UCHWAŁA NR LVI/341/18
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia raportu z realizacji „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych dla Gminy Widawa na lata 2016 – 2020” za 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769; z 2015 r. poz. 1310 oraz z 2017 r. poz. 38,
poz. 1428 i poz. 1985) w związku z pkt 4.1 Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla
Gminy Widawa na lata 2016 – 2020, który jest załącznikiem do uchwały Rady Gminy Widawa
Nr XX/137/16 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych dla Gminy Widawa na lata 2016 – 2020” uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza Raport Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie, z realizacji
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Widawa na lata 2016 – 2020 z 2017
roku, który stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach
ogłoszeń w urzędzie Gminy w Widawie, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Widawa.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Ryszard Bruzda
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Załącznik
do Uchwały Nr LVI/341/18
Rady Gminy Widawa
z dnia 28 marca 2018 r.
Raport z realizacji i wdrażania „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla
Gminy Widawa na lata 2016 – 2020” w 2017 roku.
WSTĘP
Podsumowanie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Widawa na lata 2016 – 2020 jest
dokumentem strategicznym opracowanym w celu kształtowania lokalnej polityki społecznej, poprzez
wyznaczanie głównych celów i zadań do realizacji, ukierunkowanych na poprawę życia mieszkańców
Gminy Widawa, powstały w oparciu o diagnozę stanu problemów społecznych.
Strategia została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Widawa Nr XX/137/16 z dnia 21 stycznia 2016 r. na
podstawie art. 17 ust. pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 930 z późn. zm).
Realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Widawa na lata 2016 –
2020 przewidziano na 5 lat. Bezpośredni nadzór nad prawidłowym procesem wdrażania Strategii
powierzono Wójtowi Gminy Widawa, koordynowanie, monitorowanie i ewaluację Kierownikowi
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie.
Głównymi adresatami i podmiotami Strategii są mieszkańcy Gminy Widawa. Do realizacji Gminnej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Widawa na lata 2016 – 2020 został powołany
Zarządzeniem Wójta Gminy Widawa Nr 29/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r Zespół Zarządzający
składający się z przedstawicieli gminnych instytucji zaangażowanych w realizację Strategii
w szczególności: Urząd Gminy Widawa, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie,
Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej, Gminny Ośrodek Kultury, Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Widawie, Komisariat Policji w Widawie, Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Społecznych (Alkoholowych), Radę Gminy Widawa, Placówki Oświatowe na
terenie Gminy, przedstawicieli Stowarzyszeń i organizacji działających na terenie Gminy.
Głównym celem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Widawa na lata
2016 – 2020 jest:
„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, oświaty, sportu i rekreacji
4. Podniesienie poziomu integracji społecznej i rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi
5. Zabezpieczenie wysokiej jakości usług pomocy społecznej
Wyznaczono również cele operacyjne określane jako etapy realizacji celów strategicznych.
Niniejszy Raport stanowi opracowanie na podstawie przedłożonych danych przez Zespół Zarządzający
zawierające informacje na temat postępu, jaki osiągnięto w 2017 roku, w zakresie realizacji priorytetów
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Widawa przez poszczególne instytucje
zaangażowane w realizację ww. Strategii.
I. CHARAKTERYSTYKA I REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH
Cel strategiczny 1. Zapobieganie bezrobociu i jego skutkom
Bezrobocie jest zjawiskiem wieloaspektowym i niezwykle złożonym. Ekonomiczny, społeczny
i polityczny jego wymiar sprawia, że walka z jego negatywnymi następstwami staje się ogniwem
łączącym różne podmioty i instytucje polityczne, społeczne i gospodarcze zarówno o charakterze
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publicznym jak i prywatnym. Wśród nich elementarne znaczenie ma polityka państwa, która –
formułując prawne podstawy działań i kreśląc instytucjonalne ramy jego funkcjonowania – określa
priorytety i strategiczne cele działań na rzecz zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. Trwały
i masowy charakter bezrobocia oraz złożoność tego zjawiska sprawia, że jego rozwiązanie nie jest
w pełni możliwe w ramach grupy, którą dotknęło zagrożenie, ale wymaga zbudowania szerokiej koalicji
na rzecz zatrudnienia, obejmującej wykształcenie prężnych mechanizmów współpracy i współdziałania
międzyresortowej i wielosektorowej, na każdym szczeblu organizacji i zarządzania. Zespolenie
środków, metod i możliwości pozwala bowiem na maksymalizację sił, i potencjału, co w efekcie
stanowi podstawę rozszerzenia działań i objęcia siłą swego oddziaływania szerokiego zakresu
problemów i zagadnień. Czynne zaangażowanie środowiska lokalnego pozwala na dostosowanie
programów i strategii do celów, potrzeb i zasobów społeczności terytorialnej.
Cel operacyjny 1. Wprowadzenie innowacyjnych form aktywizacji i dokształcania mieszkańców:
·Poszerzenie oferty zawodów w Branżowej Szkole I stopnia w Widawie,
Cel operacyjny 2. Wprowadzanie zachęt dla inwestorów oraz tworzenie odpowiedniego klimatu
do rozwoju przedsiębiorczości w gminie:
·Realizatorem ulg podatkowych jest Urząd Gminy w Widawie. W 2017 r. żaden przedsiębiorca ani
potencjalny inwestor nie wystąpił o ulgę podatkową.
·Wyznaczenie i uzbrojenie terenów przeznaczonych pod inwestycje
·Dokonano aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na
obszarze Gminy Widawa i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które uwzględniają
zmiany wynikające z aktualnych potrzeb inwestycyjnych, o ile nie naruszają ustaleń studium,
·Opracowano plany budowy sieci wodociągowej w tej części gminy, która nie była jeszcze objęta tą
infrastrukturą,
·Uregulowano w planie zagospodarowania przestrzennego zapisy dot. budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków,
·Przebudowano drogę powiatową Rogóźno – Zalesie wraz wykonaniem chodnika,
·Przebudowano drogę powiatową w kierunku Ochel,
·Wybudowano drogi gminne: Kąty – Wola Kleszczowa, Korzeń, Ruda i osiedle w Widawie.
Cel operacyjny 3. Przeciwdziałanie uzależnieniu świadczeniobiorców od instytucji pomocy
społecznej.
Działanie1:Organizowanie specjalistycznego poradnictwa oraz warsztatów dla osób
bezrobotnych oraz zagrożonych utrata pracy
Działanie 2: Wprowadzenie innowacyjnych form aktywizacji i szkoleń
Działanie 3. Organizowanie prac interwencyjnych, staży, robót publicznych, prac społecznie
użytecznych na terenie Gminy.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
·Organizacja 3 staży dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Widawa
·Koordynowanie prac społecznie użytecznych dla 12 osób bezrobotnych z terenu Gminy Widawa,
·Świadczenie pracy socjalnej przez pracowników GOPS Widawa w stosunku do osób bezrobotnych
z terenu Gminy Widawa,
·Stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Łasku
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W DĄBROWIE WIDAWSKIEJ
·Przyjęto na staż półroczny 1 osobę od 08.03.2017 r. do 07.09.2017r. Z PUP w Łasku, a następnie
zatrudnienie tej osoby od 08.09.2017 r. do 31.12.2017r.
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W WIDAWIE
·Zorganizowanie stażu dla 1 osoby na stanowisku asystenta ds. księgowości, po stażu osoba została
zatrudniona na stanowisku rejestratorki medycznej i zatrudnienie trwa nadal.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE
·Poszerzenie oferty zawodów w Branżowej Szkole I stopnia w Widawie,
URZĄD GMINY
·Organizacja 2 staży dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Widawa
Cel strategiczny 2. Wspieranie rodzin
Gminny Program Wspierania Rodziny zakłada tworzenie warunków dla poprawy jakości życia rodzin
i dzieci. Wskazane zadania do realizacji celów zawierają przede wszystkim działania profilaktyczne
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i wspierające. Należy podkreślić, że wspierając rodzinę przyczyniamy się do rozwoju i wzmacniania
więzi w całej społeczności.
Cel operacyjny 1. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży:
Czas wolny ułatwia kontakty i przeżycia społeczne. Dzięki tym kontaktom budzą się w dziecku
potrzeby współdziałania z innymi, rezygnowania ze swoich postaw egoistycznych na rzecz wspólnego
działania, wspólnego poświęcenia, wspólnej radości i wspólnych rozczarowań. Wspólny wypoczynek,
wspólna zabawa, wspólne działanie w kole zainteresowań, wycieczka - to znakomita szkoła współżycia
i współdziałania społecznego. Poniżej zostały wymienione podjęte działania służące organizacji czasu
dzieci i młodzieży przez różne jednostki.
Działanie 1: Tworzenie pozalekcyjnych klubów zainteresowań, kół zainteresowań, świetlic
środowiskowych, klubów wiejskich.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU
·Koło teatralne
·Koło historyczne
·Szkolne Koło Sportowe
·Szkolny Klub Wolontariatu
·Zajęcia prowadzone w ramach projektu unijnego „Szkoła - kierunek na przyszłość”:
Zajęcie rozwijające kompetencje z edukacji przyrodniczej.
Zajęcia rozwijające kompetencje z przyrody.
Zajęcia rozwijające kompetencje z matematyki.
Zajęcia rozwijające kompetencje z biologii.
Zajęcia rozwijające kompetencje z fizyki.
Zajęcia rozwijające kompetencje z geografii.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH:
·Szkolne koło sportowe.
·Szkolny klub wolontariatu.
·Zajęcia muzyczno-wokalne
·Zajęcia prowadzone w ramach projektu unijnego „Szkoła - kierunek na przyszłość”:
Zajęcia rozwijające kompetencje z matematyki.
Zajęcia rozwijające kompetencje z języka angielskiego.
Koło przyrodnicze .
Zajęcia wspierające rozwój.
Zajęcia logopedyczne.
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Na terenie Gminy funkcjonują dwie świetlice wiejskie i jedna świetlica przyszkolna, które zapewniają
dzieciom i młodzieży paletę zajęć propagujących zdrowy tryb życia.
·Świetlica wiejska w Restarzewie, przy szkole – opiekę sprawuje 1 opiekun, mający do dyspozycji
10 godzin w tygodniu
·Świetlica wiejska w Rogóźniu - opiekę sprawuje 1 opiekun, mający do dyspozycji 9 godzin
w tygodniu
·Świetlica przy GOK w Widawie - opiekę sprawuje 2 opiekunów, mający do dyspozycji 6 godzin
w tygodniu
Działanie 2: Organizowanie turniejów sportowych
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU
·Powiatowe zawody w piłkę siatkową.
·XII Wojewódzki Bieg Pamięci Jana Pawła II w Łasku.
·Gminne zawody w piłkę koszykową .
·Gminne zawody w piłkę ręczną.
·Gminne zawody w piłkę nożną.
·Gminne zawody w skoku wzwyż.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH:
·XII Wojewódzki Bieg Pamięci Jana Pawła II w Łasku.
·Gminne zawody w piłkę koszykową .
·Gminne zawody w piłkę nożną.
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·Gminne zawody w skoku wzwyż.
UCZNIOWSKI
KLUB
SPORTOWY
„LIBERO”/ŁASKI
SZKOLNY
ZWIĄZEK
SPORTOWY/GMINA WIDAWA:
·Mistrzostwa powiatu w siatkówce chłopców gimnazjum (60 osób)
·Mistrzostwa Gimnazjum w Widawie w siatkówce plażowej chłopców (20 osób)
·Mistrzostwa Gimnazjum w Widawie w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców (40 osób)
·Turniej siatkówki o Puchar Prezesa UKS „Libero” Widawa (50 osób)
·Turniej Piłki Nożnej Sołectw (60 osób)
·Turniej Finałowy VI Edycji Weekendowej Ligi Piłki Siatkowej (ok. 150 osób: 50 zawodników i 100
kibiców)
Działanie 3: Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży (kolonii,
półkolonii, obozów):
UKS „LIBERO” WIDAWA / KO W ŁODZI
·Obóz narciarski podczas ferii zimowych (17 – 23.01.2017 r.) w miejscowości Stara Morawa k. Stronia
Śląskiego (5 osób)
·Obóz rekreacyjno – sportowy podczas wakacji (25.06. – 6.07.2017 r.) w miejscowości Stegna nad
Zatoką Gdańską (40 osób)
STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO - KULTURALNE SOŁTYSÓW GMINY WIDAWA
pozyskanie środków finansowych z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników
w kwocie:
·3 tyś złotych, które zostały przeznaczone na zorganizowanie ferii zimowych dla dzieci
·7,5 tyś złotych na półkolonie letnie dla dzieci z terenu Gminy Widawa
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE
·kolonie kuratoryjne w Chomiąży Szlacheckiej,
·zachęcenie uczniów do udziału w półkoloniach w Brzykowie
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU/ŁÓDZKIE KURATORIUM OŚWIATY/ZUS/KRUS
·Wyjazd na bezpłatne kolonie – pobyt w ośrodku rekreacyjnym - 1 uczennica.
·Wypoczynek letni bezpłatny dla dzieci osób ubezpieczeniowych w KRUS i ZUS – 13 osób
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH/ZUS/KRUS
·Wypoczynek letni bezpłatny dla dzieci osób ubezpieczonych w KRUS i ZUS
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży (kolonii i półkolonii):
·12 dzieci skorzystało z wypoczynku w miejscowości Piwniczna Zdrój – kwota dofinansowania
2 760 zł
·38 dzieci skorzystało z organizowanych przez gminę półkolonii zimowych – kwota dofinansowania
3 000 zł
·78 dzieci skorzystało z półkolonii letnich – kwota dofinansowania 17 000 zł.
Działanie 4: Rozszerzenie oferty sportowo – rekreacyjnej.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU SZKOŁA PODSTAWOWA
·Kontynuowanie programu „Aktywni żyją dłużej”
·Udział uczniów w szkolnych kołach sportowych
·Wyjazdy uczniów na mecze piłki siatkowej do Bełchatowa.
·Udział w programie „Mały Mistrz.
·Realizacja Uczniowskiego Programu Edukacyjnego ( gim).
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE/UKS „LIBERO” WIDAWA/MOS W ŁASKU/ŁSZS oraz MSiT
·Treningi w ramach sekcji piłki siatkowej dla chłopców z gimnazjum (20 osób)
·Treningi w ramach sekcji piłki ręcznej dla dziewcząt z gimnazjum (20 osób)
·Treningi z piłki siatkowej dla chłopców z klas IV-VI szkoły podstawowej (15 osób)
·Treningi z piłki ręcznej dla dziewcząt z klas IV-VI szkoły podstawowej (15 osób)
·Treningi ogólnorozwojowe dla młodszych uczniów (20 osób)
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH
·Kontynuowanie programu „Aktywni żyją dłużej”
·Udział uczniów w szkolnym kole sportowym
·Udział w programie „Mały Mistrz”.
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SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RESTARZEWIE
Podjęto następujące działania :
·rozmowy z uczniami nt właściwej organizacji wolnego czasu
·przeprowadzono wśród uczniów badania ankietowego nt „Ulubionej formy spędzania wolnego czasu”
·zachęcano uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych
·zorganizowano zawody sportowe
·poszerzono ofertę edukacyjno-rekreacyjną
W ramach działań na rzecz rodziny SSP w Restarzewie zorganizowała imprezy i uroczystości
okolicznościowe:
·Dzień Babci i Dziadka I 2017
·Dzień Europy V 2017
·Święto Rodziny V 2017
·Wróżby andrzejkowe XI 2017
·Mikołajki XII 2017
·Dzień Ziemniaka X 2017
·Narodowe Święto Niepodległości XI 2017
·Wigilia szkolna XII 2017
Dzięki działaniom, w które aktywnie angażuje się wielu rodziców uczniów SSP w Restarzewie
możliwe jest promowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku rodziny, propagowanie metod
efektywnego rozwiązywania konfliktów w rodzinie oraz sposobów radzenia sobie z agresją i złością.
Cel operacyjny 2. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności uzależnienie od
alkoholu, narkotyków, dopalaczy, nikotyny.
Działanie 1. Organizowanie spotkań, pogadanek na temat uzależnień.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE
1. Prowadzenie zajęć i pogadanek przez wychowawców, pedagoga, wychowawców świetlicy szkolnej:
·„Jestem odpowiedzialny za swoje zdrowie”
·„Zagrożenia współczesnego świata
·„Naucz się mówić „NIE”
·„Uzależnienia – skutki i przyczyny popadania w nałogi”
·„Zgubne skutki nałogów”
·„Uczymy się mówić nie”
·„Mój zdrowy styl życia”
·„Nie dla używek”
·„Kiedy mówić nie”
·„Żyję zdrowo – bez uzależnień”
·„Dopalacze. Próbujesz – ryzykujesz!”
·„E – papierosy a młodzież gimnazjalna”
2. Pogadanki z policjantami KPP w Łasku:
·„Konsekwencje prawne wykazywania przejawów demoralizacji” dla uczniów klas VI i V
3. Spotkania profilaktyczno – edukacyjne z policjantami z KKP w Łasku:
·„Bezpieczne ferie 2017”
·„Bezpieczne wakacje 2017”
·„Przemoc rówieśnicza, cyberprzemoc” dla uczniów oddziałów gimnazjalnych, branżowej szkoły i klas
V-VII szkoły podstawowej oraz klasy IVc
·„Bezpieczny internet dla dzieci” spotkanie z uczniami klas IV a i b oraz klas III
4. Spotkania z pielęgniarką szkolną
5. Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów przeprowadzone przez przedstawicieli poradni:
·„Opanować wulkan emocji – sposoby radzenia sobie ze złością” dla klas III a i III b
·„Instrukcja obsługi złości” dla klas IV a i IV b
·„Samo się nie zrobi … - jak rozbudzić motywację do nauki ?” dla klas VI a i VI b.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU/GKRPA W WIDAWIE/PPP W LASKU
·Prezentacja multimedialna nt „Szkodliwe działanie dymu tytoniowego”
·Pogadanki, rozmowy nt „Negatywnego działania alkoholu, nikotyny, dopalaczy, narkotyków na
organizm ludzki”.
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·Pogadanki uświadamiające zagrożenia jakie niosą uzależnienia.
·Pogadanki , zajęcia w klasach nt zagrożeń płynących z zażywania dopalaczy, narkotyków.
·Pogadanki, ćwiczenia wyrabiające zachowania asertywne wobec sytuacji trudnych
·Przeprowadzenie badań ankietowych wśród uczniów kl. IV-VI i I-III gim nt „Zagrożenie
uzależnieniami”.
·Spektakl profilaktyczny „Możesz odkryć siebie” w wykonaniu artystów teatru „Kurtyna” z Krakowa.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH
·„Uzależnienia” - zajęcia profilaktyczne.
·Pogadanki uświadamiające zagrożenia jakie niosą uzależnienia.
·Pogadanki , zajęcia w klasach nt zagrożeń płynących z zażywania dopalaczy, narkotyków.
·Pogadanki, ćwiczenia wyrabiające zachowania asertywne wobec sytuacji trudnych
·Przeprowadzenie badań ankietowych wśród uczniów kl. IV-VI nt „ Zagrożenie uzależnieniami”.
·Spektakl profilaktyczny „Kto jak nie ja” w wykonaniu artystów teatru „Kurtyna” z Krakowa.
SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RESTARZEWIE
·Tematykę związaną z profilaktyką uzależnień zaplanowano i wpisano w Program ProfilaktycznoWychowawczy SSP.
·Działania te realizowali nauczyciele wychowawcy, pedagog szkolny we współpracy z rodzicami oraz
instytucjami wspierającymi rodzinę.(GOPS,PPP,PSSE).
·W ramach realizacji godzin wychowawczych nauczyciele wychowawcy przeprowadzali pogadanki na
temat zagrożeń wynikających ze stosowania używek, sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami, czyli
agresją i przemocą, odpowiedzialnością za własne postępowanie. Pedagog szkolny prowadził zajęcia dla
uczniów z rodzin niepełnych, niewydolnych wychowawczo, ubogich, z problemami, oraz udzielał
wsparcia nauczycielom, wychowawcom klas i rodzicom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności
wychowawcze.
·Organizowano spotkania, warsztaty dotyczące powyższych problemów przeprowadzane przez
przedstawicieli PPP w Łasku, PSSE.
·Udział SSP w programach dotyczących nikotyny i dopalaczy.
·Motywowano uczniów do brania udziału w konkursach promujących właściwe postawy społeczne.
KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
·Organizowanie spotkań, pogadanek na temat uzależnień
·Wystawienie spektakli profilaktycznych propagujących zdrowy tryb życia: „Możesz odkryć siebie”,
„Nie daj się wkręcić”, „Labirynt”, „Kto jak nie ja”.
·Zorganizowanie szkolenia dot. choroby alkoholowej,
·Zorganizowanie szkolenia dot. uzależnienia od narkotyków i dopalaczy.
Działanie 2. Organizowanie konkursów i imprez promujących życie bez nałogów.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE
·Udział w konkursie plastycznym „Masz wpływ – wybierz marzenia nie ryzyko” - organizowany przez
GKRPA i Wójta Gminy Widawa
·Uczniowie klasy VII a wzięli udział w konkursie na najsmaczniejszą sałatkę/surówkę pt. „ papierosów
nie palimy, bo wolimy witaminy” w ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia
zorganizowanym przez PSSE w Łasku zdobywając I miejsce.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU/GKRPA w Widawie
·Udział w konkursie plastycznym nt „Masz wpływ wybierz marzenia, nie ryzyko” zorganizowanym przez
GKRPA.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH
·Udział w konkursie plastycznym nt „Masz wpływ wybierz marzenia, nie ryzyko” zorganizowanym przez
GKRPA.
KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
·Organizowanie dla młodzieży szkolnej konkursu plastycznego pt. „Masz wpływ – wybierz marzenia,
nie ryzyko”
·Współorganizowanie konkursu pt. „Na najładniejszą pisankę”,
·Współorganizowanie konkursu pt. „Papierosów nie palimy, bo wolimy witaminy”.
Działanie 3. Organizowani działań zwiększających dostępność terapeutyczną i rehabilitacyjną dla
osób uzależnionych i współuzależnionych.
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KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
·Wsparcie finansowe Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia w Łasku,
·Finansowanie działalności Punktu Konsultacyjno – Terapeutycznego w Widawie
·zorganizowanie spotkania z trzeźwymi alkoholikami celem promocji działalności grup
samopomocowych AA
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
·Funkcjonowanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – 4 spotkania zespołu i 79 grup roboczych
Działanie 4. Opracowanie i wdrożenie programów w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
KOMISARIAT POLICJI W WIDAWIE
·W roku 2017 funkcjonariusze KP Widawa kilkukrotnie przeprowadzili 7 spotkań z dziećmi w Szkołach
Podstawowych i Przedszkolach na terenie gminy Widawa podczas których przeprowadzili zajęcia
profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej na temat zachowania w sytuacjach zagrożenia życia
i zdrowia.
·Brali udział w 79 Grupach Roboczych oraz 4 spotkaniach członków Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego.
·Przeprowadzono 90 wizyt w rodzinach objętych procedurą Niebieskiej Karty
·Chronili życie i zdrowie ludzi oraz mienie przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra
·Przeprowadzono 81 interwencji domowych dotyczących różnego rodzaju sytuacji konfliktowych
w rodzinie
·Przeprowadzono 5 postępowań przygotowawczych z art. 207 KK (znęcanie się nad rodziną)
zakończonych aktem oskarżenia
·Sporządzono dokładne opisy interwencji domowych w formie notatek urzędowych
·Zatrzymano sprawców przemocy domowej stwarzających w sposób oczywisty zagrożenia dla zdrowia
i życia ofiar
·Podjęto działania prewencyjne wobec sprawców przemocy
·Udzielano informacji ofiarom o możliwości uzyskania pomocy
·Funkcjonariusze KP w Widawie uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Komendę
Powiatową Policji w Łasku
·Realizowany jest Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie gminy Widawa.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIDAWIE
·Koordynacja działań Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie Gminy Widawa i realizacja
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie
Gminy Widawa na lata 2016 – 2020
·Świadczenie pracy socjalnej i usługowej na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Widawa:
(poradnictwo, pomoc w załatwianiu formalności dot. likwidacji barier architektonicznych, świadczenie
usług opiekuńczych, kierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej).
·Stała współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku.
·Organizacja Balu Charytatywnego w miesiącu listopadzie 2017 roku dla niepełnosprawnego dziecka
z terenu Gminy Widawa.
·Wypłata przez GOPS Widawa świadczeń z pomocy społecznej:
wypłata zasiłków stałych - 617
zasiłków celowych - 140
specjalnych zasiłków celowych - 114
zasiłków okresowych - 121
·Wypłata przez GOPS Widawa:
świadczeń rodzinnych - 530 rodzin, w tym świadczeń rodzinnych 12 132
świadczeń opiekuńczych - 161 rodzin, w tym świadczeń opiekuńczych - 2187
świadczenia wychowawczego – 629 rodzin, w tym świadczeń wychowawczych - 9589
świadczeń alimentacyjnych – 33 rodziny, w tym świadczeń alimentacyjnych 544
·Realizacja Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014-2020” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Podprogramu 2016 i Podprogramu 2017)
dot. dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Widawa. W roku ubiegłym z pomocy
skorzystały 891 osoby – 456 rodzin.
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·Realizacja w 2017 r. Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata 2015 – 2017.
·Realizacja Programu Asystent Rodziny i wspierania pieczy zastępczej na rok 2017 – dodatkowo została
zatrudniona osoba na umowę o pracę. Pod opieką asystentów rodziny było 24 rodzin.
·Współpraca GOPS Widawa z placówkami:
Oświatowymi na terenie Gminy Widawa,
Komisariatem Policji w Widawie,
Sądem Rejonowym w Łasku,
Poradniami Specjalistycznymi,
Urzędem Gminy Widawa,
Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Społecznych,
Środowiskowym Domem Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej,
Samodzielnym Publicznym Ośrodkiem Zdrowia w Widawie
·Realizacja projektu pod nazwą „Razem możemy więcej” o aplikację środków finansowych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu
będzie wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze, zatrudnienie psychologa
i asystenta rodziny.
Cel operacyjny 3. Podejmowanie działań minimalizujących zjawisko izolacji i osamotnienia
Działanie 3. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości udziału w życiu publicznym.
RADA GMINY WIDAWA
·Zapewnienie miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę
parkingową
·Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych – budowa windy dla osób
niepełnosprawnych przy Gminnym Ośrodku Zdrowia
STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE „ZDROWID”
·Zajęcia gimnastyczne „Zdrowy kręgosłup”- realizowane cały rok z wyłączeniem lipca i sierpnia
·Spotkania z dietetykiem nt. „Zmiana nawyków żywieniowych”, „Dieta osób starszych – prewencja
chorób neurodegeneracyjnych”.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W DĄBROWIE WIDAWSKIEJ
·17.01.2017r. uczestnictwo w kuligu konnym w Szczercowie – 20 osób niepełnosprawnych oraz
7 opiekunów.
·3.02.2017r. wyjazd do kina do Bełchatowa – 33 niepełnosprawnych oraz 9 opiekunów.
·20.02.2017r. udział w Balu Karnawałowym w ŚDS Sędziejowicach 10 uczestników i 3 opiekunów.
·20.02.2017r. występ grupy teatralnej z Kielc w ŚDS Dąbrowa Widawska – 30 uczestników,
7 opiekunów.
·8.03.2017r. uroczystość Dnia Kobiet w ŚDS w Dąbrowie Widawskiej – około 40osób
niepełnosprawnych i 10 opiekunów.
·10.03.2017r. występ przedstawienia kukiełkowego z Nowego Sącza – 43 uczestników oraz
10 opiekunów.
·21.03.2107r.udział w imprezie ,,Powitanie wiosny” w DPS Skrzynno, występ muzyczno- taneczny
uczestników – 6 niepełnosprawnych i 3 opiekunów
·22.03.2017r. wyjazd do kina do Bełchatowa na film,, Wyklęty” 34 uczestników i 11 opiekunów.
·marzec/kwiecień 2017r. udział w IV Międzygminnym konkursie ,,Igłą malowane” organizowanym przez
Publiczne Gimnazjum w Szczercowie – 3 niepełnosprawnych (zajęcie III miejsca przez podopieczną oraz
dwóch podopiecznych uzyskało wyróżnienia).
·11.04.2017r. zorganizowanie Śniadania Wielkanocnego dla uczestników ŚDS w Dąbrowie Widawskiej
(45 uczestników, pracownicy i zaproszeni goście łącznie 70 osób).
·12.04.2017r.udział w VII konkursie na ,,Najładniejszą pisankę wielkanocną” organizowanym przez
GOK i GKRPA pod patronatem Wójta Gminy Widawa – 6 osób niepełnosprawnych – wyróżnienie.
·23.04.2017r. udział w XII Wojewódzkim Biegu Pamięci Jana Pawła II w Łasku – 7 osób wraz
3 opiekunami.
·11.05.2017r. wycieczka do Częstochowy na Jasną Górę– 17 osób oraz 3 opiekunów.
·25.05.2017r. uczestnictwo w XII Wojewódzkiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
,,Ziemia Łódzka” organizowanej przez RCPS w Łodzi - 11 osób niepełnosprawnych brało udział
w konkurencjach sportowych.
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·9.06.2017r. zorganizowanie imprezy ,,Razem dla niepełnosprawnych” w ŚDS Dąbrowa Widawska
z udziałem zaproszonych reprezentacji innych ośrodków i gośćmi. Konkurencje sportowe, występy
artystyczne, wspólna zabawa przy muzyce. Łącznie 120 osób.
·21.06.2017r. uczestnictwo w XII Edycji Województwa Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób
Niepełnosprawnych w ŚDS w Głownie – występ teatralny grupy Dąb ,,Jaś i Małgosia” z naszej Placówki,
udział w konkursie plastycznym, na najładniejsze stoisko- 13 osób niepełnosprawnych oraz 5 opiekunów.
·27.06.2017r. udział w Megadyskotece integracyjnej organizowanej przez ŚDS Osiek w Białej koło
Wielunia – 14 uczestników i 5 opiekunów.
·30.06.2017r. zorganizowanie wycieczki do okolic Łowicza: zwiedzanie skansenu w Maurzycach, Pałacu
w Nieborowie, Arkadii, Muzeum Ludowe w Sromowie- łącznie 42 osoby.
·1.07.2017r. Udział w imprezie ,,Powitanie lata z rodziną” organizowanym przez Dom Kultury
w Widawie. Występ teatralny grupy Dąb- 14 uczestników z 4 opiekunami.
·21.07.2017r. wyjazd do Gospodarstwa Agroturystycznego w Grobli koło Bełchatowa40 niepełnosprawnych i 11 opiekunów.
·1.09.2017r. udział w ,,Mixerze’’ Regionalnym w Łodzi – prezentacja prac wykonanych przez
niepełnosprawnych uczestników ŚDS – 3 pracowników.
·14.09.2017r. udział w XIX Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych ,,Integracja –
Sędziejowice 2017” oraz Jubileuszu XX- lecia ŚDS w Sędziejowicach - 7 niepełnosprawnych i 3
opiekunów (konkurs muzyczny).
·17.09.2017r. udział w 600 -leciu Parafii w Widawie – prezentacja twórczości ŚDS w Dąbrowie
Widawskiej – 3 pracowników.
·20.09.2017r. – uczestnictwo w imprezie integracyjnej w ŚDS Walewicach – występ muzyczno –
taneczny ,,Parostatek”- 6 niepełnosprawnych i 3 opiekunów.
·05.10.2017r. udział w spotkaniu integracyjnym organizowanym przez ŚDS Strobin pt ,,Moje marzenia to
życie z nadzieją”- występ teatralny grupy Dąb – łącznie 5 uczestników i 3 opiekunów.
·7.11.2017r. uczestnictwo w konkursie,, Opiekun Roku” organizowanym przez Festiwal Sztuk
Wszelakich w Łodzi – 2 opiekunów – 1 nominacja na ten tytuł.
·14.11.2017r. udział w XX jubileuszu ŚDS Łask oraz konkursie plastycznym pt ,,Dom moich marzeń”
organizowanym przez placówkę – 4 uczestników i 2 opiekunów.
·23.11.2017r. wyjazd na spotkanie do ŚDS Aleksandrowa Łódzkiego pt Jesienne Prezentacje Twórczości
Artystycznej ,,Przez dziurkę od klucza” i występ teatralny podopiecznych pt. ,,Międzyplanetarna
przygoda”- 14 uczestników i 4 opiekunów.
·24.11.2017r. udział w spotkaniu Andrzejkowym w DPS Zduńska Wola (zabawa przy muzyce, wróżby,
występy artystyczne) – 3 uczestników i 1 opiekun.
·24.11.2017r.zorganizowanie Andrzejek w ŚDS Dąbrowa Widawska (wróżby, zabawa, konkursy,
poczęstunek) 44 uczestników i 10 pracowników.
·27.11.2017r. zorganizowanie wycieczki do Fabryki Bombek do Piotrkowa Trybunalskiego - łącznie
44 osoby.
·19.12.2017r. – Wigilia w ŚDS Dąbrowa Widawska dla klientów ŚDS wraz z zaproszonymi gośćmi –
łącznie 70 osób.
·20.12.2017r. – udział w konkursie plastycznym pt ,,Choinka – symbol Świąt Bożego Narodzenia”
organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Łasku – praca zbiorowa wykonywały 2 osoby - III miejsce
w konkursie.
Działanie 4. Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
·W miesiącach lipiec - październik 2017r. miała miejsce inwestycja pt „Przebudowa łazienek i toalet
w ŚDS Dąbrowa Widawska” (zostały przebudowane toalety, łazienki oraz sanitariaty, zniesiono bariery
architektoniczne dla niepełnosprawnych, założono nowy osprzęt sanitarny tj. brodziki, umywalki, poręcze,
toalety wraz z niezbędnym wyposażeniem służącym niepełnosprawnym).
Cel operacyjny 4. Zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów.
Działanie 1. Zwiększenie dostępu i rozszerzenie zakresu świadczeń, z uwzględnieniem
specjalistycznych usług medycznych.
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
·Objęcie opieką medyczną uczestników półkolonii,
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·Utrzymano na dotychczasowym poziomie dostępność pacjentów do lekarzy specjalistów i lekarzy
rodzinnych: Kardiolog – 128 pacjentów, Psychiatra – 223 pacjentów, Lekarz rehabilitacji – 370 pacjentów,
Endokrynolog – 168 pacjentów,
·Działanie prywatnych gabinetów lekarskich:
·USG – 570 pacjentów, Ortopeda – 421 pacjentów, Urolog – 201 pacjentów
·Bezpłatne badania słuchu przez AT-MED Aparaty Słuchowe Tomasz Galowicz – funkcjonujące 2 razy
w miesiącu,
·Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat – prowadzone 1 razy w roku,
·Bezpłatne badania wzroku – prowadzone 6 razy w roku,
·Odpłatne badania na osteoporozę – prowadzone 2 razy w roku,
·Odpłatne badanie dopllera kończyn górnych i dolnych – przeprowadzone raz w roku
·Ilość deklaracji do:
lekarza POZ – 5307,
pielęgniarki środowiskowej – 53296
położnej – 2993, pielęgniarki szkolnej – 603,
porady lekarza POZ – 34946,
wizyty pielęgniarskie – 980 ,
wizyty położnej – 546,
Działanie 2. Edukacja w zakresie zdrowego stylu życia
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOCIWIU, URZĄD
MIEJSKI W ŁASKU, PSSE w Łasku, KPP w Łasku
1. Pogadanki z pielęgniarką
2. Przeprowadzenie bilansów w poszczególnych klasach oraz fluoryzacji
Udział w programach edukacyjnych:
·Trzymaj formę
·Zadbaj o swoje płuca
·Czyste powietrze wokół nas
·Nie pal przy mnie proszę
·Żyj smacznie i zdrowo
·Ratujemy, uczymy ratować
·Aktywni żyją dłużej
·Mały Mistrz
·Wybieram Wodę
·Dopalaczom mówimy STOP - wybieramy zdrowie
Gazetki profilaktyczne promujące zdrowy styl życia, aktywny wypoczynek oraz ukazujące zgubne skutki
uzależnień.
Udział w różnych konkursach promujących zdrowy styl życia np.:
,,Papierosów nie palimy, bo wolimy witaminy” - konkurs sałatkowy zorganizowany
przez PSSE w Łasku.
·„Masz wpływ wybierz marzenia, nie ryzyko” - konkurs plastyczny zorganizowany przez GKRPA
w Widawie.
·Liczne rozmowy, pogadanki nt. dbania o własne zdrowie i unikania zagrożeń.
·Liczne rozmowy nt Promowania zdrowego stylu życia, unikania nałogów, właściwego odżywiania się,
przestrzegania zasad higieny osobistej.
·Prezentacje Udział w konkursie plastycznym nt „Masz wpływ wybierz marzenia, nie ryzyko”
zorganizowanym przez GKRPA. multimedialne nt „Zdrowy styl życia”, „Szkodliwe działanie dymu
tytoniowego”.
·Liczne rozmowy, pogadanki o szkodliwym działaniu na organizm środków psychoaktywnych.
·Cykl zajęć poświęconych dbaniu o zdrowiu.
·Codzienne zachęcanie dzieci do spożywania zdrowej żywności, spożywanie wspólnie II śniadania.
Prowadzenie klasowych akcji „Zdrowa żywność”.
·Rozmowy, pogadanki dotyczące spędzania czasu wolnego, zwracanie uwagi na właściwą organizację
zajęć.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH/ GKRPA
w Widawie/PSSE w Łasku
Udział w programach edukacyjnych:
1. Trzymaj formę
2. Zadbaj o swoje płuca
3. Czyste powietrze wokół nas
4. Nie pal przy mnie proszę
5. Żyj smacznie i zdrowo
6. Ratujemy, uczymy ratować
7. Aktywni żyją dłużej
8. Mały Mistrz
9. Wybieram wodę.
Gazetki profilaktyczne promujące zdrowy styl życia, bezpieczeństwo oraz aktywny wypoczynek. Udział
w różnych konkursach promujących zdrowy styl życia np.:
·„Papierosów nie palimy, bo wolimy witaminy” - konkurs sałatkowy zorganizowany
przez PSSE w Łasku.
·„Masz wpływ wybierz marzenia, nie ryzyko” - konkurs plastyczny zorganizowany przez GKRPA
w Widawie.
1. Liczne rozmowy, pogadanki nt. dbania o własne zdrowie i unikania zagrożeń.
2. Liczne rozmowy nt promowania zdrowego stylu życia, unikania nałogów, właściwego odżywiania
się, przestrzegania zasad higieny osobistej.
3. Pogadanki o szkodliwym działaniu na organizm środków psychoaktywnych.
4. Cykl zajęć poświęconych dbaniu o zdrowiu.
5. Codzienne zachęcanie dzieci do spożywania zdrowej żywności.
6. Rozmowy, pogadanki dotyczące spędzania czasu wolnego, zwracanie uwagi na właściwą organizację
zajęć.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE/PSSE/GKRPA
·Realizacja programów edukacyjnych takich jak:
„Trzymaj formę” - klasy VII SP i klasy II oddziałów gimnazjalnych,
„Lubella inspiruje i edukuje” klasy II oddziałów gimnazjalnych,
„Nie pal przy mnie, proszę”– klasa II SP
„Zadbaj o swoje płuca” - klasy IV SP
„Znajdź właściwe rozwiązanie” - klasy VII SP
·Podejmowanie działań w ramach wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej „Dopalaczom mówimy STOP –
wybieramy zdrowie”
·Zajęcia wykładowo – warsztatowe przeprowadzone przez specjalistę terapii uzależnień
z wykorzystaniem alkogogli – realizacja programu „Nie daj się wkręcić” zajęcia dwugodzinne dla uczniów
klas II gimnazjum
·Spektakle profilaktyczne:
wystawione przez teatr „Kurtyna” z Krakowa: Możesz odkryć siebie”, „Labirynt”
·wyjazd uczniów do Bełchatowa na spektakl profilaktyczny
Działanie 3. Diagnoza potrzeb zdrowotnych i opracowanie programu ich realizacji.
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
·Program zdrowotny ZDROWA GMINA – ogółem wzięło udział 1131 osób
Wykrywanie i terapia patologii narządu ruchu u mieszkańców Gminy Widawa – 854 osób dorosłych oraz
118 dzieci
Profilaktyka raka szyjki macicy kobiet z terenu Gminy Widawa – 159 kobiet
·Program z zakresu profilaktyki gruźlicy – 29 osób,
·Program z zakresu profilaktyki układu krążenia – 17 osób
Cel operacyjny 5. Rozszerzenie oferty działań dla osób wykluczonych społecznie
Działanie 2. Utworzenie świetlic środowiskowych
KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
·Prowadzenie świetlic, z których korzystają dzieci i młodzieży, a zajęcia mają być alternatywą dla
alkoholu, narkotyków i innych uzależnień.
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Świetlica w Restarzewie – mająca 1 opiekuna, 10 godzi w tygodniu,
Świetlica w Rogóźniu – mająca 1 opiekuna, 9 godzin w tygodniu,
Świetlica przy GOK w Widawie – mająca 2 opiekunów po 6 godzin w tygodniu
Działanie 3. Utworzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin.
KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
·Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Widawie zorganizowała 10 posiedzeń,
·Działaniami komisji zostało objętych 14 osób wskazanych złożonymi wnioskami o zastosowanie
leczenia. Wysłało 49 zaproszeń do osób uzależnionych bądź współuzależnionych celem przeprowadzenia
rozmowy motywacyjnej.
·Przeprowadzono 6 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 wskazania rodzaju leczenia,
·Zobowiązano osoby uzależnione do uczestnictwa w spotkaniach grup samopomocowych działających
w Dubiu, Konopnicy, Sieradzu lub Łasku,
·Porady psychologów udzielane w punkcie konsultacyjno – terapeutycznym w Widawie,
·Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Widawie – 11 grup roboczych, 16 „Niebieskich Kart” w tym
12 założonych,
·Zakończono procedurę „Niebieskich Kart” w rodzinach,
·Zorganizowano posiedzenia członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Widawie,
·Wydano 17 Postanowień opiniując pozytywnie złożone przez przedsiębiorców wnioski na sprzedaż
alkoholu
Działanie 4. Utworzenie Punktu Poradnictwa Specjalistycznego
KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
·Punkt konsultacyjno – terapeutyczny dla rodzin dysfunkcyjnych
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU/GKRPA w Widawie/PPP w Łasku
·Rozmowy pogadanki o negatywnym działaniu alkoholu i innych środków odurzających na organizm
człowieka oraz zachowania uzależnionego od niego.
·Wykonywanie prac plastycznych promujących życie w trzeźwości, promujących aktywne formy
spędzania czasu wolnego.
·Nauka zachowań asertywnych - ćwiczenia, rozmowy.
·Udział w konkursie gminnym pt. „Masz wpływ wybierz marzenia nie ryzyko”
Cel operacyjny 6. Działania na rzecz umacniania roli rodziny
Działanie 3. Stworzenie możliwości korzystania przez dzieci i rodziców z pomocy psychologicznej.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH
·Rozmowy pogadanki o negatywnym działaniu alkoholu i innych środków odurzających na organizm
człowieka oraz zachowania uzależnionego od niego.
·Wykonywanie prac plastycznych promujących życie w trzeźwości, promujących aktywne formy
spędzania czasu wolnego.
·Nauka zachowań asertywnych - ćwiczenia, rozmowy.
·Udział w konkursie gminnym pt. „Masz wpływ wybierz marzenia nie ryzyko”
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
·Możliwość uzyskania porady psychologa w Punkcie Konsultcyjno – Terapeutycznym w Widawie
Cel strategiczny 3. Rozwój kultury, oświaty, sportu i rekreacji
Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze. (...) Kultura jest właściwym sposobem
istnienia i bytowania człowieka. (...) Kultura jest tym, przez co człowiek jako człowiek staje się bardziej
człowiekiem: bardziej jest.
Jan Paweł II
Odnosząc się do roli kultury, oświaty, sportu i rekreacji w rozwoju województwa, należy stwierdzić, iż są
kluczowymi obszarami życia społeczno - gospodarczego. Budują tożsamość regionalną, stymuluje rozwój
gospodarczy – zwiększają atrakcyjność regionu dla jego mieszkańców. Ich misją jest dążenie do uzyskania
społecznej poprawy w zaspokajaniu potrzeb, w tym jakości i poziomu uczestnictwa w życiu.
Cel operacyjny 1. Rozszerzenie oferty Gminnego Ośrodka Kultury
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Działanie 1. Organizowanie imprez, wystaw plastycznych
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Widawie
·Zorganizowano ferie zimowe w bibliotece pt. „ZIMOWA BIBLIOTEKA ZAPRASZA I CZEKA”,
w trakcie których odbyło się: - zimowa fantazja (tworzenie prac plastycznych o tematyce zimowej), zimowe opowieści (głośne czytanie dzieciom) – Dzień Babci i Dziadka (poezja dla dzieci, robienie kartek
oraz kolorowych drobiazgów) – wspólne oglądanie bajek, - gry planszowe, komputerowe i zabawy
ruchowe.
·WALENTYNKOWO W BIBLIOTECE - ,,Zakochaj się w książce” – wystawka książek
·TOPIENIE MARZANNY - kolorowa Marzanna wykonana przez Gminną Bibliotekę Publiczną gościła
w Przedszkolu w Widawie. Kolorowy korowód z Marzanną wyruszył z Przedszkola nad pobliską rzekę
aby pożegnać zimę i przywitać wiosnę.
· Dnia 2 kwietnia obchodzono Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci i dnia 23 kwietnia obchodzono
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich: z tej okazji zorganizowano wystawkę książek nowo
zakupionych do biblioteki,
·Bajkowy Dzień Dziecka – 1 czerwca – wystawka bajkowych postaci w książkach oraz głośne czytanie
bajek, wierszy itp.,
·W czerwcu grupa uczniów ze szkoły Podstawowej w Widawie zwiedzała placówkę, zapoznając się
z zasadami funkcjonowania biblioteki
·W czerwcu Gminna Biblioteka Publiczna w Widawie zapraszała na spotkania z książką w ramach
ogólnopolskiej akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom". Do udziału w akcji i do głośnego czytania dzieciom
i młodzieży zapraszała różnych Gości. W ramach akcji dnia 9 czerwca 2017 r. Bibliotekę odwiedzili
uczniowie klasy II b ze Szkoły Podstawowej w Widawie wraz z wychowawcą. Dnia 12 czerwca
Bibliotekarze wraz z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury Panem Kamilem Kudzinem gościli
w oddziale przedszkolnym w Brzykowie. Dnia 13 czerwca bibliotekarze zaprosili do swojej placówki
wszystkie dzieci wraz z wychowawcami z Publicznego Przedszkola w Widawie
·Podczas uroczystości jubileuszowej 600 - lecia Parafii w Widawie dnia 17 września Gminna Biblioteka
Publiczna zaprezentowała swoje zbiory tematycznie związane z historią Widawy i okolic.
·Dnia 20 września z okazji Dnia Przedszkolaka oraz 50 urodzin REKSIA, pracownicy GBP udali się
do Publicznego Przedszkola w Widawie i oddziału przedszkolnego w Brzykowie.
·W związku z 50 urodzinami REKSIA zorganizowaliśmy w Bibliotece wystawę pod tytułem "Prezent dla
Reksia". Wystawka zawierała prace wykonane przez dzieci z przedszkola.
·Dnia 14 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyła się prelekcja na temat „Zamierzchłej Historii
Widawy”, w której uczestniczyły dzieci z Publicznego Przedszkola w Widawie. Głównym celem wizyty
w bibliotece było zapoznanie się z historią Widawy.
·Gminna Biblioteka Publiczna w Widawie przekazała przedmioty na licytację która odbyła się na Balu
Charytatywnym w dniu 25 listopada 2017 r.
·W dniach 24 - 27 listopada 2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Widawie świętowała Dzień
Pluszowego Misia w Publicznym Przedszkolu w Widawie i oddziale przedszkolnym w Brzykowie.
·Dnia 6 grudnia Gminna Biblioteka Publiczna wraz z dziećmi z Publicznego Przedszkola w Widawie
uczestniczyła w spotkaniu z Mikołajkową rodzinką w składzie: Mikołaj starszy, Mikołaj młodszy
i Mikołajka.
·Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. We wspólnym Narodowym Czytaniu udział
wzięli Nauczyciele i Uczniowie Zespołu Szkół w Widawie, Samorządowcy, Harcerze 64 Widawskiej
Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Carpe Diem”, Widawscy Przedsiębiorcy, Przedstawiciele
Stowarzyszenia Intrgracyjne - ZDROWID, Służby Mundurowe, Księża, Przedstawiciele MUKS Widawa,
Rada Rodziców ZS w Widawie, Bibliotekarze, Pracownicy Przedszkola i Gminnego Ośrodka Kultury
w Widawie, Młodzież i mieszkańcy z terenu naszej Gminy, Samodzielna Grupa Rekonstrukcji
Historycznej, Rada Sołecka z Widawy.
·Zorganizowano wystawkę z życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego.
·Stałą formą promowania książki i czytelnictwa jest działalność wystawiennicza biblioteki: a więc mini
wystawki – gazetki na temat pisarzy polskich i obcych, wystawki związane z porą roku oraz ze świętami
bądź imprezami okolicznościowymi m.in. ZIMA, WITAMY WIOSNĘ, ŚWIĘTA WIELKANOCNE,
ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA, LATO, WAKACJE, oraz NOWOŚCIAMI KSIĄŻKOWYMI
w NASZEJ BIBLIOTECE.
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STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE „ZDROWID”
·Udział w Narodowym Czytaniu „Wesela” St. Wyspiańskiego
·Udział w obchodach 600 lecia Parafii. Zostało upieczone około 40 blach różnych ciast, które zostało
rozdane wraz z kawą lub herbatą.
GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIDAWIE
W roku 2017 Gminny ośrodek kultury prowadził wraz z różnymi instytucjami wiele imprez. GOK
zapewnia zaplecze techniczne, merytoryczne i kadrowe. Pokrywa również w całości, bądź w części koszty
organizacyjne.
Imprezy organizowane i współorganizowane przez GOK w 2017r.
·Wspólnie z placówkami oświatowymi z Gminy Widawa zorganizowano Finał WOŚP, podczas którego
wystąpili podopieczni GOK.
·Przygotowano i zrealizowano program ferii zimowych dla dzieci.
·Przygotowano i zorganizowano wystawę prac plastycznych dzieci biorących udział w konkursie
o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom.
·Przygotowano i zorganizowano imprezę z okazji Dnia Kobiet
·Zorganizowano wystawę prac biorących udział w Konkursie ogłoszonym przez Wójta Gminy, GOK
i Gminną Komisję Rozwiązywania problemów Alkoholowych „Na Najpiękniejszą pisankę”.
·Zorganizowano warsztaty plastyczne dla dzieci o tematyce wielkanocnej. Udział w warsztatach wzięły
również dzieci ze szkoły podstawowej w Widawie. W programie warsztatów była nauka wykonywania:
kartek świątecznych, stroików i dekoracji, pisanek oraz wielkanocnych wypieków.
·Przeprowadzono spotkanie z Historykiem o Sanacji i Endecji. Głównymi odbiorcami była młodzież
i dorośli.
·GOK wraz z Biblioteką wziął udział w akcji czytania dzieciom w szkołach i przedszkolach
·19.08.2017r. GOK wraz z Klubem Sportowym w Widawie zorganizował II ,,Turniej Sołectw o Puchar
Wójta”
·08.07.2017r. odbył się VI WIDAWSKI ZLOT MOTOCYKLOWY.
·02.09.2017r GOK wraz z grupą śpiewaczą ,,Widawianie” wziął udział w mikserze regionalnym.
·10.09.2017r. GOK wziął udział w Dożynkach w Łasku na których wystąpił zespół śpiewaczy
,,Widawianie”
·17.09.2017r. GOK Brał udział w organizacji 600-lecia Parafii Gminy Widawa.
·21.10.2017r. Grupa zespół śpiewaczy ,,Widawianie” wziął udział w konkursie ,,Biesiada Pod Złotym
Liściem” na którym zdobył wyróżnienie.
·Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości w Widawie w Gminnym Ośrodku Kultury,
gdzie odbył się wieczór pieśni patriotycznej, połączony z wystawą i projekcją multimedialną. W podróż do
lat minionych zabrali publiczność: Samodzielna Grupa Rekonstrukcji Historycznej i zespół śpiewaczy
„Widawianie”. Odbyło się również spotkanie historyczne na temat odzyskania niepodległości.3
·25.11.2017r. Odbył się bal charytatywny na który GOK przygotował wiele przedmiotów na licytacje.
·9-10.12.2017r. GOK pomagał w organizacji ,,Szlachetnej Paczki”
·10.12.2017r. GOK wraz ze szkołami oraz grupą ,,Tacy Sami” zorganizował narodowe czytanie.
·W Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie działa świetlica z której korzystają dzieci oraz młodzież.
W roku 2017 wraz z gminą doposażyliśmy ją o nowy sprzęt: piłkarzyki, airhockey, rzutki, gry planszowe.
Dziéki tym rzeczą znacznie zwiększyła się ilość dzieci na owej świetlicy. W roku 2018 będziemy
dokonywać kolejnych zakupów.
·Dodatkowo w Gminny Ośrodek Kultury w Widawie udostępnia również sale na różnego rodzaju
spotkania: stowarzyszeniom, grupą szkoleniowym, pośrednikom pracy, policji, organizatorom imprez. Za
spotkania szeroko rozumianego pożytku publicznego GOK nie pobiera żadnych opłat za wynajem
W ramach działalności w 2017 roku GOK oferował następujące zajęcia:
·Dziecięcy zespół wokalno-taneczny WESOŁE NUTKI – nauka śpiewu i tańca – 28 uczestników
·Zespół Śpiewaczy WIDAWIANIE – nauka śpiweu – 15 osób
·Amatorska grupa teatralna TACY SAMI – grupa teatralna – 12 osób
·Młodzieżowa grupa taneczna- grupa taneczna – 25 osób
·Orkiestra dęta - Próby instrumentalne, nauka gry na instrumentach dętych – 15 osób
·Koło plastyczne - Prowadzenie zajęć plastycznych dla dzieci – 30 osób
·ZHP - Zbiórki harcerskie w świetlicy GOK – 30 osób
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SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA
,,IKAR’’
W ROKU
2017 W RAMACH LSR:
·Wystawa malarstwa Wiktora Jędrzejaka
·Warsztaty artystyczne: malarskie prowadzone przez W. Jędrzejaka w ramach projektu ,,Widawa górą –
historią i kulturą’’- dofinansowanie ze środków UG w Widawie
·Wystawa malarstwa Magdaleny Hoffman
·Warsztaty artystyczne: malarsko – rysunkowe prowadzone przez M. Hoffman w ramach projektu
,,Widawa górą – historią i kulturą’’
·Wystawa rzeźby Jensa Lawrenza
·Wystawa ,,kotów’’ J. Frąckiewicza w Muzeum w Łasku w ramach ,,Nocy Muzeów’’
·Wystawa plenerowa druków wielkoformatowych przed kościołem parafialnym w Widawie
·Wystawa ,,Historia parafii na fotografii’’ zorganizowana w kościele św. Marcina z okazji 600-lecia
parafii
·Wystawa ,,Historia parafii na fotografii’’ w GOK w Widawie
·Opracowanie questu ,,Tajemnice widawskich zakątków’’(współpraca z RS w Widawie)
·Współorganizacja wykładu ,,Historia Widawy’’ wygłoszonego przez Tomasza Polkowskiego dla
uczniów ZS w Widawie (współpraca z RS w Widawie)
·Opracowanie tablicy informacyjnej zamieszczonej na kopcu ziemnym w Widawie (współpraca z RS
w Widawie)
·Opracowanie baneru ze starymi fotografiami (współpraca z RS w Widawie)
·Wystawa współczesnej sztuki izraelskiej
·Spotkanie z autorem książek dla dzieci
·Wystawa prac ilustratora książek dla dzieci
·Warsztaty artystyczne: rysunkowe prowadzone przez Artura Nowickiego w ramach projektu ,,Widawa
górą – historią i kulturą’’
·Realizacja projektu ,,Widawa górą – historią i kulturą’’- dofinansowanie ze środków UG w Widawie
·Współpraca z: UG w Widawie, GOPS w Widawie, ZS w Widawie, parafia w Widawie, GOK
w Widawie, Rada Sołecka w Widawie, GBP w Sędziejowicach, SP w Rychłocicach,
·LGD Dolina rzeki Grabi, ZPKWŁ w Sieradzu, galeria ,,Szlifiernia’’ w Sieradzu, BP w Łasku.
·W efekcie zorganizowano cykl różnych warsztatów artystycznych, 9 wystaw, 6 spotkań, opracowano
quest historyczny, baner i tablicę informacyjną.
·Z zaplanowanych na 2017 r działań nie udało się wydać publikacji historycznych ze względu na brak
środków na ten cel.
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH:
·Organizowanie wystawy prac plastycznych w ramach konkursu dotyczącego zdrowego trybu życia
·Prowadzenie zajęć świetlicowych dla dzieci w różnych grupach wiekowych: prace plastyczne i inne gry:
tenis stołowy, piłkarzyki, stół hokejowy.
Działanie 2. Organizowanie wyjazdów do kina, teatru
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE
·Organizowane zostały wyjazdy uczniów do kina oraz teatru:
·wyjazdy do teatru do Sieradza i do Łodzi,
·wyjazdy do kina do Łodzi i Bełchatowa
·udział uczniów w audycjach muzycznych
SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RESTARZEWIE
·zorganizowano wycieczki do kina, teatru, Solca Wielka (wioska indiańska), zoo w Borysewie
·zachęcano uczniów do uczestnictwa w zajęciach wokalnych i tanecznych (współpraca z GOK)
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOCIWIU
·Wyjazdy do kina Silver Screen w Łodzi, do kina Helios w Bełchatowie, do Narodowego Teatru Edukacji
do Bełchatowa „Samotni w tłumie”
·Kino Bełchatów - filmy :”Był sobie pies- integracja zespołów, kultura zachowania”,
·Kino Łódź: „I kto to mówi, czyli jak powstaje dubbing” (kl. I-III), „Tarapaty” (kl. IV-VI), „Najlepszy”
(kl. II-III oddz. gim.).
·Teatr Bełchatów: spektakle „Samotni w tłumie” (I-IIIgim)„Opowieści z Narnii” (kl IV i Vsp) „Romeo
i Julia”(kl VI i VIIsp, II i III oddz. gim.).
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·Teatr Łódź -spektakl „Pipii Langstrump” (kl I-III sp)
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH
·Wycieczka do Parku Nauki i Rozrywki „Jura Park w Krasiejowie”, do Parku Wodnego ”Fali” w Łodzi,
Teatr profilaktyczny „Królewna Śnieżka”, Teatr Bełchatów „Polak mały”, Wyjazd do Ratusza w Zduńskiej
Woli na przedstawienie teatralne pt. „Nowe szaty króla”
STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE „ZDROWIT”
·Wyjazd z okazji Dnia Kobiet do Teatru Muzycznego w Łodzi
Działanie 3. Prowadzenie zajęć wokalnych i tanecznych.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU
·zespół muzyczno – wokalny
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH
·zajęcia wokalno – muzyczne
RADA GMINY WIDAWA
·wsparcie rzeczowe na rzecz działalności zespołu „Widawianki”
Działanie 5. Organizowanie kół zainteresowań
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOCIWIU
·Koło teatralne
·Koło historyczne
·Szkolne Koło Sportowe
·Szkolny Klub Wolontariatu
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH
·Zajęcia rozwijające kompetencje z matematyki.
·Zajęcia rozwijające kompetencje z języka angielskiego.
·Koło przyrodnicze .
·Zajęcia wspierające rozwój.
·Zajęcia logopedyczne.
·Szkolne koło sportowe.
·Szkolny klub wolontariatu.
SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RESTARZEWIE
·udział w projekcie pt „Szkoła, misja, przyszłość” współfinansowanym ze środków EFS w ramach RPO
WŁ na lata 2014 -2020 i zorganizowała zajęcia dodatkowe dla uczniów
·koło młodego odkrywcy, zajęcia wyrównawcze z matematyki , przyrody, języka angielskiego, ITC
·koła sportowe dla klas I-III IV-VI; koło teatralne, koło plastyczne, koło kulinarne,
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
1. Organizowanie dla dzieci spotkań tematycznych, a także wystawki książek i gazetek związanych
z rocznicami literackimi, obchodami rocznic ważnych wydarzeń historycznych, związane ze świętami,
tradycjami i obyczajami, wydarzeniami czytelniczymi, książkami, które warto przeczytać.
Cel operacyjny 2. Polepszenie oferty edukacyjnej
Działanie 1. Wspieranie dzieci i młodzieży utalentowanej
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOCIWIU
·Stypendium Wójta Gminy Widawa za dobre wyniki w nauce.
·Udział w obchodach rzucania palenia oraz konkursie zorganizowanym przez PSSE.
·Udział w konkursie plastyczno-profilaktycznym zorganizowanym przez GKRPA.
·Udział w konkursie na najpiękniejszą pisankę.
·Udział w konkursie na choinkę ekologiczną.
·Udział w konkursie literackim ,, Pomaganie jest fajne”
·Utworzenie zespołu muzyczno-wokalnego.
·Udział uczniów w uroczystości „Czytanie łączy pokolenia” zorganizowanej na terenie szkoły.
·Apel na powitanie wiosny- „Wiosenny koncert”.
·Prowadzenie licznych zajęć rozwijających zainteresowania.
·Przedstawienie oferty sportowo-rekreacyjnej naszego regionu.
·Liczne porady, wskazówki związane z rozwojem zainteresowań.
·Spotkania, rozmowy z rodzicami.
·Występy wokalne i artystyczne podczas uroczystości szkolnych i lokalnych.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH
·Stypendium Wójta Gminy Widawa za dobre wyniki w nauce .
·Szkolny konkurs recytatorski.
·Akcje „Pomocna dłoń” i „Pomaganie jest fajne”.
·Szkolny konkurs literacki ”Portrety rodzinne”.
·Konkurs fotograficzny ”Szczęśliwe chwile w mojej rodzinie”.
·Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów.
·Tworzenie własnych konkursów np.: „Sałatkowy zawrót głowy”
·Udział grupy uczniów w Festiwalu Piosenki Dziecięcej w Buczku.
·Wyjazd uczniów na XV festiwal Kolęd i Pastorałek w Buczku
·Występy wokalne w III Widawskim kolędowaniu oraz w finale WOŚP.
·Udział uczniów w gminnych konkursach „Najpięknięjsza pisanka”, „Najpiękniejsza palma Wielkanocna
(czołowe miejsca uczniów).
·Występy artystyczne przedstawienie teatralne w wykonaniu uczniów pt „Czerwony Kapturek”.
·Udział w uroczystości zorganizowanej w Zespole Szkół w Chociwiu „Czytanie łączy pokolenia”.
·Udział uczniów we konkursach zorganizowanych przez PSSE, GKRPA, PSP .
Działanie 2. Wprowadzenie zachęt, motywowanie do nauki.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOCIWIU
·Stypendium Wójta Gminy Widawa, osoby nagrodzone za b. dobre wyniki w nauce.
·Rozwijanie u uczniów poczucia dbałości o wyniki w nauce i zachowaniu.
·Regulamin Oceniania Zachowania.
·Przygotowanie przez uczniów prezentacji multimedialnych bądź wyszukiwanie dodatkowych informacji
na różne zajęcia.
·Wykonanie projektu edukacyjnego przez uczniów gimnazjum.
·Wykorzystywanie metod aktywizujących i audiowizualnych
·Systematyczne wspierające i mobilizujące rozmowy nt. pracy nad poprawą wyników w nauce oraz
własnym zachowaniem.
·Rozwiązywanie trudnych sytuacji, korzystanie ze wsparcia specjalistów.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH
·Stypendium Wójta Gminy Widawa, za dobre wyniki w nauce.
·Rozwijanie dbałości o wyniki w nauce i zachowaniu
·Regulamin Oceniania Zachowania
·Wykorzystywanie metod aktywizujących i audiowizualnych
·Systematyczne wspierające i mobilizujące rozmowy nt. pracy nad poprawą wyników w nauce oraz
własnym zachowaniem- wg potrzeb, cała szkoła.
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W WIDAWIE
Przedszkole realizuje autorskie programy przyjęte uchwałami Rady Pedagogicznej wynikające z działań
statutowych i realizacji podstawy programowej dla przedszkoli: (wychowawczy, profilaktyki,
bezpieczeństwa, zdrowia, ekologicznych). założenia które mają na celu wspieranie rodzin w zadaniach
objętych edukacją. Realizacja ich zmierza do wykształcenia u dzieci poprawnych nawyków i nabyciu
umiejętności zachowania w nowych dla dziecka sytuacjach, właściwej reakcji w momentach trudnych,
dbania o zdrowie i życie własne oraz innych, budzenie szacunku do rodziców i ludzi starszych,
koleżeńskich postaw empatii, współdziałania w zespole itp. organizowanie zajęć profilaktyczno –
edukacyjnych wynikających z realizowanej tematyki i programu wychowania przedszkolnego.
Prowadzone są działania prewencyjne:
·spotkania z policjantem, strażakiem, pielęgniarką, leśnikiem, sadownikiem itp.
·Organizowane są uroczystości z udziałem rodziców
Podczas zebrań ogólnych i rozmów indywidualnych prowadzona jest również pedagogizacja rodziców.
Rodzice mają również możliwość indywidualnego kontaktu z nauczycielem w wyznaczonych dniach,
mogą wówczas uzyskać fachowe porady dot. rozwiązywania problemów wychowawczych bądź innych.
·Dzieci objęte są pomocą ze strony poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Nauczyciele systematycznie prowadzą obserwacje pedagogiczne, dokonują diagnozy postępu rozwoju
osobowości dzieci. Niepokojące sygnały są analizowane – zostaje udzielona fachowa pomoc, poprzez
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zabawy, pracę indywidualną oraz zajęcia logopedyczne prowadzone w ciągu pobytu dziecka
w przedszkolu.
·Dzieci z rodzin o niskich dochodach otrzymują wsparcie GOPS w Widawie „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”
·Przedszkole współpracuje również z PCPR w Łasku.
RADA GMINY WIDAWA
·udzielanie stypendiów naukowych dla dzieci za wysokie wyniki w nauce
·realizacja projektu w ramach którego w szkołach prowadzone są zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające
umiejętności
·kontynuacja budowy przedszkola gminnego
URZĄD GMINY - REFERAT OŚWIATY
Stypendia za rok szkolny 2016/2017 otrzymało łącznie 53 uczniów ze średnią ocen co najmniej 5,00.
·Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chociwiu – 6 uczniów ze Szkoły Podstawowej 5 uczniów
z gimnazjum
·Szkoła Filialna w Ochlach – 1 uczennica
·Zespół Szkół w Widawie – 27 uczniów ze szkoły podstawowej i 14 uczniów z gimnazjum
Działanie 3. Budowa przedszkola
URZĄD GMINY - REFERAT INWESTYCJI, ŚRODOWISKA I SPRAW KOMUNALNYCH
·Podjęcie działań w zakresie budowy nowego przedszkola wynikało głównie ze złych warunków
lokalowych w jakich funkcjonuje obecna placówka na terenie Widawy.
·Decyzją Rady Gminy, na wniosek wójta, podjęto starania pozyskania środków zewnętrznych na budowę
przedszkola, które w oparciu o projekt i kosztorys miało kosztować 5.246.925,10 zł .
·Wartość całego zadania po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie i po weryfikacji kosztów o roboty
dodatkowe i prace wykończeniowe wynosi 5.103.250,73 zł.
·Środki na dofinansowanie w formie kredytu i pożyczki pozyskano, podpisując umowy z instytucjami
kredytującymi, na które Rada Gminy wraziła zgodę Uchwałą Nr XXVII/177/16 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
·W oparciu o ten dokument oraz plan budżetu i WPF na lata 2017-2029 Gmina zaplanowała
zaciągnięcie zobowiązania w formie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej z programu „Efektywne wykorzystanie energii’-LEMUR- Energooszczędne Budynki
Użyteczności Publicznej ( kwota łączna 1.176.600 zł) oraz kredytu z Banku Ochrony Środowiska
z zagranicznej linii kredytowej EIB-5/CEB-5 na współfinansowanie realizacji zadania wieloletniego pn.
„Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego” w technologii budynku
niskoenergetycznego (kwota łączna 2.500.000 zł).
·Przesunięcia uruchomienia środków z zewnętrznych źródeł finansowania było konieczne po uzyskaniu
w 2017 r dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie zadania pn: „Przygotowanie dokumentacji oraz
budowa przedszkola gminnego” . Na planowaną wartość 1.000.000 zł gmina wykorzystała po
rozliczeniu 986.087,43 zł
·Do końca 2017 r. wydatki wynikające z wykonanego zakresu rzeczowego robót na tym
zadaniu wyniosły 2.149.101,74 zł.
·Na rok 2018 przewidziano, zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem rzeczowym i planem
finansowym kwotę 2.954.148,99 zł.
·Zakończenie i oddanie tego obiektu do użytku przewidziane jest w 2018 r.
·Oprócz tego, że majątek gminy wzrośnie o równowartość nakładów to uzyskamy dodatkowo efekt
ekologiczny tj: zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, redukcję emisji CO2
·Wybudowanie w Widawie nowego budynku użyteczności publicznej (przedszkola) w klasie
energetycznej A o powierzchni zabudowy 1.162,23 m² i powierzchni użytkowej 980,50 m² stworzy
125 miejsc dla dzieci przedszkolnych.
Cel operacyjny 3. Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego i tradycji.
Działanie 1. Poznawanie regionu i kultywowanie jego tradycji
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE
·wyjazdy do kina/teatru
·projekty edukacyjne
·udział w uroczystościach
·obejrzenie przez uczniów w galerii „Pod Rurą”
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·wykład „Historia Widawy” przeprowadzona przez Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola,
·uczniowie klas 7 uczestniczyli w imprezie środowiskowej Narodowe Czytanie „Wesela” Wyspiańskiego,
·społeczność szkolna uczestniczyła również w uroczystości 600 lecia Parafii Podwyższenia Krzyża
Świętego w Widawie,
·porządkowanie mogił lokalnych patriotów przed 1 listopada.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOCIWIU
·Przegląd kolęd –„Widawskie kolędowanie”
·Organizacja uroczystości szkolnych dla uczniów, rodziców i społeczności lokalnej: Choinka
noworoczna, apel wielkanocny „Jezus zmartwychwstał i żyje”,
·Święto Szkoły- Dzień Rodziny, Jasełka Bożonarodzeniowe.
·Organizacja innych uroczystości szkolnych wg kalendarza imprez szkolnych.
·Obstawienie liturgii, przygotowanie oprawy Mszy Świętej podczas uroczystości kościelnych .
·Udział uczniów w Archidiecezjalnym konkursie z Ewangelii św. Mateusza.
·Warsztaty historyczne- Tradycje i technika wykonania naczyń garncarskich oraz czerpania papieru.
Pokaz dotyczący obyczajów i życia wczesnopiastowskich.
·Udział uczniów w gminnych uroczystościach 600-lecie parafii w Widawie.
·Udział uczniów w gminnych obchodach Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości.
·Udział uczniów w apelach szkolnych upamiętniających ważne uroczystości państwowe.
·Projekcje filmu „Bitwa warszawska”.
·Udział grupy ministrantów w Odpuście św. Andrzeja
·Udział uczniów w konkursach na najpiękniejszą pisankę, choinkę świąteczną.
·Udział uczniów w wycieczkach:
·Warszawa- zwiedzanie zabytków stolicy.
·Warszawa- Muzeum Katyńskie, Powiązki, Sejm .
·Łódź - Wojskowe zakłady Lotnicze.
·Wycieczka w Góry Świętokrzyskie.
·Liczne spacery po okolicy.
·Pogadanki i rozmowy:
·Atrakcyjność mojej miejscowości.
·Ciekawe miejsca w naszej okolicy.
·Pamiątki i tradycje rodzinne.
·Tradycje i zwyczaje naszego regionu.
·Poznanie legend związanych z miastami polskimi, historią Polski.
·Nauka na pamięć „Katechizmu małego Polaka”.
·Prowadzenie kroniki szkolnej.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH
·„III Widawskie kolędowanie”.
·Przegląd kolęd w Buczku.
·Festiwal piosenki dziecięcej w Buczku.
·Wielkanoc szkolna
·Udział w konkursie na najpiękniejsza pisankę.
·Pokaz historyczny „Rzymskie imperium i tradycje antyku”. Wyjazd na spektakl historyczny „Polak
mały”.
·Udział w akcji „Czytanie łączy pokolenia”.
·Organizacja w szkole Dnia Patrona Jana Pawła II.
·Udział uczniów w gminnych uroczystościach 600-lecie parafii w Widawie.
·Udział uczniów w gminnych obchodach Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości.
·Udział uczniów w apelach szkolnych upamiętniających ważne uroczystości państwowe.
·Pogadanki i rozmowy:
Ciekawe miejsca w naszej okolicy.
Pamiątki i tradycje rodzinne.
Tradycje i zwyczaje naszego regionu.
·Wycieczki:
Zwiedzanie Palmiarni i zwiedzanie ZOO w Łodzi.
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Zwiedzanie Zabytków Warszawy.
PKO BP w Łasku - lekcja o oszczędzaniu.
Liczne spacery po okolicy oraz do lasu -obserwacja najbliższego otoczenia w kolejnych porach roku.
Spacery do pobliskiego lasu.
SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RESTARZEWIE
·poznawanie historii regionu i społeczności lokalnej oraz tradycji w nim panujących (wyszukiwanie
informacji w źródłach historycznych)
·organizowanie uroczystości szkolnych o charakterze historycznym
·motywowanie do udziału w uroczystościach gminno-parafialnych
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W DĄBROWIE WIDAWSKIEJ
·12.04.2017r.udział w VII konkursie na ,,Najładniejszą pisankę wielkanocną” organizowanym przez
GOK i GKRPA pod patronatem Wójta Gminy Widawa – 6 osób niepełnosprawnych – wyróżnienie.
·1.09.2017r. udział w ,,Mixerze’’ Regionalnym w Łodzi – prezentacja prac wykonanych przez
niepełnosprawnych uczestników ŚDS, promocja naszej Gminy Widawa, Naszego Ośrodka –
3 pracowników.
RADA GMINY WIDAWA
·określono zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz ochrony dóbr kultury współczesnej
·ustalono zasady, które powinny być stosowane przy wznoszeniu pomników na terenie gminy
·nadano tytuł „Honorowych Obywateli Gminy Widawa” - dla 4 osób
URZAD GMINY - REFERAT OŚWIATY
·W dniu 1 marca 2017 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych w zakresie propagowania kultury, sztuki oraz tradycji i historii regionu obejmujących
„Propagowanie kultury, sztuki oraz tradycji i historii regionu wśród dzieci, młodzież i mieszkańców
w 2017 roku”. Na realizację zadania przeznaczono dotacje w kwocie 6 000 zł. Ofertę złożyło
Stowarzyszenie Inicjatywa Kulturalno – Artystyczna Regiony IKAR z siedziba w Widawie, komisja
przyznała dotację w kwocie 6 000 zł.
Zadania realizowane w ramach propagowania kultury, sztuki oraz tradycji i historii regionu:
Zorganizowanie wydarzeń kulturalnych i artystycznych dla społeczności lokalnej.
Organizacja warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Widawa.
Zorganizowanie wystawy historycznej z okazji 600-lecia parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Widawie
Propagowanie różnych dziedzin sztuki w środowisku lokalnym.
·W dniu 1 marca 2017 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych w zakresie rozwijania form życia kulturalno – oświatowego, towarzyskiego i wypoczynku dla
osób starszych poprzez rozbudzanie ich zainteresowań obejmujących: „ Rozwijanie form życia kulturalno
– oświatowego, towarzyskiego i wypoczynku dla osób starszych poprzez rozbudzanie ich zainteresowań
w 2017 roku”. Na realizację zadania przeznaczono dotację 3 000 zł.. Ofertę złożyło stowarzyszenie
ZDROWID z siedzibą w Widawie. Komisja przyznała dotację kwocie 3000 zł.
Cel operacyjny 4. Rozwój sportu
Działanie 2. Organizowanie rozgrywek sportowych.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE/UKS „LIBERO”WIDAWA
·Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych w:
·piłce nożnej - 30 osób,
·koszykówce – 30 osób,
·siatkówce – 30 osób,
·skoku wzwyż (30 osób)
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOCIWIU
·Gminne zawody w piłkę koszykową
·Gminne zawody w piłkę ręczną
·Gminne zawody w piłkę siatkową
·Gminne zawody w piłce nożnej
·Gminne zawody w skoku wzwyż
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH
·Gminne zawody w piłkę koszykową.
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·Gminne zawody w piłce nożnej.
·Gminne zawody w skoku wzwyż.
·Organizacja konkursu skoku wzwyż szkół podstawowych o mistrzostwo Gminy Widawa (uczniowie
szkoły zdobyli czołowe miejsca).
MUKS WIDAWA
·udział w turniejach organizowanych przez OZPN Sieradz „Orlik”, „Żak”
·udział w turniejach organizowanych przez kluby, miejscowości czy powiaty oraz grach sparingowych na
ternie województwa łódzkiego, które były organizowane w takiej miejscowościach jak: Zduńska Wola,
Łask, Łask – Kolumna, Łódź, Osjaków, Zapolice, Zelów, Widawa, Sieradz, Szadek, Wieluń, Karsznice,
Sczczerców, Bełchatów, Rząśnia, Pajęczno.
·W wielu turniejach młodzi piłkarze plasowali się na miejscach medalowych, co spowodowało, że MUKS
Widawa stał się marką rozpoznawalną i częściej zapraszaną na turnieje.
·Główne priorytety MUKS to:
a) dostarczanie radości i satysfakcji ćwiczącym z treningu
b) opanowanie podstaw umiejętności technicznych z zakresu gry w piłkę nożną
c) wszechstronna stymulacja cech motorycznych szybkość, koordynacja ruchowa, gibkość
d) odpowiedni dobór zajęć do wieku rozwojowego dzieciom wychowanie w duchu zdrowej rywalizacji (fair
play)
e) wspieranie sportu młodzieżowego, rozpowszechnianie i popularyzacja piłki nożnej
f) systematyczne szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo i nabycie umiejętności piłkarskich
g) wyrównywanie szans edukacyjnych w zakresie sportów drużynowych wśród dzieci i młodzieży z Gminy
Widawa z różnych środowisk społecznych
h) zapobieganie patologiom społecznym, agresji wśród młodzieży, korzystania z używek, wpojenie na
przyszłość uczestnikom dbania o sprawność fizyczną, kulturę fizyczną, pokazanie jak można aktywnie
spędzać czas wolny, jak dbać o własne zdrowie i sylwetkę
i) okresowe badania podopiecznych w celu wydania orzeczenia o zdolności do uprawiania sportu
j) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców
Gminy Widawa
k) promocje wizerunku Gminy Widawa, jako stwarzającej warunki dla rozwoju sportu
·W zajęciach piłkarskich uczestniczy 60 dzieci z rocznika 2005 i młodsi w czterech grupach dwa razy
w tygodniu – na hali, trzy razy w tygodniu – na stadionie. Każdy trening trwa 90 minut.
·Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Gminy projektu powstania MUSK WIDAWA młodzi adepci
piłkarscy mają możliwość doskonalenia umiejętności technicznych i spędzania aktywnie czasu wolnego.
Umożliwiło to także aktywny udział rodziców i rodzeństwa uczestników w projekcie i zaangażowania
społecznego w wolontariat sportowy. Działania projektowe nauczyły uczestników jak spędzać aktywnie
czas wolny, jak dbać o własną sylwetkę, zdrowie, sprawność fizyczną i jak można zapobiegać
patologiom społecznym, wandalizmowi, nadużywaniu używek i agresji.
GKS Widawa
·organizacja rozgrywek drużyny seniorskiej w klasie okręgowej
·organizacja rozgrywek drużyny młodzieżowej z rocznika 2003 i młodsi
·udział w meczach wyjazdowych na terenach powiatów: bełchatowskiego, łaskiego,
zduńskowolskiego, wieluńskiego, sieradzkiego i pajęczańskiego
·udział w turniejach piłki nożnej
·organizacja Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta
·organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców z poczęstunkiem.
·W zajęciach piłkarskich organizowanych na sali gimnastycznej oraz stadionie uczestniczyło średnio
od 12 do 22 chłopców. W meczach drużyny seniorskiej brało udział średnio 20 uczestników, w meczach
grupy młodszej liczba uczestników średnio wynosiła 20 chłopców.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W DĄBROWIE WIDAWSKIEJ
·udział w XII Wojewódzkim Biegu Pamięci Jana Pawła II w Łasku – 7 osób wraz 3 opiekunami
·Uczestnictwo w XII Wojewódzkiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie ,,Ziemia
Łódzka organizowanej przez RCPS w Łodzi która odbyła się w Łodzi. 11 osób brało udział
w konkurencjach sportowych.
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·udział w konkurencjach sportowych na imprezie ,,Razem dla niepełnosprawnych” w ŚDS w Dąbrowie
Widawskiej – podopieczni ŚDS-ów i DPS-ów
RADA GMINY WIDAWA
·organizowanie rozgrywek na szczeblu gminnym – organizacja turniejów sportowych dla dzieci
i młodzieży
Działanie 3. Popularyzacja sportu wśród wszystkich i promocja aktywności fizycznej
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOCIWIU
·Udział w XII Wojewódzkim Biegu Pamięci Jana Pawła.
·Powiatowe zawody w piłkę siatkową dziewcząt (gim).
·Kontynuowanie programu „Aktywni żyją dłużej” – cała szkoła + rodzice +nauczyciele.
·Wyjazdy uczniów na mecze piłki siatkowej w Bełchatowie.
·Czynny udział w gminnych zawodach i turniejach.
·Realizacja programu „Mały Mistrz” ( kl I-III sp).
·Realizacja Uczniowskiego Projektu Edukacyjnego w kl II gim.
·Tworzenie dodatkowych kół sportowych dla szkoły podst. i gim.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH
·Udział w XII Wojewódzkim Biegu Pamięci Jana Pawła.
·Kontynuowanie programu „Aktywni żyją dłużej” – cała szkoła + rodzice +nauczyciele.
·Czynny udział w gminnych zawodach.
·Realizacja programu „Mały Mistrz” ( kl II-III sp).
·Rozgrywki sportowe podczas Dnia Dziecka.
·Gazetki edukacyjne promujące aktywny i zdrowy wypoczynek.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE/UKS „LIBERO” WIDAWA
·Organizacja i prowadzenie amatorskich rozgrywek pod nazwą: Weekendowa Liga Piłki Siatkowej (ok.
120 osób – 80 zawodników i 40 kibiców)
·Wakacyjny Spływ Kajakowy dla członków UKS „Libero” (15 uczestników + 3 opiekunów)
·Rajd rowerowy z okazji Dnia Dziecka (30 uczestników)
·Rajd rowerowy dla kl. Va po Parku Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widawki (20 uczestników)
·Wyjazd na mecz Skry Bełchatów (17 osób)
URZĄD GMINY - REFERAT OŚWIATY
W dniu 9 lutego 2017 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku pn.”Upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców oraz promocja Gminy Widawa
poprzez sport w 2017 roku”. Na realizację zadania przeznaczono dotację w kwocie 74 000 zł.
Dokumenty można było składać do 6 marca 2017 roku. Konkurs został rozstrzygnięty 17 marca
2017 roku. W dniu 31 marca 2017 roku został ogłoszony konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku pn. „Organizowanie
współzawodnictwa sportowego w piłce siatkowej w Gminie Widawa”. Na realizację zadania
przeznaczono dotacje w kwocie 26 000 zł. Dokumenty można było składać do 24 kwietnia 2017 roku.
Konkurs został rozstrzygnięty 25 kwietnia 2017 roku.
Komisja przyznała dotację w następujących wysokościach:
1. Gminny Klub Sportowy „Widawia” Widawa – 47.000 zł
2. Gminny Klub Sportowy Chociw – 7.000 zł
3. Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy Widawa – 12.000 zł
4. Ludowy Klub Sportowy Chrząstawa – 4.000 zł
5. Uczniowski klub Sportowy „LIBERO” Widawa – 9.000 zł
6. Klub Sportowy „Huragan” Widawa – 17.000 zł
Zadania realizowane w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
·prowadzenie szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach.
·Organizowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży poprzez m.in. udział w zwodach
sportowych, rozgrywkach i turniejach sportowych.
·Upowszechnianie zdrowego stylu życia młodego pokolenia oraz propagowanie stylu życia wolnego od
uzależnień.
·Rozwijanie umiejętności sportowych wśród dzieci i młodzieży.
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·Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania publicznego.
·Upowszechnianie sportu zorganizowanego w środowisku wiejskim.
·Prowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej.
·Zorganizowanie obozu sportowego.
STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE „ZDROWID”
·zajęcia gimnastyczne „Zdrowy kręgosłup” - organizowane cały rok z wyłączeniem lipca i sierpnia
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
·zakup piłek, paletek do tenisa stołowego oraz innego sprzętu sportowego na potrzeby dzieci
korzystających ze świetlic oraz pozostałych mieszkańców.
Cel Strategiczny 4. Podniesienie poziomu integracji społecznej i rozwój współpracy z organizacjami
pozarządowymi
Integracja społeczna to proces, który został zdefiniowany w ujęciu socjologicznym oraz innych nauk
społecznych. To włączanie się różnorodnych, nieokreślonych w aspekcie klasyfikacji, grup społecznych
w większe zbiorowości społeczne. Integracja społeczna umożliwia przedstawicielom tych grup, do których
zazwyczaj należą reprezentanci na pozyskanie dostępu do konkretnych praw czy też usług, które były dla
nich niemożliwe wcześniej do zdobycia.
Cel operacyjny 2. Usprawnienie kanałów informacyjnych pomiędzy społecznością lokalną,
a władzami gminy.
Działanie 1. Konsultowanie działań podejmowanych przez gminę a związanych z organizacją życia
społecznego z organizacjami pozarządowymi.
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
·współorganizacja kolonii zimowych i letnich dla dzieci terenu gminy Widawa
REFERAT INWESTYCJI, ŚRODOWISKA I SPRAW KOMUNALNYCH
Zwiększenie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym
·W ramach przyznanych dotacji na sport w 2017 r tj. na działania klubów sportowych związane
z rozwojem kultury fizycznej gmina przeznaczyła 96.000 zł. Wykonanie wyniosło 77.283,64 zł.
Niewykorzystanie środków spowodowane było zwrotami otrzymanymi od klubu w Chociwiu (zakończona
działalność) i od klubu w Widawie (nie wystawienie drużyn do rozgrywek).
Cel operacyjny 3. Zwiększenie poziomu integracji wśród mieszkańców
Działanie 3. Organizowanie różnego rodzaju imprez integracyjnych, okolicznościowych, spotkań,
pikników, festynów rodzinnych itp.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
·Współpraca z Bankiem Żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym dot.
dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Widawa – 456 rodzin, w tym 891 osób.
URZĄD GMINY - REFERAT INWESTYCJI, ŚRODOWISKA I SPRAW KOMUNALNYCH
·Działania w tym zakresie ujęte są zadaniu wydzielonym w środkach Funduszu Sołeckiego pod nazwą
Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy.
Wartość środków w planie na te działania w 2017 r wyniosła 62.832,50 zł. Na 2018 r. ma wynosić
57.692,87 zł
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
·Współorganizowanie balu charytatywnego dla niepełnosprawnego chłopca
RADA GMINY WIDAWA
1. polepszenie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz liderami społeczności lokalnych
·zwiększenie zlecenia zadań publicznych organizacjom pozarządowym – akceptacja ze strony Rady
Gminy podziału środków publicznych przydzielonych Stowarzyszeniom na prowadzenie swojej
działalności w ramach ogłoszonego konkursu.
·Pomoc organizacjom pozarządowym – udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na prowadzoną
działalność
2. zwiększenie poziomu integracji wśród mieszkańców
·organizowanie życia społeczno – kulturalnego w sołectwach na bazie budynków OPS, organizowanie
różnego rodzaju imprez integracyjnych, okolicznościowych, spotkań, pikników, festynów rodzinnych
·organizacja imprez integracyjnych, spotkań okolicznościowych, zebrań wiejskich w ramach realizacji
funduszu sołeckiego.
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GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
1. Organizowanie różnego rodzaju imprez integracyjnych, okolicznościowych, spotkań, pikników,
festynów rodzinnych,
·Współorganizowanie festynu rodzinnego odbywającego się w sołectwie Rogóźno.
·Organizacja spotkania noworocznego dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych korzystających
ze świetlicy przy GOK.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOCIWIU, PREZYDIUM
RADY RODZICÓW
·Organizowanie dyskotek szkolnych.
·Kontynuowanie programu „Aktywni żyją dłużej”
·Organizacja uroczystości szkolnych dla uczniów, rodziców i społeczności lokalnej: Choinka
noworoczna, apel wielkanocny „Jezus zmartwychwstał i żyje”, Święto Szkoły- Dzień Rodziny, Jasełka
Bożonarodzeniowe.
·Organizacja Dnia Babci i Dziadka (oddz. przedszk., kl I-III sp)
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH, PREZYDIUM RADY
RODZICÓW
·Kontynuowanie programu „Aktywni żyją dłużej” – cała szkoła + rodzice + nauczyciele
·Organizacja uroczystości w szkole integrujących uczniów, pracowników szkoły , rodziców:
·Choinka szkolna. Uroczysta Wielkanoc, Dzień otwarty szkoły, Dzień Patrona Jana Pawła II, Święto
piernika, Uroczysta Wigilia. – cała szkoła + pracownicy szkoły + rodzice
·Organizacja Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki.
·Organizacja wyjazdów- wycieczek dla uczniów i rodziców :- Jura Parku w Krasiejewie, na
przedstawienie teatralne „Nowe szaty króla” do Zduńskiej Woli,
SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RESTARZEWIE
·udział w akcji „Śniadanie daje moc”
·udział w akcji „Zostań super-zakrętakiem”, która polegała na zbieraniu plastikowych zakrętek, co
pozwala zebrać środki na spełnianie marzeń podopiecznych
·zorganizowano Wigilię dla uczniów i rodziców oraz uroczystości z okazji „Dnia Kobiet”, „Dnia Matki”,
„Dnia Babci i Dziadka” w celu kreowania właściwych postaw społecznych wobec osób starszych.
·udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”, polegającej na zbiórce monet o najniższych groszowych
nominałach w ramach współpracy z Towarzystwem Nasz Dom
·udział w akcji propagującej pozyskiwanie 1% podatku na rzecz fundacji, z którą współpracuje nasza
placówka w ramach współpracy z Fundacją Studencką „Młodzi – Młodym”
Cel strategiczny 5. Zabezpieczenie wysokiej jakości usług pomocy społecznej
Cel operacyjny 1. Doskonalenie zaplecza instytucjonalnego oraz organizacji pracy instytucji
Działanie 1. Stworzenie wystarczającej sieci placówek pomocy społecznej zapewniających realizację
wszystkich potrzeb społecznych.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W DĄBROWIE WIDAWSKIEJ
·w 2017 r. – liczba statutowa – 40 osób, osób przyjętych do ŚDS w 2017 r. to 55 osób, w tym 15 osób na
zastępstwo (typu A -16 ,B- 18, C- 21) w tym 4 decyzje na pobyt wstrzymano (śmierć
2 uczestników, odmowa 1 uczestnika), 1 decyzja na pobyt wygasła ze względu na czas na jaki została
zawarta.
Działanie 2. Wzbogacenie oferty istniejących placówek
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W DĄBROWIE WIDAWSKIEJ
·Osoby niepełnosprawne psychicznie i fizycznie korzystają z różnych form zajęć i treningów tj.
w zajęciach kulinarnych, treningu higienicznym, terapii ruchowej, poradnictwie socjalnym, poradnictwie
psychologicznym,
terapii
zajęciowej
–
w zakresie
zajęć
plastycznych
i robótek
ręcznych, treningu umiejętności spędzania czasu wolnego realizowany na zajęciach komputerowych,
opiece pielęgniarskiej, teatroterapii, treningu umiejętności społecznych (tj. kształtowanie
pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, nauka pisania, czytania i liczenia,
rozpoznawanie pieniędzy, godziny na zegarze).
·Ponadto uczestnicy mają zapewnioną pomoc w dostępie do placówek służby zdrowia, lekarza internisty,
lekarzy specjalistów, na badania, do szpitala. Pomoc w załatwieniu formalności związanych z zabiegami
operacyjnymi. Kontrola pobieranych leków (przypominanie o pobieraniu i wykupywaniu leków). Pomoc
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podopiecznym podczas wykonywania podstawowych czynności z którymi osoby niepełnosprawne mają
trudności.
·Terapia plastyczna dla podopiecznych ośrodka.
·Dalsze prowadzenie zajęć teatralnych grupy ,,Dąb”.
·Udział w konkursach, występach, wycieczkach, spotkaniach integracyjnych, piknikach, imprezach
w innych Ośrodkach, placówkach oraz organizowanie przez ŚDS w Dąbrowie Widawskiej tych form
wsparcia poprzez tworzenie nowych elementów ofert i bazowanie na istniejących. Niepełnosprawni brali
również udział w różnych spotkaniach w zaprzyjaźnionych placówkach, gdzie prezentowali swoją
twórczość i aktywność: plastyczną, teatralną, muzyczną, taneczną oraz sportową.
RADA GMINY WIDAWA
·udzielenie 99% bonifikaty rocznej z tytułu trwałego zarządu dla budynku Środowiskowego Domu
Pomocy w Dąbrowie Widawskiej
·wsparcie finansowe dla chorego dziecka objętego przez GOPS akcją charytatywną w 2017 r.
·wsparcie organizacji balu karnawałowego, z którego dochód przeznaczono na działalność klubu
sportowego MUKS Widawa
Działanie 3. Zwiększenie zasobów kadrowych instytucji pomocy społecznej
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
·Zatrudnienie asystenta rodziny na podstawie umowy zlecenia w ramach realizacji Programu Asystent
rodziny i wspierania rodziny zastępczej na rok 2017.
·Zatrudnienie asystenta rodziny na podstawie umowy zlecenie i psychologa, w ramach projektu „Razem
możemy więcej”.
Cel operacyjny 2. Doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej
Działanie 1. Organizacja szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych
umiejętności dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w powiecie.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
·Uczestnictwo pracowników GOPS w Widawie w szkoleniach dot. realizacji zadań wynikających
z zakresu obowiązków służbowych.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W DĄBROWIE WIDAWSKIEJ
·Zorganizowanie przez kierownika ŚDS spotkań Zespołu Wspierająco- Aktywizującego w czerwcu
2017 r. oraz w grudniu 2017 r. celem podsumowania działań, omówienia i dokonania oceny postępów
w rehabilitacji psychospołecznej i ruchowej, omówienie propozycji co do dalszych działań
terapeutycznych.
·16.03.2017 r.- udział w szkoleniu pracowników ŚDS Dabrowa Widawska ,,Zaopatrzenie ortopedyczne
pacjenta po urazie rdzenia kręgowego” - 2 pracowników.
·23.03.2017 r.- szkolenie dla pracowników ŚDS ,, Rehabilitacja społeczno-zawodowa osób
z niepełnosprawnością intelektualną i psychicznie chorych” – 3 pracowników.
·30-31.03.2017 r. – udział w Ogólnopolskim Forum ŚDS-ów – 2 pracowników.
·12.05.2017 r.- udział w spotkaniu i szkoleniu pracowników ŚDS przeprowadzonym przez kierownika
ŚDS pt. ,,Potrzeby osób niepełnosprawnych”. – 7 pracowników
·19.05.2017 r. -udział w spotkaniu Kierowników ŚDS z przedstawicielami ŁUW w Łodzi 2 pracowników.
·27.11.2017 r szkolenie ,,Trening farmakologiczny” – 1 pracownik
·18.12.2017 r. przeprowadzenie szkolenia przez kierownika ŚDS Dabrowa Widawska dla
pracowników ŚDS ,,Przeciwdziałanie izolacji i osamotnieniu u osób niepełnosprawnych” –
7 pracowników.
·spotkania indywidualne i grupowe pracowników ŚDS z pracownikami GOPS w Widawie celem pomocy
i wsparcia osób niepełnosprawnych.
·udział pracownika ŚDS – psychologa jako członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Widawie.
Działanie 2. Opracowanie i wdrażanie projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz
Społeczny
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
·Realizacja projektu pod nazwą „Razem możemy więcej” w ramach regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest wsparcie rodzin
przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze.
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PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2018 W OPARCIU O WYBRANE CELE „STRATEGII
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY WIDAWA NA LATA 2016 2020
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
CEL 1 ZAPOBIEGANIE BEZROBOCIU I JEGO SKUTKOM
·Organizacja dwóch staży dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Widawa (refundacja staży z PUP Łask,
zatrudnienie na okres 3 miesięcy – wkład GOPS Widawa)
·Koordynowanie prac społecznie użytecznych dla 8 osób bezrobotnych z terenu Gminy Widawa (60%
refundacja PUP Łask, 40% GOPS Widawa)
·Świadczenie pracy socjalnej przez pracowników GOPS Widawa w stosunku do osób bezrobotnych
z terenu Gminy Widawa
·Stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Łasku
CEL 2 WSPIERANIE RODZIN
·Koordynacja działań Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie Gminy Widawa i realizacja
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie
Gminy Widawa na lata 2012 – 2020
·Świadczenie pracy socjalnej i usługowej na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Widawa
(poradnictwo, pomoc w załatwianiu formalności dot. ustalania stopnia niepełnosprawności, pomoc
w załatwianiu formalności dot. likwidacji barier architektonicznych, świadczenie usług opiekuńczych,
kierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej)
·Stała współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku, Sądem Rejonowym w Łasku,
Placówką Opiekuńczo -Wychowawczą w Łasku, Placówkami Oświatowymi, Ośrodkami Zdrowia
·Organizacja Balu Charytatywnego w miesiącu listopadzie 2018 dla niepełnosprawnego dziecka z terenu
Gminy Widawa
·Wypłata przez GOPS Widawa świadczeń z pomocy społecznej: wypłata zasiłków stałych, zasiłków
celowych, specjalnych zasiłków celowych
·Wypłata przez GOPS Widawa świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, świadczeń
wychowawczych
·Realizacja programu operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogramu 2017 dot. dystrybucji
żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Widawa
·Opracowanie, przedłożenie projektu programu Radzie Gminy Widawa realizacja w 2018 roku Programu
Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata 2018 – 2020.
·Realizacja programu Asystent rodziny i wspierania pieczy zastępczej na rok 2018
·Współpraca GOPS Widawa z Placówkami Oświatowymi na terenie Gminy Widawa, Sądem Rejonowym
w Łasku, Poradniami Specjalistycznymi, Urzędem Gminy Widawa, Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Społecznych, Środowiskowym Domem Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej,
Samodzielnym Publicznym Ośrodkiem Zdrowia w Widawie.
·Realizacja od marca 2018 roku przez GOPS Widawa projektu „Razem możemy więcej” finansowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Celem
projektu jest wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze (zatrudnienie
asystenta rodziny do 28 lutego 2018 r., zatrudnienie psychologa do stycznia 2018 r.)
CEL 4 PODNIESIENIE POZIOMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ROZWÓJ WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
·Współpraca z Bankiem Żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2016 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym –
Podprogram 2017 dot. dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Widawa (dystrybucja
żywności, wydawanie skierowań). Wkład Gminy Widawa – 5055,36 zł, Unia Europejska – 29223,44 zł.
CEL 5 ZABEZPIECZENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG POMOCY SPOŁECZNEJ
·Uczestnictwo pracowników GOPS w Widawie w szkoleniach dot. realizacji zadań wynikających
z zakresu obowiązków służbowych, chęć podjęcia studiów podyplomowych przez pracowników GOPS
Widawa (korzystanie z refundacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – PUP Łask).
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
·Kontynuacja działalności świetlic skierowanych do dzieci i młodzieży
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·Organizacja i współfinansowanie wypoczynku dla dzieci,
·Zakup spektakli profilaktycznych dla młodzieży szkolnej
·Organizacja pogadanek i spotkań z psychologiem dla rodziców dzieci szkolnych
·Organizowanie szkoleń w zakresie choroby alkoholowej, uzależnienia od środków psychotropowyxch
i nikotynizmu
·Organizowanie konkursów i imprez integracyjnych promujący zdrowy tryb życia
·Wsparcie finansowe dla Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia – instytucji z której
korzystają osoby uzależnione i współuzależnione z terenu gminy Widawa
·Finansowanie działalności Punktu Konsultacyjno – Terapeutycznego w Widawie
·Zakup drobnego sprzętu sportowego na potrzeby dzieci i mieszkańców w ramach promocji zdrowego
trybu życia
·Dofinansowanie organizacji wypoczynku dla dzieci szkolnych z terenu gminy Widawa.
URZĄD GMINY - REFERAT INWESTYCJI, ŚRODOWISKA I SPRAW KOMUNALNYCH
·Budowa sieci wodociągowej w m. Raczynów – koszt inwestycji 338 700 zł
·Budowa sieci wodociągowej w m. Kocina – szacowany koszt inwestycji 501 800 zł
·Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Widawa – szacowany koszt inwestycji 234 610 zł
·Przebudowa drogi gminnej w m. Widawa ul. Nowy Rynek – szacowany koszt inwestycji 1 800 000 zł
·Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kocina – szacowany koszt inwestycji 330 000 zł
·Budowa budynków gospodarczych dla potrzeb sołectw Las Zawadzki i Kolonia Zawady – szacowany
koszt inwestycji 145 000 zł.
RADA GMINY WIDAWA
·Edukacja w zakresie zdrowego stylu życia
·Zakup sprzętu specjalistycznego - „wirówki” na potrzeby pacjentów gabinetu rehabilitacyjnego
·Wyposażenie przedszkola gminnego w meble oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania placówki oraz zagospodarowanie terenu wokół przedszkola
·Zaplanowanie na rok przyszły środków niezbędnych do zatrudnienia w szkołach fachowców pracujących
na rzecz dzieci niepełnosprawnych: tj. logopedy, realizatora, pedagoga specjalnego.
Plan działań Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu i Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Chociwiu Szkoły Filialnej w Ochlach opracowany w ramach Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Widawa.
Termin realizacji: I- XII 2018r.
I. Cel strategiczny: Wspieranie rodzin.
1. Cel operacyjny: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Działania:
·Rozmowy, pogadanki z uczniami nt Form spędzania czasu wolnego, właściwej organizacji oraz
znaczenia czynnego wypoczynku czynnego.
·Rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb dotyczących form spędzania czasu wolnego.
·Organizowanie zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania uczniów.
·Organizowanie turniejów sportowych.
·Rozszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej.
·Organizowanie wycieczek, wyjazdów do kina, teatru.
2. Cel operacyjny: Przeciwdziałanie patologiom społecznym w szczególności uzależnienie od alkoholu,
narkotyków, dopalaczy, nikotyny.
Działania:
·Pogadanki, rozmowy, zajęcia profilaktyczne dotyczące szkodliwego działania na organizm ludzki
alkoholu, nikotyny, dopalaczy i narkotyków.-Udostępnianie ulotek, ukazujących skutki ryzykownych
zachowań.
·Organizowanie zajęć, warsztatów, innych form (teatr profilaktyczny) zapobiegających patologiom
społecznym.
·Gazetki promujące życie w oparciu o wartości.
·Wystawa uczniowskich prac plastycznych dotyczących profilaktyki uzależnień.
·Motywowanie uczniów do udziału w różnorodnych konkursach promujących zdrowy styl życia oraz
właściwe postawy społeczne (współpraca z instytucjami wspierającymi GKRPA, PSSE).
·Realizacja programów edukacyjnych oraz udział w akcjach prozdrowotnych ( współpraca z PSSE).
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3. Cel operacyjny: Działania na rzecz umocnienia roli rodziny.
Działania:
·Pomoc rodzinie w trudnych sytuacjach losowych (współpraca z instytucjami wspierającymi PPP, GOPS,
GKRPA).
·Pedagogizacje dla rodziców dotyczące rozwiązywania trudności wychowawczych.
·Kierowanie rodziców do instytucji zajmujących się problemami społecznymi.
·Udzielanie porad i wskazówek dotyczących pielęgnowania relacji rodzic -dziecko.
·Zajęcia edukacyjne dotyczące znaczenia i wartości rodziny.
II. Cel strategiczny: Rozwój kultury, sportu i rekreacji.
1. Cel operacyjny: Polepszenie oferty edukacyjnej.
Działania:
·Wspieranie dzieci i młodzieży utalentowanej poprzez przygotowywanie do różnorodnych konkursów.
·Zachęcanie do rozwijania talentów, zdolności poprzez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych.
·Organizacja na terenie szkoły pomocy psychologiczno -pedagogicznej w formie zajęć specjalistycznych,
dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia.
·Wykorzystywanie metod aktywizujących i audiowizualnych.
·Zajęcia psychedukacyjne prowadzone przez pracowników PPP.
·Ukazywanie wartości wypływających z czytania książek, (motywowanie do czytania książek).
·Udział w projekcie unijnym „Szkoła - kierunek na przyszłość”.
3. Cel operacyjny: Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego i tradycji.
Działania:
·Poznawanie regionu i tradycji w nim panujących ( wyszukiwanie informacji w różnych źródłach).
·Organizacja warsztatów historycznych lub żywych lekcji historii (wg możliwości)
·Organizacja uroczystości szkolnych wg kalendarz imprez szkolnych.
·Motywowanie do udziału w uroczystościach gminnych i parafialnych.
SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RESTARZEWIE
W związku z przyjęciem przez Radę Gminy Widawa uchwały NR XX/137/16 z dnia 21 stycznia 2016 r
w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Widawa na
lata 2016 –2020”Społeczna Szkoła Podstawowa planuje podjąć następujące działania:
1. cel strategiczny: wspieranie rodzin
działania: diagnoza potrzeb deficytów w zakresie pełnienia ról rodzicielskich
Obserwacja oraz stała współpraca rodzica ze szkołą pod kątem diagnozowania zaistniałych problemów,
a także rozmowy z uczniami i pracownikami służb wspierających rodziny.
cele operacyjne: organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
działanie: pośrednictwo i współpraca w kontaktach między instytucjami wspierającymi rodziny - Stała
współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Łasku, GOPS w Widawie, GKRPA w Widawie,
PSSE w Łasku, działania koordynatora do spraw bezpieczeństwa dzieci w szkole. Rodzice będą
informowani o instytucjach udzielających wsparcia w trudnościach poprzez ulotki, plakaty, ale również
wiadomości uzyskane w kontakcie z pracownikami szkoły.
działanie: wsparcia dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin- Prowadzenie specjalistycznych zajęć
dodatkowych dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności przez pedagoga szkolnego,
zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, wspomagających, korekcyjno-kompensacyjnych i logopedycznych.
Cele operacyjne: Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności uzależnienie od alkoholu,
narkotyków, dopalaczy, nikotyny.
Działanie: Opieka nad dziećmi i młodzieżą - Otoczenie dzieci uczących się w SSP w Restarzewie opieką
na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz opieką świetlicową, rozmowy z uczniami nt właściwej
organizacji czasu wolnego
Działanie: Objęcie uczniów i ich rodzin profilaktyką wychowawczą - Wykrywanie potrzeb dzieci poprzez
rozpoznanie ich środowiska, dodatkowe zajęcia wyrównujące wiedzę, rozwijanie możliwości uczniów
w kołach zainteresowań; współpraca wychowawców i rodziny z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
Działania: Objęcie uczniów i ich rodzin profilaktyką zdrowotną - Promocja zdrowego trybu życia
Realizacja programu profilaktycznego; uczestniczenie w programach „Nie pal przy mnie proszę”;
„Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Trzymaj formę”, „Zadbaj o swoje płuca” „Czyste powietrze wokół nas” ;
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pogadanki na temat: dopalaczy, bezpieczeństwa, zdrowego odżywiania i spędzania czasu wolnego
aktywnie, pogadanki przeprowadzane przez pielęgniarkę szkolną na temat higieny osobistej, jamy ustnej,
nałogów, odpowiedniego ubioru stosownego do pory roku, zajęcia w klasach prowadzone przez
wychowawców ,udział w konkursach, wykonywanie gazetek szkolnych promujących życie aktywne, bez
nałogów.
działania: integrowanie rodzin - organizowanie uroczystości szkolnych
2. Cel strategiczny: rozwój kultury, sportu i rekreacji.
Cel operacyjny: Polepszenie oferty edukacyjnej.
Dzialanie: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży - Organizowane zajęć dodatkowych: koła
sportowe dla klas I-III IV-VI; koło teatralne, koło plastyczne, koło kulinarne, koło historyczne,
zorganizowanie wycieczek do kina, teatru, do szkółki leśnej, zachęcanie do uczestnictwa w zajęciach
dodatkowych rozwijających zainteresowania uczniów, organizowanie turniejów sportowych. Rozszerzenie
oferty sportowo-rekreacyjnej. Udział w projekcie pt „Szkoła, misja, przyszłość” współfinansowanym ze
środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014 -2020 i zorganizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów
3. Cel strategiczny: Podniesienie poziomu integracji społecznej i rozwój współpracy z organizacjami
pozarządowymi
Działanie:Współpraca z łódzkim hospicjum dla dzieci - Udział w akcji „Zostań super-zakrętakiem”, która
polega na zbieraniu plastikowych zakrętek, co pozwala zebrać środki na spełnianie marzeń podopiecznych.
Działanie: Współpraca z Towarzystwem Nasz Dom - Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”,
polegającej na zbiórce monet o najniższych groszowych nominałach.
Działanie: Współpraca z Fundacją Studencką „Młodzi – Młodym” - Udział w akcji propagującej
pozyskiwanie 1% podatku na rzecz fundacji, z którą współpracuje nasza placówka.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W DĄBROWIE WIDAWSKIEJ Plan działań na
2018 r. z uwzględnieniem planowania budżetu gminy- zapewnienie wkładu własnego do projektów
przygotowanych do funduszy zewnętrznych.
Planowane jest pozyskanie środków finansowych z ŁUW z Łodzi, rezerwy celowej z budżetu państwa
oraz z Wydziału Funduszy Europejskich i Certyfikacji na zadanie inwestycyjne ,,Przebudowa łazienek
i toalet w ŚDS w Dąbrowie Widawskiej”- kontynuacja z roku 2017r. Związane jest z to z dalszą
standaryzacją placówki oraz zniesieniem barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Łazienki,
toalety i sanitariaty wymagają gruntownej przebudowy: hydrauliki, oświetlenia, założenia płytek na ścianę
oraz podłogę, zamontowania pryszniców, wanny, wc, umywalek wraz z niezbędnymi udogodnieniami dla
osób niepełnosprawnych tj. (poręcze, siedziska). Wniosek złożony w pierwszym kwartale 2018r. a dotacja
o jaką będzie ubiegać się ŚDS jest w całości pozyskana ze środków zewnętrznych.
STOWARZYSZENIE „IKAR”
·organizacja wystawy historycznej związanej z 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę
·opracowanie i wydanie Questu o tematyce historycznej
·wydanie publikacji związanych z historią i tradycją regionu
·aplikowanie o środki zewnętrzne na realizację projektów
·udział w szkoleniach
·współpraca z samorządem, organizacjami i instytucjami o podobnej do naszej działalności
GKS WIDAWA:
·organizacja rozgrywek piłkarskich drużyny seniorów (mecze pucharowe, ligowe i sparingowe) ok.
30 meczów w roku
·organizacja rozgrywek piłkarskich dzieci i młodzieży z rocznika 2003 i młodsi (mecze ligowe
i sparingowe) ok. 20 meczów w roku
·organizacja turniejów halowej piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych
·organizacja treningów piłkarskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych na sali gimnastycznej oraz na boisku
trawiastym (trening 2 razy w tygodniu dla każdej grupy wiekowej przez cały rok)
·organizacja spotkań integracyjnych dla młodzieży oraz dorosłych
Podsumowanie
Raport z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Widawa to dokument
opracowany w celu przedstawienia Radzie Gminy oraz całej społeczności lokalnej postępu naszej Gminy
na drodze do rozwiązania problemów społecznych. Przedstawia wykonane działania, z realizacji strategii.
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Realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Widawa na lata 2016-2020
będzie miała wpływ na wdrożenie w gminie nowoczesnego modelu polityki społecznej. Strategia
kierunkuje działania władz samorządowych i instytucji pomocy społecznej, w tym Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej na pełnienie aktywnej roli w budowaniu nowoczesnego systemu pomocy i integracji
społecznej. Zorientowanie strategii na wybranych grupach socjalnych przez pryzmat działań
strukturalnych, inwestycyjnych, rozwojowych, jest najlepszą możliwością poprawy sytuacji wielu osób
i rodzin, a także zaktywizowania wielu grup narażonych na wykluczenie społeczne.
Podsumowując ten okres realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, należy
stwierdzić, że zostało podjętych wiele cennych inicjatyw oraz zrealizowano wiele ważnych zadań. Nie
pozwoliły one wprawdzie na pełne rozwiązanie wszystkich problemów, ale na pewno przybliżyły do
osiągnięcia celów wyznaczonych w strategii. I chociaż wiele jeszcze zostało do zrobienia na rzecz rozwoju
naszej gminy, to systematyczne, konsekwentne, a przede wszystkim wspólne działanie pozwoli w końcu
osiągnąć cel nadrzędny i misję postawioną w strategii.
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