
1. Zwiększenie zlecenia zadań
Gmina Widawa/ Gminny Klub  Gminny Klub Sportowy „Widawia” – dofinansowanie 48 500 zł,
publicznych organizacjom
Sportowy „Widawia” w Wida-  Uczniowski Klub Sportowy „Libero” – dofinansowanie 5000 zł,
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pozarządowym

2. Wspieranie tworzenia
organizacji pozarządowych
3. Pomoc organizacjom
pozarządowym

wie/Uczniowski Klub Sporto-  Gminny Klub Sportowy Chociw – dofinansowanie 5000 zł,
wy „Libero”/ Gminny Klub
 Ludowy Zespół Sportowy Chrząstawa – dofinansowanie 1500 zł,
Sportowy Chociw/ Ludowy
Zespół Sportowy Chrząstawa
Nie podjęto, w związku z brakiem zainteresowania społeczności lokalnej taka formą
---------------------------------aktywności.
Szkoła Podstawowa w
 Zbiórka żywności na paczki świąteczne dla rodzin potrzebujących – 2 paczki,
Ochlach/Zespół Szkół w
 Udział w akcjach ,,Góra Grosza ” i ,,Gorączka Złota” – cała społeczność szkolna,
Widawie/ Caritas Łódź/ Polski  Ogólnopolska akcja „Szlachetna Paczka” – 9 rodzin, 3 wolontariuszy,
Czerwony Krzyż w Łasku/
 Współpraca z Caritas – 23 rodziny,
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Widawie
Nie podjęto, w związku z brakiem zainteresowania społeczności lokalnej taka formą
---------------------------------aktywności.

4. Organizowanie szkoleń dla
liderów lokalnych
Cel operacyjny 2
Usprawnienie kanałów informacyjnych pomiędzy społecznością lokalną, a władzami gminy
Podjęte działania
Realizatorzy/Partnerzy
Działania/Osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
1. Konsultowanie działań podejmo Konsultacje „Programu współpracy Gminy Widawa z organizacjami
wanych przez gminę, a związanych Gmina Widawa
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
z organizacją życia społecznego z
publicznego na 2014 r.” – 1 program,
organizacjami pozarządowymi
Cel operacyjny 3
Zwiększenie poziomu integracji wśród mieszkańców
Podjęte działania
Realizatorzy/Partnerzy
Działania/osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
1. Organizowanie życia społeczno
 Spotkanie opłatkowe dla samotnych i ubogich (OSP Widawa) - 60 osób,
– kulturalnego w sołectwach na Gmina Widawa/Parafie
 Gminny Dzień Strażaka w Gminie Widawa – 120 osób,
bazie budynków OSP.
 Jubileusz 100 – lecia OSP Restarzew – 300 osób,
Gminy Widawa
 Odpust Parafialny w Restarzewie – 350 osób,
 Odpust Parafialny w Widawie – 400 osób,
2. Tworzenie w Strażnicach OSP
Nie podjęto w związku brakiem środków finansowych i zainteresowania taką formą
Centrów Aktywności Lokalnej
---------------------------------aktywności. Brak liderów lokalnych.
dla mieszkańców
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3. Organizowanie różnego rodzaju Społeczna Szkoła
imprez integracyjnych,
Podstawowa w Restarzewie
okolicznościowych spotkań,
pikników, festynów rodzinnych
Szkoła Podstawowa w
Ochlach/
Rada Rodziców

 Zorganizowanie festynu rodzinnego „Święto rodziny”- 75 osób,
 Zorganizowanie spotkania seniorów z okazji Dnia Babci Dziadka – 65 osób,
 Zorganizowanie spotkania integracyjnego z okazji Dnia Kobiet – 55 osób,
 Uroczystości szkolne: Polska Wielkanoc, Wigilia Szkolna, Dzień Kobiet, Dzień
Matki, Festyn rekreacyjno – sportowy z okazji Dnia Dziecka, Wycieczki
krajoznawcze – 50 uczniów,

Szkoła Podstawowa w
Chociwiu

 Organizowanie dyskotek szkolnych – 130 uczniów,
 Spotkanie uczniów kl IV-VI SP i kl. I Gim z wędkarzami z Koła Wędkarskiego w
Chociwiu w ramach zajęć w ekopracowni – 50 osób,
 Gry i zabawy sportowe podczas Dnia Dziecka – cała szkoła około 164 osób,
 Kontynuowanie programu „Aktywni żyją dłużej” – 160 uczniów,
 Wielkanoc – Misterium Paschalne – cała szkoła 164 + pracownicy szkoły +
rodzice,
 Jasełka Bożonarodzeniowe – cała szkoła 163 osób + pracownicy szkoły + rodzice,
 Organizacja Dnia Babci i Dziadka – 50 osób,

Publiczne Przedszkole w
Widawie

 Piknik w Brzykowie dla przedszkolaków – 90 przedszkolaków,
 Występ na Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Widawie – 30
uczniów,

Środowiskowy Dom
Samopomocy w Dąbrowie
Widawskiej

 Organizowanie Śniadania Wielkanocnego dla uczestników ŚDS w Dąbrowie
Widawskiej, gości zaproszonych, pracowników – 65 osób,
 Zorganizowanie spotkania opłatkowego – 115 osób,
 Wycieczka do Bałtowa i Sandomierza – 40 osób,

Gmina Widawa, Gminny
Ośrodek Kultury w
Widawie/Stowarzyszenie
IKAR/Lokalna Grupa
Działania „Doliny rzeki
Grabi”

 Questing Quiz- gra terenowa „Historia Widawy legendą pisana” i „Szlakiem
gminnych legend – 2 Questy gminne, 1 transgraniczny,
 II edycjia Gminnego Konkursu Literacko – Plastycznego ,,ŚLADAMI LEGEND
NASZEGO REGIONU” – 29 prac, 25 autorów, 75 osób obejrzało prace, 1 książka
z zebranymi legendami „Legendy Widawskie II”,
 Wystawa rysunku satyrycznego „Międzynarodowa satyra” w galerii „Pod rurą” –
68 autorów z 24 krajów, 80 uczestników,
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Dzień Bibliotekarza w Galerii „Pod rurą” – 60 osób,
Wystawa malarstwa Marka Andały w Galerii „Pod rurą” – 60 osób,
Wystawa malarstwa „Polacy w Splicie” – 13 artystów, 120 uczestników,
Ogłoszenie konkursu i zorganizowanie wystawy prac plastycznych „Na
najładniejsza pisankę” – 200 osób,
Zorganizowanie konkursu „Najpiękniejszy, tradycyjny stół Wielkanocny” – 80
osób,
Zorganizowano imprezy Wesela Polskiego pn. „Oj dana, dana Kasia za Jasia
będzie wydana” – 320 osób,
Widawskie spotkanie z tradycją i historią – czyli Noc Świętojańska, zwana także
Nocą Kupały – 450 osób,
Uroczyste powitanie wiosny – 350 osób,
Festiwal języków obcych pn. język to Twój paszport, ucz się języków – 40 osób,
Warsztaty plastyczne pn. Pisanki, Kraszanki, jaja malowane – 150 osób,
Chór akademicki Paduan Suara Mahasiiwa Universitas Hasanuddin Makassar z
Indonezji – 250 osób,
Zorganizowanie Gminnego Dnia Kobiet – 250 osób,
Zorganizowanie imprezy pn. „Niedziela z Rodziną – 700 osób,
Zorganizowanie Dożynek Gminnych 2014 – 900 osób,
IV Widawski Zlot Motocyklowy – 1100 osób,
Dni Widawy – 1000 osób,
Spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych – 60 osób,
Gminne Spotkanie opłatkowe – 250 osób,
Śniadanie Wielkanocne w ŚDS w Dąbrowie Widawskiej – 65 osób,
Uroczystość Jubileuszu „Złotych godów – 110 osób,
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy –500 osób
I Gminny Przegląd Kolęd – 150 osób,
Obchody Święta Niepodległości oraz wieczoru pieśni patriotycznej – 11 listopada
– ok. 500 osób,
Jubileusz 100-lecia powstania Jednostki OSP Restarzew – 300 osób,
Zorganizowanie turniejów dla najmłodszych małych piłkarzy z rocznika 2006 adeptów
piłki nożnej na terenie powiatu łaskiego i powiatów ościennych – 20 osób.
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