UCHWAŁA NR XLIV/244/21
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia raportu z realizacji „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych dla Gminy Widawa na lata 2016-2020” w 2020 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i poz. 2369) w związku z pkt 4.1 Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Widawa na lata 2016-2020 z dnia 21 stycznia
2016 r. Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza Raport Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie
z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Widawa na lata
2016-2020 za 2020 rok w brzmieniu ustalonym w Załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Stępnik
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Załącznik do uchwały Nr XLIV/244/21
Rady Gminy Widawa
z dnia 25 marca 2021 r.

Raport z realizacji i wdrażania „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
dla Gminy Widawa na lata 2016-2020” w 2020 roku

WSTĘP
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. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 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 2020 roku, w zakresie
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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 nie tylko samo jest problemem społecznym, ale leży także u podstaw wielu innych
kwestii społecznych. I tak np. szczególnie długotrwałe bezrobocie związane jest z obniżeniem
standardu materialnego życia nie tylko samego bezrobotnego, ale i całej jego rodziny. Stąd
bardzo często obszary długotrwałego bezrobocia pokrywają się w danym społeczeństwie
z obszarami ubóstwa. To z kolei może powodować rozprzestrzenianie się rozmaitych patologii
społecznych, rozpad rodziny obniżenie zdrowotności społeczeństwa. Nawet krótkotrwały okres
bezrobocia nie pozostaje bez wpływu na kondycje psychiczną osób dotkniętych tym problemem.
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
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.
Na dzień 30 listopada 2020 roku na terenie Gminy Widawa można zaobserwować spadek
liczby osób bezrobotnych Widawa w okresie od grudnia 2019 do listopada 2020 zmalała z 232 na
207 osób. Wśród gmin z powiatu łaskiego pod względem struktury największy spadek
bezrobocia odnotowano w Gminie Widawa (-10,8%).
Cel operacyjny 1. Wprowadzenie innowacyjnych form aktywizacji i dokształcania
mieszkańców:
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 2020 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.
Cel operacyjny 3. Przeciwdziałanie uzależnieniu świadczeniobiorców od instytucji pomocy
społecznej.
Działanie1: Organizowanie specjalistycznego poradnictwa oraz warsztatów dla osób
bezrobotnych oraz zagrożonych utratą pracy.
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Działanie 2: Wprowadzenie innowacyjnych form aktywizacji i szkoleń.
Działanie 3. Organizowanie prac interwencyjnych, staży, robót publicznych, prac
społecznie użytecznych na terenie Gminy.
URZĄD GMINYWIDAWA
Organizowanie prac interwencyjnych, staży, robót publicznych, prac społecznie użytecznych na
terenie Gminy - współpraca z PUP w Łasku w celu tworzenia miejsc pracy poprzez:
- prace interwencyjne (społecznie – użyteczne),
- staże pracy,
- umożliwienie odpracowania nakazu obowiązkowych godzin pracy dla osób skazanych.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
−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
−Zatrudniono 1 osobę na umowę zlecenie w związku z realizacją programu „Za życiem”
w zakresie pomocy i kompleksowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną (9
uczestników w 2020 r.) Zajęcia opiekuńczo terapeutyczne.
−Zatrudniono 1 osobę na staż od 01.09.2020 r. do 31.01.2021 r. na stanowisku pracownika
socjalnego.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE
−Zajęcia doradztwa zawodowego, na których uczniowie określali własne predyspozycje
i zainteresowania. Byli zapoznawani z tematyką świata zawodów i przygotowywani do trafnego
wyboru szkoły i zawodu.
−Współpraca z doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łasku.
−Spotkania z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych, którzy prezentowali walory swoich
placówek i zachęcali uczniów do wyboru kierunków zgodnych z ich zainteresowaniami.
−Prezentacja szkół ponadpodstawowych na stronie szkoły.
Cel strategiczny 2. Wspieranie rodzin
Gmina Widawa w 2020 roku realizuje Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy
Widawa na lata 2018-2020. Program ten zakłada tworzenie warunków dla poprawy jakości życia
rodzin i dzieci. Wskazane zadania do realizacji celów zawierają przede wszystkim działania
profilaktyczne 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.
SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOCIWIU
−Koło polonistyczne - kl. VI (2019-2020).
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−Koło historyczne kl. IV-VIII (2019/2020).
−Koło szachowe - kl. IV-VIII (2019/2020).
−Koło szachowe - innowacja pedagogiczna „Rusz głową, edukacja przez szachy” kl. I-III
(2019/2020).
−Koło matematyczne - klasa VI 2020/2021.
−Koło matematyczne - innowacja pedagogiczna „Sztuka na co dzień” kl.III.
−Koło przygotowujące do egzaminu po kl. VIII.
−Zajęcia rozwijające zainteresowania artysty czne kl. I (2019/2020).
−Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze – kl. II 2020 r.
−Zajęcia pozalekcyjne z piłki siatkowej dla klasy 7.
−Szkolny Klub Wolontariatu.
−Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla klasy IV w tym roku szkolnym,
a w minionym dla klasy VIII.
SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH
−Szkolny Klub Wolontariatu - nawiązanie współpracy z PAH, zapoznanie z zasadami
działania, formami pomocy, realizacja programu „Wiem i pomagam” podczas zajęć
z wychowawcą i w klasach I-III (2019/2020).
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE
−Koło języka angielskiego.
−Koło mamtematyczne.
−Koło chemiczne.
−Koło biologiczne.
−Koło muzyczne.
SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RESTARZEWIE
−Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki.
−Zajęcia wspierające rozwój.
−Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
−Zajęcia logopedyczne.
−Szkolne Koło Sportowe.
−Gimnastyka korekcyjna.
−Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne w okresie styczeń – marzec
2020 r. oraz wrzesień - październik 2020 r. na terenie szkoły, a w pozostałych miesiącach
w formie zdalnej - wg planu.
−Zajęcia logopedyczne w okresie marzec - czerwiec 2020 r. w formie zdalnej, w pozostałym
okresie w formie stacjonarnej.
−W czasie pandemii z zachowaniem zasad sanitarnych organizowane były konsultacje dla
uczniów kl. VII i VIII z matematyki, fizyki, chemii, języka polskiego i edb. Ponadto w formie
stacjonarnej prowadzono również część zajęć rewalidacyjnych dla uczniów posiadających
orzeczenie o kształceniu specjalnym oraz terapie logopedyczną).
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Na terenie gminy funkcjonują dwie świetlice wiejskie i jedna świetlica przyszkolna, które
zapewniają młodzieży paletę zajęć propagujących zdrowy tryb życia (na 3 świetlicach pracuje
łącznie 5 opiekunów – 41 godzin tygodniowo) w tym roku w związku z sytuacją
epidemiologiczną świetlice działały tylko przez pierwsze 3 miesiące roku.
Działanie 2: Organizowanie turniejów sportowych
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU I SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH
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−3 siatkarskie turnieje, klasy 6-8 podczas ferii zimowych.
−Szkolne i międzyszkolne rozgrywki w piłkę.
SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RESTARZEWIE/GOK i S Zapolice
−Gry i zabawy ruchowe.
−Bal karnawałowy dla uczniów SSP w Restarzewie.
−Rajdy piesze.
−Wycieczki rowerowe.
−Podchody.
−Zorganizowanie na terenie szkoły zajęć gimnastyki korekcyjnej.
−Uczestnictwo uczniów w cykl zawodów rowerowych „Zakręcone Zapolice” - IV edycja oraz
w finałowej edycji sezonu zawodów rowerowych.
−Rozgrywki sportowe na terenie szkoły.
−Realizacja programu „Bieg po zdrowie” – wybiórczo.
−Wyjazd do parku trampolin.
−Wyjazd na ściankę wspinaczkową.
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „LIBERO”/ŁASKI SZKOLNY ZWIĄZEK
SPORTOWY/GMINA WIDAWA:
−Międzysołecki Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Widawa – sierpień 2020 (ok.
80 osób).
−Mikołajkowy Turniej Czwórek Siatkarskich – grudzień 2020 (ok. 30 osób).
−Mistrzostwa Szkoły Podstawowej w Widawie w Tenisie Stołowym – wrzesień/październik
2020 (20 osób).
−Turniej Siatkówki Plażowej „Plażówka w Pandemii” w Gajewnikach – sierpień 2020 (6 osób).
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 (12-18.01.2020 r.) w miejscowości Murzasichle k.
Zakopanego (6 osób).
−Obóz rekreacyjno–sportowy podczas wakacji (27.06.2020 r. – 08.07.2020 r.) w miejscowości
Stegna, w woj. pomorskim (40 osób).
URZĄD GMINY WIDAWA
−Międzysołecki Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Widawa, sierpień 2020 r. (80
osób).
Działanie 4: Rozszerzenie oferty sportowo–rekreacyjnej.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU SZKOŁA PODSTAWOWA I SZKOŁA FILIALNA
W OCHLACH
−Kontynuowanie programu: „Trzymaj formę”, „Bieg po zdrowie”.
−Rozgrywki sportowe.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE/UKS „LIBERO” WIDAWA/Między szkolny Ośrodek
Sportowy w Łasku Łódzki Szkolny Związek Sportowy oraz Ministerstwo Sportu
i Turystyki
−Treningi w ramach sekcji piłki siatkowej dla chłopców ze szkół średnich – cały rok (15 osób).
−Treningi w ramach sekcji piłki siatkowej dla chłopców ze szkoły podstawowej – cały rok (15
osób).
−Treningi z piłki siatkowej dla uczniów klas I - III – cały rok (20 osób).
−Treningi z piłki nożnej i lekkiej atletyki dla dziewcząt – cały rok (15 osób).
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−Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej dla chłopców
i dziewcząt ze szkoły podstawowej – cały rok (4 grupy po 12 osób).
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
Prowadzenie zajęć i pogadanek przez wychowawców, pedagoga, wychowawców świetlicy
szkolnej:
−Spotkanie klas VII i VIII z policją. Głównym tematem spotkania była odpowiedzialność
prawna nieletnich. Policjantka wyjaśniała również uczestnikom, co to jest demoralizacja,
przedstawiając jednocześnie, jakie środki wychowawcze mogą być zastosowane wobec osoby
nieletniej. W rozmowie z młodzieżą nie zabrakło przestróg związanych z konsekwencjami
zażywania środków psychoaktywnych a także niewłaściwego korzystania z internetu.
−Spotkanie z policjantami z KPP w Łasku dotyczące bezpieczeństwa podczas ferii zimowych
„Bezpieczne ferie 2020”.
−Pedagog we współpracy z koordynatorem ds. bezpieczeństwa przygotował i przedstawił
uczniom zasady bezpiecznego wypoczynku „Bezpieczne wakacje 2020 ”
−Poprzez e-dziennik i umieszczenie ich na stronie szkoły.
−Zajęcia z wychowawcami klas, pedagogiem, wychowawcami świetlicy szkolnej, min.:
−„Zapoznanie uczniów z procedurami funkcjonowania szkoły w czasie pandemii COVID-19”.
−„Zapoznanie z zasadami zachowania bezpieczeństwa (na terenie szkoły i poza nią)
postępowanie w sytuacji zagrożenia pożarem, atakiem terrorystycznym”.
−„Pogadanka na temat zachowania bezpieczeństwa podczas przerwy świątecznej i ferii (m.in.
na drogach). Przypomnienie o konieczności przestrzegania zaleceń związanych z epidemią
koronawirusa”.
−„Czy potrafisz odmawiać? Zapoznanie z pojęciem asertywności”.
−„Grupa, czyli co? Jak poradzić sobie z presją grupy?”.
−Czy potrafisz odmawiać? Zapoznanie z pojęciem asertywności”.
−„6 zasad odmawiania, czyli jak być asertywnym”.
−„Co to jest stres i jak sobie z nim radzić?”.
−Skutki uzależnień i nałogów „Czy potrzebne są ferie? Jak ciekawie i bezpiecznie je spędzić”.
−„Internet pomoc, czy zagrożenie?”.
−„Co musisz wiedzieć o koronawirusie”,.
−„Skutki używania środków odurzających i substancji psychotropowych”.
−„Radzenie sobie z przemocą i uzależnieniami”.
−„Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań”.
−„Bezpieczeństwo w sieci. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”.
−„Zasady ewakuacji w szkole”.
−„Promowanie zdrowego stylu życia”.
−„Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych”.
−„Bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych”.
−„Przypomnienie regulaminu oceniania zachowania oraz statutu szkoły.
−Bezpieczna droga do i ze szkoły. Wybór samorządu klasowego. Prawa i obowiązki uczniów”.
−„Zachowanie w szkole i poza nią”.
−„Przyczyny i skutki nałogów”.
−„Jestem bezpieczny w sieci”.
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−„Tradycje Bożonarodzeniowe. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa w czasie wolnym”.
−„Bezpieczna droga do szkoły i ze szkoły”.
„Zasady postępowania i zachowania się na lekcji, przerwach podczas pandemii koronawirusa”.
−„10 zasad bezpiecznego korzystania z internetu podczas lekcji online i pracy zdalnej”.
−„Bezpiecznie z gazem”.
−Bezpiecznie wypoczywamy podczas świąt i ferii zimowych.
−Przeprowadzenie we wszystkich klasach zajęć nt. „Bezpieczne ferie w sieci”.
Przeprowadzenie we wszystkich klasach zajęć nt. „Bezpieczne wakacje w sieci”.
−Bezpiecznie wypoczywamy podczas świąt i ferii zimowych.
−„Komputer, Internet, tel. „10 zasad bezpiecznego korzystania z internetu podczas lekcji
online i pracy zdalnej”.
−„Dlaczego trzeba rozmawiać o uzależnieniach?”.
−„Jak dbać o zdrowie psychiczne?”.
−„Jak radzić sobie ze stresem?".
−,„Dlaczego nuda jest niebezpieczna?”.
−„Dlaczego pasje są ważne?”.
−„Spotkania z pielęgniarką szkolną.
−„Komputer, Internet, telewizja - dobrodziejstwa czy zagrożenia? (cyberprzemoc, uzależnienie,
konsekwencje zdrowotne, bezpieczeństwo)”.
Uczniowie klas pierwszych wzięli udział w XI edycji programu edukacyjnego „Akademia
Bezpiecznego Puchatka” pod patronatem i przy współudziale Komendy Głównej Policji.
W ramach programu uczniowie uczestniczyli w zajęciach z zakresu tematyki bezpieczeństwa
w szkole, na drodze, w domu i w Internecie.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU I SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH/GKRPA
W WIDAWIE/PPP W LASKU,KPP ŁASK,
−Pogadanki o bezpieczeństwie w internecie, cyberprzemocy w sieci, uzależnieniu od
komputera na lekcji z wychowawcą (kl. I-III).
−Liczne działania związane z obchodami DBI 2020 w naszej szkole (prace plastyczne, plakaty).
−Pedagogizacja rodziców online.
SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RESTARZEWIE
−Promowanie życia bez używek (gazetki szkolne, plakaty, broszurki).
−Promowanie życia bez używek (gazetki szkolne, plakaty, broszurki).
−Pogadanki podczas stacjonarnych i zdalnych lekcji wychowawczych nt. zagrożeń jakie niosą
uzależnienia.
−Pogadanki z pedagogiem wyrabiające zachowania asertywne wobec sytuacji trudnych.
−Udostępnianie zainteresowanym uczniom ulotek, ukazujących skutki ryzykownych zachowań.
−Zorganizowanie spotkania z pracownikiem KPP „Bezpieczeństwa i odpowiedzialności
nieletnich”.
−Rozmowy z rodzicami podczas zebrań w klasach.
−Warsztaty z przedstawicielami PPP w Łasku (luty 2020).
KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
−Organizowanie spotkań, pogadanek na temat uzależnień, zakupienie na potrzeby młodzieży
szkolnej materiałów multimedialnych dotyczących uzależnień w XXI wieku.
−Przeciwdziałanie patologiom społecznym w szczególności uzależnienie od alkoholu,
narkotyków, dopalaczy, nikotyny.
−Organizowanie konkursów i imprez promujących życie bez nałogów.
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−Zorganizowanie dla młodzieży szkolnej konkursu - „Konkurs plastyczny na plakat z hasłem ”
z zakresu profilaktyki uzależnień.
PRZEDSZKOLE W WIDAWIE
−Rozmowy z dziećmi na temat bezpiecznego wypoczynku zimowego i letniego. Utrwalanie
przez zabawę numerów alarmowych.
−Pogadanka na temat: bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nie rozmawiaj z nieznajomymi oraz
bezpiecznie przy komputerze (utrwalanie zasad bezpiecznego i odpowiedniego korzystania
z internetu).
−Teatrzyk kukiełkowy pt. „Przygody Necia w internecie”, który miała na celu podniesienie
wiedzy na temat internetu i uwrażliwianie dzieci na zagrożenia związane z korzystaniem z sieci.
−W ramach zespołu zadaniowego „Kodowanie na dywanie” oraz realizacji planu rocznego
zaprezentowane zostały dzieciom zabawy bez użycia komputera i tabletów.
„Jesień w kolorowych barwach”, „Do celu”, „Bajkowe sudoku”, „Sympatyczny miś we
współrzędnych ukryty”, „Zakodowana droga”, „Kredka”, „Pingwin - dyktando graficzne”, „
Zakodowana choinka”.
Działanie 2. Organizowanie konkursów i imprez promujących życie bez nałogów.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE
−Konkurs plastyczny „Albo będziemy trzeźwi, albo nas wcale nie będzie” organizowany przez
Wójta Gminy Widawa oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
−Konkurs plastyczny - „Ilustracja do mojej ulubionej książki” i „Wiosna w bibliotece”.
X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem: Bezpiecznie na wsi: Nie ryzykujesz gdy
zwierzęta znasz i szanujesz - zorganizowany przez KRUS, Konkurs fotograficzny „Widok
z okna”.
−Konkurs plastyczny pod hasłem „Choinka inaczej”.
−Konkurs plastyczno-językowym „ Najpiękniejsza kartka Bożonarodzeniowa”.
−Konkurs „Daj się zobaczyć Mikołajowi”.
−Konkursy z języka angielskiego:
-,,Międzyklasowe Dyktando z Języka Angielskiego”
-,,Na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową w języku angielskim”,
-Szkolnego konkurs historyczny „Polska Niepodległa”,
−Konkurs na „Najciekawsze hasło ułożone z symboli pierwiastków chemicznych”.
−Klasowy konkurs plastyczny – „ Kartka świąteczna” i „Zimowe okno”.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU/GKRPA w Widawie
−Udział w konkursie plastycznym dotyczącym uzależnień zorganizowanym przez GKRPA.
−Udział w akcjach promujących zdrowy styl życia i prawidłowe odżywianie „Śniadanie daje
moc”, „Dzień jabłka”.
SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RESTARZEWIE
−Uczestnictwo w konkursach zorganizowanych przez GKRPA.
−Udział w akcjach promujących zdrowy styl życia i prawidłowe odżywianie.
KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Zorganizowanie dla młodzieży szkolnej konkursu plastycznego.
Działanie 3. Organizowanie działań zwiększających dostępność terapeutyczną
i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
−Współpraca z Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Łasku.
−Finansowanie działalności Punktu Konsultacyjno – Terapeutycznego w Widawie.
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−Wsparcie finansowe działalności Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
−Funkcjonowanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – 4 spotkania zespołu i 33 grup
roboczych. Objętych pomocą było 13 rodzin.
Działanie 4. Opracowanie i wdrożenie programów w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
GMINA WIDAWA
– Gmina Widawa realizuje „Program Asystent Rodziny na rok 2020”.
KOMISARIAT POLICJI W WIDAWIE
−W roku 2020 funkcjonariusze KP Widawa kilkukrotnie przeprowadzili 35 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 33 Grupach Roboczych oraz 4 spotkaniach członków Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego.
−Przeprowadzono 71 wizyt w rodzinach objętych procedurą Niebieskiej Karty.
−Chronili życie i zdrowie ludzi oraz mienie przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te
dobra.
−Przeprowadzono 94 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 osoby stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia członków rodziny.
−Podjęto działania prewencyjne wobec sprawców przemocy oraz udzielono informacji ofiarom
o możliwości uzyskania pomocy.
−Funkcjonariusze KP w Widawie uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Komendę
Powiatową Policji w Łasku.
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.
−Koordynowanie akcji charytatywnej na rzecz 9 letniej mieszkanki Gminy Widawa. Celem
akcji charytatywnej była pomoc rodzicom w zebraniu środków finansowych na pokrycie
kosztów leczenia po zdiagnozowanej chorobie nowotworowej. W ramach prowadzonych
licytacji internetowych udało się wylicytować przedmioty na łączną kwotę 12.570,00 zł, ponadto
na subkonto wpływały dowolne wpłaty od darczyńców i wpłaty z 1% przy rocznym rozliczeniu
które uczyniły łączną kwotę 20.000,00 zł.
Wypłata przez GOPS Widawa świadczeń z pomocy społecznej:
wypłata zasiłków stałych - 498,
zasiłków celowych - 96,
specjalnych zasiłków celowych - 45,
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zasiłków okresowych - 40,
wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osoba niepełnosprawną 10 świadczeń od lipca
2020 r. dla jednej rodziny.
−Wypłata przez GOPS Widawa:
świadczeń rodzinnych – 337 rodzin, liczba wypłaconych świadczeń - 5289,
świadczeń opiekuńczych - 169 rodzin liczba wypłaconych świadczeń - 2100,
świadczenia wychowawczego – 732 rodzin, liczba wypłaconych świadczeń - 12988,
świadczeń alimentacyjnych – 22 rodziny, w tym świadczeń alimentacyjnych 365,
świadczenia dobry start (300+) – liczba wypłaconych świadczeń 1362,
dodatki mieszkaniowe 13 rodzin 146 świadczeń.
−Realizacja Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014-2020” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Podprogramu 2019) dot.
dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Widawa. W roku ubiegłym
z pomocy skorzystało 768 osób tj. 422 rodziny.
−Realizacja w 2020 r. Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata 2018-2020.
−Realizacja Programu Asystent Rodziny na rok 2020. Pod opieką asystentów rodziny było
15 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.
−Organizacja akcji charytatywnej „Szlachetna Paczka” – dwóch pracowników GOPS Widawa
i 8 wolontariuszy z terenu Gminy Widawa, pomocy udzielono 10 rodzinom.
Cel operacyjny 3. Podejmowanie działań minimalizujących zjawisko izolacji
i osamotnienia
Działanie 3. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości udziału w życiu
publicznym.
RADA GMINY WIDAWA
−Zapewnienie
dodatkowego
miejsca
parkingowego
przeznaczonego
dla
osób
niepełnosprawnych – od wewnętrznego parkingu urzędu Gminy Widawa z wejściem do budynku
dostosowanym dla osób niepełnosprawnych.
−Uruchomienie punktu informacyjnego na parterze budynku UG.
−Powołanie koordynatorów ds. dostępności w UG oraz w jednostkach organizacyjnych.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W DĄBROWIE WIDAWSKIEJ
−udział podopiecznych w WOŚP organizowanej w GOK w Widawie, przekazanie prac na
licytację, występ artystyczny pt.: ,,Kopciuszek na zawodach” (7 osób uczestniczących,
4 opiekunów) 12 stycznia 2020 r.
−uczestnictwo w balu karnawałowym organizowanym przez DPS w Witowie (11 uczestników,
2 opiekunów) 30 stycznia 2020 r.
−udział w III Balu Maskowym organizowanym przez ŚDS w Zduńskiej Woli (3 uczestników,
1 opiekun) 6 lutego 2020 r.
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−zorganizowanie wyjazdu do kina do Zduńskiej Woli na film „Boże Ciało” (19 uczestników
i 12 opiekunów) 2 marca 2020 r.
−wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego na Groble w Klukach (33 uczestników,
11 opiekunów) 21 i 28 lipca 2020 r.
−przekazanie prac plastycznych wykonanych przez uczestników na licytację VI Balu
Charytatywnego w Gminie Widawa organizowanego przez GOPS w Widawie na rzecz
niepełnosprawnego dziecka, wrzesień 2020 r.
− zorganizowanie wycieczki do ZOO w Borysewie (16 podopiecznych, 10 opiekunów)
15 września 2020 r.
− zorganizowanie wycieczki na Jasną Górę do Częstochowy (11 uczestników z rodzinami
i opiekunami) 22 września 2020 r.
−zorganizowanie konkursu w ŚDS Dąbrowa Widawska pt. ,,Najładniejsze jesienne drzewo (6
uczestników konkursu) 15 października 2020 r.
−styczeń – październik 2020 r. zorganizowanie zajęć z dogoterapii dla osób
z niepełnosprawnością sprzężoną (9 osób niepełnosprawnych).
−uczestnictwo w konkursie plastycznym w ŚDS Łask pt. ,,Jak wygląda muzyka” (3
uczestników, II miejsce podopiecznej w kategorii haft i aplikacja) 19 października 2020 r.
−współzorganizowanie przekazania paczek świątecznych w związku z akcją charytatywną ,,
Pomocna dłoń dla seniora i osób niepełnosprawnych” z inicjatywy Fundacji ,,Dla zdrowia” (2
uczestników) 17 grudnia 2020 r.
−uczestnictwo w konkursie plastycznym pt. ,, Najpiękniejsza dekoracja Bożonarodzeniowa
zorganizowanym przez GOK we Widawie (2 uczestników, otrzymanie wyróżnienia przez
uczestników ŚDS).
Działanie 4. Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W DĄBROWIE WIDAWSKIEJ
W miesiącach sierpień – listopad 2020r. miała miejsce inwestycja ,,Likwidacja barier
w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się – przebudowa istniejącego
budynku ŚDS w Dąbrowie Widawskiej w związku z montażem windy dwuprzystankowej
wewnątrz budynku”. Środki na zakup windy pochodziły z PFRON pn.. ,,Program wyrównywania
różnic między regionami III” w kwocie 70 119,22 zł z oraz z rezerwy celowej budżetu państwa
w kwocie 57 600,00 zł oraz wkładu Gminy Widawa 2770,28zł. Łączny koszt inwestycji to
130 489,50zł. Zakup i montaż windy przyczyni się do likwidacji barier architektonicznych
w budynku ŚDS i stworzy osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich oraz z dysfunkcją
ruchową możliwość w pełni korzystania z zajęć w całym budynku. Zakup i montaż windy
umożliwi pełne wykorzystanie budynku dla osób niepełnosprawnych i zwiększy ich komfort
przebywania w placówce.|
RADA GMINY
Zapewnienie miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych
w kartę parkingową.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU
−Dostosowanie pomieszczeń i elementów wnętrz do potrzeb dziecka niewidomego.
−Utworzenie strony internetowej szkoły dostosowanej dla osób ze specjalnymi potrzebami.
Cel operacyjny 4. Zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów.
Działanie 1. Zwiększenie dostępu i rozszerzenie zakresu świadczeń, z uwzględnieniem
specjalistycznych usług medycznych.
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W związku ze stanem pandemii w 2020 roku nie utrzymano na dotychczasowym poziomie
dostępu pacjentów do lekarzy specjalistów. Natomiast lekarze rodzinni udzielali głównie
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teleporad w okresie od IV do XII 2020 r. Kardiolog (31 pacjentów), Psychiatra (156 pacjentów),
Lekarz rehabilitacji (92 pacjentów), Endokrynolog (22 pacjentów), Ginekolog (314 pacjentki).
Działają również prywatne gabinety lekarskie: USG, ortopeda, urolog.
−bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat (2 x w roku)
−bezpłatne badania wzroku (3 x w roku)
−odpłatne badania na osteoporozę (3 x w roku)
−bezpłatne badanie słuchu (1 x w roku)
−ilość deklaracji do lekarza POZ – 5139
−pielęgniarki środowiskowej – 5098
−położnej – 2919,
−pielęgniarka szkolna – 524
Porady lekarza POZ w gabinecie, teleporady i wizyty domowe – 27676.
Wizyty pielęgniarskie w środowisku i gabinecie- 690, wizyty położnej w środowisku – 360.
Umowa z Gminą Widawa w sprawie przekazania środków na realizację zadania w zakresie
ochrony zdrowia pn. „Wzrost dostępności do świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza na
terenie gminy Widawa w roku 2020”
Wartość dofinansowania – 83 998,00
Liczba wykonanych świadczeń – 11.944.
RADA GMINY
−zwiększenie dostępu i rozszerzenie zakresu świadczeń, z uwzględnieniem specjalistycznych
usług medycznych
Działanie 2. Edukacja w zakresie zdrowego stylu życia
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH, URZĄD
MIEJSKI W ŁASKU, PSSE W ŁASKU, KPP W ŁASKU,
−Pogadanki z pielęgniarką szkolną.
−Przeprowadzenie bilansów w poszczególnych klasach oraz fluoryzacji.
−Pogadanka z pielęgniarką szkolną kl. II luty - przeciwdziałanie zarażeniem się grypą.
−Przeprowadzenie bilansów w poszczególnych klasach oraz fluoryzacji.
−Fluoryzacja kl. II, kl. III
−Prezentacja multimedialna nt. Zdrowego stylu życia kl. I
−Pogadanka nt. Zasad obowiązujących w stanie epidemii: zasady właściwego mycia
i dezynfekcji rąk
−Uaktualnianie gazetki na korytarzu szkolnym dotyczącej sytuacji epidemiologicznej.
−Programy edukacyjne.
−Trzymaj formę
−Zadbaj o swoje płuca
−Czyste powietrze wokół nas
−Ratujemy i uczymy ratować
−Bezpieczny internet
−Udział w różnych konkursach promujących zdrowy styl życia.
−Liczne rozmowy, pogadanki nt. dbania o własne zdrowie.
−Zasady prawidłowego żywienia.
−Udział w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury” kl. I 2020 r. (do czerwca) kl. I i II
(2020 r.) Klasowy Konkurs „Zdrowa Żywność”
−Udział w programie „Akademia Bezpiecznego Puchatka” (m.in.- bezpieczeństwo
w Internecie: kl. I do lutego 2020 r.)
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−Pedagogizacja rodziców podczas zebrań. (kl. II, III, IV, V)
−Program dla szkół - warzywa, owoce, mleko i przetwory mleczne w szkołach.
−Pogadanki i rozmowy nt. właściwej higieny osobistej, WZW - typ A, pedikulozie, unikaniu
nałogów, wyrabianiu nawyków zdrowego odżywiania, spędzania czasu wolnego.
−Rozstrzygnięcie szkolnych konkursów- zdrowy styl życia „Papieros niszczy zdrowie” dla klas
1-3, „O niemarnowaniu żywności” dla klas IV-VIII.
−Szkolny konkurs w czasie nauki zdalnej ,,Ogólnopolski Dzień Czystego Powietrza”
−Pogadanki na zajęciach z wychowawcą w klasie VIII i zajęciach WF w klasie IV,
przygotowywanie przez uczniów prac plastycznych na temat: Piramida zdrowego żywienia oraz
uczniów kl. V plakatów „Zdrowym być”; Moja ulubiona dyscyplina sportu.
−Lekcje na temat przemyślanych zakupów i przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.
−Liczne pogadanki nt. Właściwego zachowania w obliczu obecnej sytuacji epidemiologicznej.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE/PSSE/GKRPA
−Realizacja programów edukacyjnych takich jak:
−Trzymaj formę – klasy V b i VII rok szkolny 2019/2020, VI b i VII rok szkolny 2020/2021
−Bieg po zdrowie – kl. IV
−Wojewódzka Kampania Edukacyjna „Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie”
w klasach VIII
−Uczniowie uczestniczyli w innowacjach pedagogicznych mających na celu:
- wszechstronny rozwój uczniów poprzez muzykę, taniec i zabawę,
- profilaktykę wad postawy poprzez zabawę i aktywność ruchową.
- Realizacja programu w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Program dla szkół „Promujemy
Zdrowy Styl Odżywiania” - uczniowie klas I-V pili mleko oraz przetwory mleczne.
·Pomoc psychologiczno – pedagogiczna.
·Pięcioro dzieci zostało objętych dożywianiem z programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku
szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 i korzystało do czasu nauki zdalnej.
Działanie 3. Diagnoza potrzeb zdrowotnych i opracowanie programu ich realizacji.
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.
Świetlica w Restarzewie – 1 opiekun, 10 godzin w tygodniu,
Świetlica w Rogóźniu – 1 opiekun, 9 godzin w tygodniu,
Świetlica przy GOK w Widawie – 3 opiekunów po 18 godzin w tygodniu.
Zajęcia odbywały się do końca marca 2020 r. ze względu na pandemię coronawirusa.
Działanie 3. Utworzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin.
KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
−Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Widawie zorganizowała
9 posiedzeń,
−Działaniami komisji zostało objętych 14 osób wskazanych złożonymi wnioskami
o zastosowanie leczenia. Wysłało 34 zaproszenia do osób uzależnionych i 2 do osób
współuzależnionych celem przeprowadzenia rozmowy motywacyjnej.
−Przeprowadzono
16 rozmów
motywujących
z7
osobami
uzależnionymi
i2
współuzależnionymi,
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−W wyniku podjętych działań 1 osoba została skierowana na badanie do biegłych sądowych
(psychiatry i psychologa) celem wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu.
−Niektórzy uzależnieni zobowiązali się do uczestnictwa w spotkaniach grup samopomocowych
działających w Dubiu, Burzeninie, Konopnicy, Sieradzu lub Łasku. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się porady psychologa udzielane w Punkcie Konsultacyjno – Terapeutycznym
w Widawie.
−Osobom spokrewnionym z osobami uzależnionymi od alkoholu udzielono porad n/t
motywacji osoby uzależnionej do podjęcia leczenia oraz działań z tym związanych.
−Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydała 17 postanowień,
opiniując pozytywnie złożone przez przedsiębiorców wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż
alkoholu.
−W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa zrezygnowano z kontroli sklepowych.
Działanie 4. Utworzenie Punktu Poradnictwa Specjalistycznego
KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
−Punkt konsultacyjno – terapeutyczny dla rodzin dysfunkcyjnych.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU/ SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH/GKRPA
w WIDAWIE/PPP W ŁASKU
−Rozmowy pogadanki o negatywnym działaniu alkoholu i innych środków odurzających na
organizm człowieka oraz zachowania uzależnionego od niego.
−Udostępnienie uczniom broszurek zawierających informacje o negatywnych skutkach picia
alkoholu i spożywaniu środków psychoaktywnych.
−Nauka zachowań asertywnych.
−Wpływ alkoholu na zdrowie młodego człowieka.
−Liczne rozmowy, pogadanki nt. „Unikania zagrożeń” oraz dbania o własne zdrowie .
−Udział w konkursie gminnym pt. „Albo będziemy trzeźwi, albo nie będzie nas wcale”.
SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RESTARZEWIE
−Gazetka promujące życie zgodne z wartościami ogólnoludzkimi.
−Rozmowy uświadamiające i promujących życie w trzeźwości,
−Promowanie aktywnych formy spędzania czasu wolnego.
−Nauka zachowań asertywnych - ćwiczenia, rozmowy.
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
−Kierowanie uczniów na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
−Możliwość uzyskania porady psychologa w Punkcie Konsultacyjno – Terapeutycznym
w Widawie
Cel strategiczny 3. Rozwój kultury, oświaty, sportu i rekreacji
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. Na terenie Gminy Widawa realizatorami tego
celu są Gminna Biblioteka Publiczna w Widawie, Gminny Ośrodek Kultury w Widawie,
Stowarzyszenie IKAR oraz placówki szkolne na terenie gminy.
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 pod hasłem: „Biblioteczny miszmasz” w trakcie
których odbyło się szereg atrakcji, które pozwoliły młodym osobom twórczo i aktywnie spędzić
wolny czas. Kluczem otwierającym świat zabaw był TEATRZYK KAMISHIBAI i książka
łącząca różne zainteresowania oraz pasje uczestników. Dzieci brały udział w artystycznych
zabawach, zajęciach plastyczno - manualnych, rozrywkach ruchowych i planszowych. Literatura
dla dzieci inspirowała do podejmowania różnorodnych wyzwań, dzięki którym uczestnicy mieli
możliwość prezentowania swoich manualnych umiejętności. Powstały „Bałwanki, Laurki dla
Babci i Dziadka, Maski Karnawałowe, Kukiełki, Psiaki-Cudaki”. Spotkania upłynęły w miłej
i przyjaznej atmosferze. Powstało wiele ciekawych prac, które w okresie zimowym służyły jako
dekoracja biblioteki.
−Walentynkowo w Bibliotece w Widawie – wystawka walentynkowa o tematyce miłości –
książki, ilustracje, cytaty, sentencje, pluszaki, balony, kartki.
−Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"- marzec - wystawka książek "Żołnierze
Wyklęci" oraz zaproszenie do wypożyczania materiałów związanych z tą tematyką.
−Od 16.03.2020 r. do 4 maja 2020 nasze bibliotek w związku z pandemią covid-19 były
nieczynne dla użytkowników biblioteki oraz zaplanowane imprezy i spotkania zostały odwołane
– w tym czasie trwały tylko prace wewnętrzne biblioteki. Po 4 maja wznowiona została praca
bibliotek – która wiązała się tylko z udostępnianie zbiorów bibliotecznych na zewnątrz –
przestrzegając odpowiednie zasady sanitarno-epidemiologiczne.
−Od 16 marca do chwili obecnej udostępniamy także online materiały, linki i informacje
poprzez portal społecznościowy biblioteki – Facebook – a były to np. książki on-line do pobrania
dla dzieci i dla tych, którzy potrzebują wytłumaczyć najmłodszym czym jest koronawirus i co
robić, by się przed nim ustrzec, udostępniono link do darmowej książki Basia i głupi wirus (Basia
- tytuł książkowej serii dla najmłodszych) oraz inne ciekawe propozycje dla naszych
najmłodszych czytelników.
−Patroni roku 2020 ustanowieni w drodze okolicznościowych uchwał - uhonorowani zostali:
św. Jan Paweł II, hetman Stanisław Żółkiewski, Roman Ingarden i Leopold Tyrmand. Rok
2020 jest także rokiem Bitwy Warszawskiej 1920 roku i Zaślubin Polski z morzem w Pucku.
W związku z tym prezentujemy gazetkę poświęconą wyżej wymienionym postaciom
i wydarzeniom.
−Obchodzony dnia 2 kwietnia 2020 – Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – również
odbył się w czasie koronowirusa udostępniono link z mądrymi i refleksyjnymi bajkami
i piosenkami dla dzieci co za tym idzie można było znaleźć sposób na wygranie z nudną.
−Dzień Bibliotekarza i Bibliotek - od wielu lat rozpoczyna Tydzień Bibliotek (8-15 maja),
okres, który stał się symbolem jedności bibliotekarskiego środowiska, determinacji
i kreatywności w promowaniu wartości kulturowych, edukacyjnych i społecznych bibliotek.
Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Zasmakuj w Bibliotece” i jest wyjątkowa, ponieważ
wszystkie kreowane wydarzenia mają charakter online w związku ze światową pandemią.
−Prezentujemy również NOWOŚCI KSIĄŻKOWE w formie wystawek oraz informacji na
Facebooku.
−Odbyło się Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego ze względu na pandemię
tylko wśród naszych czytelników.
−Biblioteki systematycznie prowadzą prace związane z rozpowszechnianiem czytelnictwa.
Sporządzają gazetki, wystawki z rocznic literackich i narodowych. Organizują konkursy
z nagrodami, lekcje biblioteczne.
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−Instytucja spełnia wszystkie zadania, które są jej wyznaczone, zapewnia dostęp do wszelkich
informacji, zaopatruje placówkę w potrzebne nowości wydawnicze oraz organizuje zajęcia
kulturalno - oświatowe.
GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIDAWIE
W roku 2020 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 2020 r.:
1. Organizacja Konkursu Kolędowego.
2. Organizacja Konkursu na najpiękniejszą koronę
3. Wspólnie z placówkami oświatowymi z Gminy Widawa zorganizowano Finał WOŚP,
podczas którego wystąpiła grupa z profesjonalnie przygotowanym programem oraz grupa teatralna
,,,Wesołe Nutki’’, ,,Widawianie”. Przekazanie fantów na licytację.
4. Organizacja przeglądu zespołów śpiewaczych „Pośpiewajmy Razem”.
5. Przygotowano i zorganizowano wystawę prac plastycznych dzieci biorących udział
w konkursie o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom.
6. Przygotowano i zorganizowano imprezę z okazji Dnia Kobiet
7. Pomoc przy organizacji wydarzenia Szlachetna Paczka.
Wszystkie stroje i akcesoria niezbędne do programów i inscenizacji szyte i wykonywane są
przez GOK we własnym zakresie, z materiałów zakupionych z budżetu GOK oraz pozyskanych
od miejscowych przedsiębiorców
−Przy Gminnym Ośrodku Kultury działa również świetlica dla dzieci i młodzieży czynna
codziennie, do czasu zamknięcia GOK. Można w niej grać w szereg różnych gier planszowych
oraz skorzystać ze sprzętu np. bilard, rzutki.
−GOK jest również miejscem gdzie co piątek harcerze mają swoje zbiórki. Sale są również
dostępne, dla Sołectwa Widawa, stowarzyszeń oraz klubów działających na terenie gminy.
−GOK udostępnia również salę na bezpłatne szkolenia, dla rolników, bezrobotnych,
przedsiębiorców i innych mieszkańców.
−Od 2019 w GOK Widawa organizuje wraz z Radnym Sylwestrem Morawskim zajęcia
piłkarskie. W GOK odbywają się również zajęcia Karate-Shidokan. Biorą w nich udział zarówno
dzieci jaki i osoby dorosłe. GOK w miarę możliwości finansowych stara się zapewnić grupom
sportowym sprzęt do prowadzenia zajęć.
−Od 2020 r. oferowane są również zajęcia plastyczne dla osób dorosłych, prowadzone przez
instruktora GOK.
−Podczas pandemii, przeprowadzane były zajęcia online z zajęć plastycznych i muzycznych.
−Organizowaliśmy konkursy z nagrodami.
−Wsparliśmy akcję charytatywną organizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Widawie, poprzez przekazanie fantów na licytację.
Poprzez wprowadzenie przez władze państwowe obostrzeń i zakazów w przestrzeni publicznej
związanych z pandemią COVID-19, GOK nie jest w stanie prowadzić wszystkich
dotychczasowych zajęć i działań takich jak: Dożynki, Festyn Rodzinny. Większość zajęć musiała
zostać wstrzymana, przez obowiązujące przepisy. Gdy poszczególne restrykcje restrykcje zostaną
zdjęte, bądź nastąpi luzowanie obostrzeń, GOK powróci do dalszej normalnej pracy.
W ramach działalności w 2020 roku GOK oferował następujące zajęcia:
−Dziecięcy zespół wokalno-taneczny WESOŁE NUTKI – nauka śpiewu i tańca –
40 uczestników.
−Zespół Śpiewaczy WIDAWIANIE – nauka śpiewu – 16 osób
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−Młodzieżowa grupa taneczna Streeat Dance – 9 osób.
−Amatorska grupa teatralna TACY SAMI – grupa teatralna – 12 osób
−Zajęcia Wokalne – Grupa Muzyczna – 20 osób.
−Orkiestra dęta - próby instrumentalne, nauka gry na instrumentach dętych – 15 osób
−Koło plastyczne - prowadzenie zajęć plastycznych dla dzieci – 30 osób
−Warsztaty plastyczne dla dorosłych, malowanie i rysowanie – 6 osób,
−Nauka gry na gitarze – 15 osób
−Nauka gry - nauka gry na keyboardzie – 6 osób.
−Zajęcia sportowe – nauka gry w piłkę nożną – 15 osób.
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,
gry planszowe: tenis stołowy, piłkarzyki, stół hokejowy zabawy z piłką na świeżym powietrzu.
Działanie 2. Organizowanie wyjazdów do kina, teatru
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE
−W związku z sytuacja epidemiologiczną nie organizowano wyjazdów.
SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RESTARZEWIE
−Wyjazdy do parku Trampolin w Bełchatowie.
−Wyjazd na lodowisko.
−Wyjazd na ściankę wspinaczkową.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH
W ramach pracy zdalnej biblioteki szkolnej:
−przygotowanie i przesłanie materiału-Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie zaprasza do
zwiedzenia wystawy on-line ,,Polski plakat olimpijski i sportowy.
−zaproszenia do udziału w wirtualnej wycieczce:,,Filharmonia Narodowa w Warszawie”
−przygotowanie i przesłanie uczniom zaproszenia do udziału w wirtualnych wycieczkach
,,Szlakiem drewnianych kościołów w Polsce„
−Wirtualna wycieczka po Muzeum Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem.
−Witrualne zwiedzanie Rzymu.
−Wirtualna wycieczka do Biskupina – Festyn Archeologiczny w Biskupinie (kl. II)
−Wirtualna wycieczka - Najpiękniejsze zamki w Polsce. (kl. II)
−Wirtualna wycieczka do delfinarium (kl. II)
−Inne wirtualne wycieczki do ciekawych miejsc.
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
−Odbyła się wycieczka na przedstawienie teatralne pt. „Leśne przygody” do Miejskiego Domu
Kultury w Łasku. Ze względu na obostrzenia i ograniczenia wynikające z sytuacji związanej ze
stanem epidemii w naszym kraju, wycieczki zostały odwołane, natomiast spacery i pobyt na
świeżym powietrzu dzieci odbywały się na terenie przedszkola.
Działanie 3. Prowadzenie zajęć wokalnych i tanecznych.
Działanie 5. Organizowanie kół zainteresowań
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH
−Koło polonistyczne
−Koła matematyczne
−Koło polonistyczne (2019/2020)
−Koło historyczne (2019/2020)
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−Koło szachowe (2019/2020)
−Koło czytelnicze (2020/2021) kl. III
−Koło matematyczne (2019/2020) kl. III
−Koło zajęć artystycznych dla uczniów klasy I.
−Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów - Koło historyczne dla uczniów klasy VII
(2020/2021)
−Koło przygotowujące do egz. po kl. VIII z języka polskiego
−Szkolny Klub Wolontariatu
−Organizowanie konsultacji przedmiotowych dla uczniów klasy VIII w szkole w trakcie
trwania nauki zdalnej
−Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego w ramach pomocy ppp
w poprzednim roku szkolnym dla klasy VIII w obecnym dla kl. IV
−Koło piłki siatkowej (zajęcia prowadzone na sali w Widawie)
−Koło artystyczne
−Koło przyrodnicze
SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RESTARZEWIE
−Koło Młodego odkrywcy
−Szkolne Koło Teatralne
−Gimnastyka korekcyjna
−Szkolne
Koło
Sportowe.
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
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 FILIALNA W OCHLACH
−Stypendium Wójta Gminy Widawa za dobre wyniki w nauce.
−Udział uczniów kl. VII i VIII w konkursie kuratoryjnym z j. angielskiego i niemieckiego.
−Udział 21 uczniów kl. IV – VIII w Europejskim Konkursie z j. angielskiego “ The Big
Challenge” i uzyskanie przez nich wysokich wyników w tym konkursie.
−Ogłoszenia i przeprowadzenie I Międzyszkolnego Konkursu Grafiki Komputerowej „Dzień
Bezpiecznego Internetu – Działajmy Razem”.
−Konkursy literackie, recytatorskie, ortograficzne.
−Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów.
−Tworzenie własnych konkursów np. Klasowe konkursy 1 z 20
Klasowy Konkurs pięknego czytania (kl. II)
−Klasowy konkurs pięknego czytania oraz klasowe konkursy plastyczne (kl. III)
−Udział uczniów w Archidiecezjalnym konkursie wiedzy biblijnej kl.VI-VIII oraz w konkursie
plastycznym “Na zakładkę do Biblii” kl. I-III
−Szkolny konkurs czytelniczy na wiersz ,,Nauka w czasie COVID-19” (zdalna nauka)
−Szkolny konkurs czytelniczy na reklamę ulubionej książki
−konkurs czytelniczy ,,Warto czytać, bo”
−konkurs czytelniczy ,,Czy znasz Zemstę Aleksandra Fredry?”
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−Uatrakcyjnienie zajęć lekcji języka polskiego podczas nauki zdalnej w klasie VI – konkursy
klasowe na plakat propagujący czytanie komiksów, kreatywne sposoby pracy z lekturą lekturowe pudełka.
−Rozmowy wspierające i motywujące.
−Udział w konkursach plastyczno - profilaktycznych organizowanych przez GKRPA
i konkursach organizowanych przez UG Widawa.
−Występy uczniów na finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
−Udział w Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa.
−Udział uczniów w zajęciach rozwijających zainteresowania.
−Występy uczniów podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.
−Porady i wskazówki dla rodziców i uczniów (przesyłanie filmów motywujących do nauki
i udzielających wskazówek dotyczących skutecznego i efektywnego nauczania za pomocą
dziennika elektronicznego).
−Udział dyrektorów w zdalnym seminarium warsztatowym organizowanym przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej WODN w Sieradzu na temat Zarządzania szkołą kształcącą zdalnie.
SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RESTARZEWIE
−Rozmowy wspierające, motywujące do rozwijania talentów, zdolności.
−Stypendium Wójta Gminy Widawa za b. dobre wyniki w nauce.
−Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania.
−Udział dzieci z oddziału przedszkolnego w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Mały Miś
w świecie Wielkiej Literatury” -okres styczeń – marzec,
−Udział dzieci z oddziału przedszkolnego w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Zabawa
sztuką” - okres wrzesień- grudzień.
−Udział dzieci z oddziału przedszkolnego w ogólnopolskim programie „Kubusiowi przyjaciele
natury”
−Udział uczniów klasy I w projekcie ekologicznym. Czytanie książek o tematyce ekologicznej.
−Udział uczniów w konkursach szkolnych, gminnych i zawodach sportowych.
Działanie 2. Wprowadzenie zachęt, motywowanie do nauki.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOCIWIU
−Stypendium Wójta Gminy Widawa, osoby nagrodzone za bardzo dobre wyniki w nauce.
−Rozwijanie dbałości o wyniki w nauce i zachowaniu.
−Regulamin Oceniania Zachowania poszerzony o aneks nauki zdalnej.
−Przygotowanie przez uczniów prezentacji multimedialnych bądź wyszukiwanie dodatkowych
informacji na różne zajęcia.
−Wykorzystywanie metod aktywizujących i audiowizualnych.
−Systematyczne wspierające i mobilizujące rozmowy nt. pracy nad poprawą wyników w nauce
oraz własnym zachowaniem- wg potrzeb.
−Wykorzystywanie atrakcyjnych środków dydaktycznych pozyskanych w ramach zwiększenia
części oświatowej subwencji ogólnej.
SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RESTARZEWIE
−Stypendium Wójta Gminy Widawa, za b. 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.
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PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W WIDAWIE
Przedszkole realizuje autorskie programy przyjęte uchwałami Rady Pedagogicznej wynikające
z działań statutowych i realizacji podstawy programowej dla przedszkoli: adaptacyjny
wychowawczy, bezpieczeństwa, praca z dzieckiem leworęcznym, program ćwiczeń
usprawniających narządy mowy dziecka, zabawa w terapii pedagogicznej, a także „Bezpieczna
przygoda z multimediami”, „Wiem co jem - bo zdrowym być chcę”. 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:
−Organizowane są uroczystości z udziałem rodziców i zaproszonych gości.
−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 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.
URZĄD GMINY - REFERAT OŚWIATY
Stypendia za rok szkolny 2019/2020 otrzymało łącznie 55 uczniów ze średnią ocen co najmniej
5,00.
−Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chociwiu – 19 uczniów ze szkoły podstawowej
i gimnazjum.
−Szkoła Filialna w Restarzewie – 1 uczeń.
−Zespół Szkół w Widawie – 35 uczniów ze szkoły podstawowej.
Łączna kwota przeznaczona na wypłatę 10.550 zł
Cel operacyjny 3. Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego i tradycji.
Działanie 1. Poznawanie regionu i kultywowanie jego tradycji
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE
−Udział uczniów w audycjach muzycznych.
−Organizacja kół zainteresowań.
−Wspieranie dzieci i młodzieży utalentowanej – przygotowywanie i udział w konkursach.
−Poznanie regionu i kultywowanie jego tradycji:
−udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych, m.in.:
−udział w obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych w Widawie,
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−uczczenie 81 rocznicy najazdu wojsk radzieckich na Polskę,
−udział w akcji „Biało – czerwona flaga”,
−udział w akcji „Szkoła do hymnu”,
−udział w akcji „Szkoła Pamięta” – lokalni bohaterowie.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOCIWIU
−Przegląd kolęd –„Widawskie kolędowanie”.
−Udział w Gminnych Obchodach Święta Niepodległości.
− Udział Pocztu Sztandarowego w Obchodach Dnia Edukacji Narodowej.
−Obstawienie liturgii, przygotowanie oprawy Mszy Świętej przedstawienie krótkiego programu
muzycznego podczas Mszy Świętej z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II .
−Pogadanki i rozmowy:
- Atrakcyjność mojej miejscowości
- Produkty i potrawy regionalne źródłem informacji o mieszkańcach, i tradycjach danego regionu.
- Ciekawe miejsca w naszej okolicy.
- Pamiątki i tradycje rodzinne.
- Ciekawe miejsca w naszej okolicy.
- Tradycje i zwyczaje naszego regionu.
−Projekt – "Święta Bożego Narodzenia” (kl. II)
−Przygotowanie prezentacji multimedialnej
−„Zwyczaje świąt Bożego Narodzenia”(kl. VII)
−Cykl lekcji poświęconych legendom naszego regionu
− Spacery po okolicy, pogadanki i rozmowy.
−Prowadzenie kroniki szkolnej.
−Udział w akcji Szkoła pamięta.
−Udział uczniów szkoły w akcji: 11.11 odśpiewanie hymnu państwowego.
W ramach pracy zdalnej biblioteki szkolnej:
−przygotowanie i przesłanie uczniom zaproszenia do udziału w wirtualnej wycieczce:
−,,Jaskinia Wierzchowska Górna”
−przygotowanie i przesłanie uczniom zaproszenia do udziału w wirtualnej wycieczce
,,Szlakiem drewnianych kościołów w Polsce - Cerkiew św. Michała Archanioła w Brunarach
Wyżnych‘’.
−przygotowanie i przesłanie uczniom zaproszenia do udziału w wirtualnej wycieczce
,,Szlakiem drewnianych kościołów w Polsce”.
−przygotowanie
i przesłanie
uczniom
zaproszenia
do
udziału
w wirtualnej
wycieczce:#zostańwdomu.
− „2 maja Dzień Flagi RP”.
−przygotowanie informacji dla uczniów dotyczącej 229. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji
3 Maja
SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RESTARZEWIE
−Organizacja uroczystości szkolnych wg kalendarza imprez szkolnych (w czasie trwania nauki
stacjonarnej).
−Poznawanie regionu i tradycji w nim panujących (korzystanie z różnorodnych źródeł
informacji- pogadanki, wyszukiwanie informacji w Internecie).
−Liczne spacery po okolicy-obserwacja najbliższego otoczenia w okresie zimy, wczesnej
wiosny (obserwacja zmian przyrodniczych)
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W DĄBROWIE WIDAWSKIEJ
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−uczestnictwo w konkursie plastycznym pt. „Najpiękniejsza dekoracja”. Bożonarodzeniowa
zorganizowanym przez GOK we Widawie (2 uczestników, otrzymanie wyróżnienia przez
uczestników ŚDS)
URZAD GMINY - REFERAT OŚWIATY
−W dniu 8 lipca 2020 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,
młodzieży i mieszkańców w 2020”. Na realizacje zadania przeznaczono dotacje w kwocie
6 000 zł. Dokumenty można było składać do 30 lipca 2020 roku. Konkurs został rozstrzygnięty
31 lipca 2020 roku. Ofertę złożyło Stowarzyszenie Inicjatywa Kulturalno – Artystyczna Regionu
„IKAR” z siedzibą w Widawie, komisja przyznała dotację w kwocie 3 000 zł.
RADA GMINY WIDAWA
−Publikacja „Kulturowe dziedzictwo Doliny Rzeki Grabi” ukazująca ciekawy i różnorodny
obszar na którym mieszkamy i gdzie działają lokalni twórcy.
−Propagowanie idei rozwoju gminy w oparciu o walory turystyczne.
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W WIDAWIE
−Odbył się bal karnawałowy-warzywny,
−Tłusty czwartek, ostatki, bal przebierańców,
−„Żegnamy zimę - witamy wiosnę”, tradycje związane z pierwszym dniem wiosny,
−Tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi,
−Zabawy andrzejkowe,
−Mikołajki w przedszkolu- tradycje związane ze Świętym Mikołajem,
−Tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia,
Cel operacyjny 4. Rozwój sportu
Działanie 2. Organizowanie rozgrywek sportowych.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE/UKS „LIBERO”WIDAWA
Ze względu na pandemię i ograniczenia z niej wynikające nie udało się przeprowadzić
rozgrywek sportowych na szczeblu gminnym w roku 2020.
GKS „WIDAWIA”
−W 2020 r. GKS Widawia Widawa organizował treningi piłkarskie dla drużyny seniorskiej
oraz drużyn młodzieżowych i dziecięcych. Treningi odbywały się 2 razy w tygodniu. W okresie
wiosenno – letnim zawodnicy trenowali na boisku sportowym a w okresie zimowym na sali
gimnastycznej.
−Organizowano mecze ligowe w ramach rozgrywek prowadzonych przez Łódzki Związek Piłki
Nożnej, towarzyskie jak i również turnieje piłkarskie na boisku i sali gimnastycznej.
W treningach oraz meczach drużyny seniorskiej brało udział średnio 18 osób.
Wśród kibiców uczestniczyło od 50 do 150 osób (o ile przepisy w tym roku na to pozwalały
w związku z pandemia).
−W treningach i meczach drużyny młodzieżowej rocznika 2006-2009 brało udział średnio po
20 chłopców, natomiast w treningach i meczach grup dziecięcych brało udział średnio ok.
25 dzieci.
−Treningi prowadzili: instruktorzy piłki nożnej oraz trenerzy z licencją PZPN.
−Drużyny brały udział w meczach wyjazdowych na terenie powiatów: bełchatowskiego,
łaskiego, zduńskowolskiego, wieluńskiego i sieradzkiego.
−Działacze oraz zawodnicy naszego klubu angażują się także w różnego rodzaju imprezy
sportowe, kulturalne czy akcje społeczne takiej jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
Strażacy – Medykom, Gaszyn challenge.
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−W lipcu 2020 zorganizowano został m.in. turniej piłki nożnej dla dzieci z rocznika 2014-2016.
−Zarząd Klubu pozyskał środki finansowe z Gminy Widawa, Ministerstwa Sportu oraz urzędu
Marszałkowskiego.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W DĄBROWIE WIDAWSKIEJ
−Uczestnictwo w konkursie plastycznym pt. „Najpiękniejsza dekoracja Bożonarodzeniowa
zorganizowanym przez GOK w Widawie na którym ŚDS otrzymał wyróżnienie (2 uczestników).
RADA GMINY WIDAWA
−Organizowanie rozgrywek na szczeblu gminnym – organizacja turniejów sportowych dla
dzieci i młodzieży.
−Organizacja turnieju piłki nożnej między sołectwami.
−Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej:
- rozpoczęcie budowy nowej hali sportowej w Chociwiu.
Działanie 3. Popularyzacja sportu wśród wszystkich i promocja aktywności fizycznej
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOCIWIU.
−Organizacja zajęć sportowych pozalekcyjnych dla kl VI - piłka siatkowa w hali sportowej
w Widawie.
SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RESTARZEWIE
−Gazetki edukacyjne promujące aktywny i zdrowy wypoczynek.
−Rajdy piesze.
−Gry terenowe,
−Wycieczki rowerowe.
−Korzystanie z minisiłowni zewnętrznej.
−Wyjazd na lodowisko.
−Wyjazd do parku trampolin.
−Wyjazd na ściankę wspinaczkową.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE/UKS „LIBERO” WIDAWA
−Wakacyjny Spływ Kajakowy po rzece Widawce – lipiec 2020 (20 uczestników)
−Rajdy rowerowe po Gminie Widawa i gminach ościennych – 2 rajdy, jeden w maju, drugi
w sierpniu( każdorazowo po ok. 15 uczestników)
−Międzysołecki Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Widawa – sierpień 2020 (ok.
80 osób)
−Mikołajkowy Turniej Czwórek Siatkarskich – grudzień 2020 (ok. 30 osób)
−Mistrzostwa Szkoły Podstawowej w Widawie w Tenisie Stołowym – wrzesień/październik
2020 (20 osób)
−Turniej Siatkówki Plażowej „Plażówka w Pandemii” w Gajewnikach – sierpień 2020 (6 osób)
URZĄD GMINY - REFERAT OŚWIATY
W dniu 4 czerwca 2020 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji
zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku pn.
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców oraz
promocja Gminy Widawa poprzez sport w 2020 roku”. Na realizacje zadania przeznaczono
dotacje w kwocie 40 000 zł. Dokumenty można było składać do 24 czerwca 2020 roku. Konkurs
został rozstrzygnięty 24 czerwca 2020 roku. Komisja przyznała dotację w następujących
wysokościach:
1. Uczniowski Klub Sportowy „LIBERO” Widawa – 22.000,00 zł
2. Gminny Klub Sportowy „Widawia” Widawa – 15.000,00 zł
3. Ludowy Zespół Sportowy Chrząstawa – 3.000,00 zł
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Zadania realizowane w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
1. Prowadzenie szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach.
2. Organizowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży poprzez m. in. udział
w zawodach sportowych, rozgrywkach i turniejach sportowych.
3. Upowszechnianie zdrowego stylu życia młodego pokolenia oraz propagowanie stylu życia
wolnego od uzależnień.
4. Rozwijanie umiejętności sportowych wśród dzieci i młodzieży.
5. Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania publicznego.
6. Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim.
Zadania realizowane w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
1. Prowadzenie szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach.
Zorganizowanie działań, które sprzyjać będą zachowaniu zdrowi
2. Organizowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży poprzez m.in. udział
w zawodach sportowych, rozgrywkach i turniejach sportowych.
3. Upowszechnianie zdrowego stylu życia młodego pokolenia oraz propagowanie stylu życia
wolnego od uzależnień.
4. Rozwijanie umiejętności sportowych wśród dzieci i młodzieży.
5. Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania publicznego.
6. Upowszechnianie sportu zorganizowanego w środowisku wiejskim.
7. Prowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej.
8. Zorganizowanie obozu sportowego.
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
−Zakup sprzętu sportowego dla potrzeby dzieci korzystających ze świetlic oraz pozostałych
mieszkańców.
REFERAT INWESTYCJI, ŚRODOWISKA i SPRAW KOMUNALNYCH.
−W ramach programu „Otwarta Strefa Aktywności” w miejscowości Restarzew Cmentarny
została wybudowana i oddana do użytku siłownia zewnętrzna. Inwestycja ta przyczyniła się do
popularyzacji rekreacji oraz spędzania wolnego czasu w sposób aktywny mieszkańców
Restarzewa i miejscowości okolicznych.
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
−zwiększenie poziomu integracji wśród mieszkańców:
- organizowanie różnego rodzaju imprez integracyjnych, okolicznościowych, spotkań, pikników,
festynów rodzinnych itp.:
- współorganizowanie festynów rodzinnych organizowanych przez sołtysów,
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REFERAT INWESTYCJI, ŚRODOWISKA I SPRAW KOMUNALNYCH
−W miejscowości Brzyków na działce na której zlokalizowany jest budynek po byłej Szkole
Podstawowej a w którym obecnie mieści się oddział Gminnego Publicznego Przedszkola
wybudowany został plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna. Obiekty zostały oddane do
użytkowania i są ogólnie dostępne dla lokalnej społeczności.
−W miejscowości Wielka Wieś B wybudowany został i oddany do użytku plac zabaw i jest
ogólnie dostępny dla dzieci wraz z rodzicem lub opiekunem.
−W miejscowości Ligota wybudowany został plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna.
− Obiekty zostały oddane do użytkowania i są ogólnie dostępne dla lokalnej społeczności.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH, PREZYDIUM
RADY RODZICÓW
−Zbiórka pieniędzy na rzecz niewidomej uczennicy klasy III poprzez dobrowolne wpłaty
darczyńców oraz organizację internetowych licytacji.
RADA GMINY WIDAWA
−transmisja obrad Rady Gminy Widawa dostępna na stronie – www.widawa.pl
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 –
422 rodzin, w tym 781 osób.
−Koordynowanie działań zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Widawa Nr 98/2020 z dnia
7 sierpnia 2020 roku, mających na celu opracowanie projektu Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych dla Gminy Widawa na lata 2021 – 2026.
Cel operacyjny 3. Zwiększenie poziomu integracji wśród mieszkańców
Działanie 3. Organizowanie różnego rodzaju imprez integracyjnych, okolicznościowych,
spotkań, pikników, festynów rodzinnych itp.
RADA GMINY WIDAWA
1. Polepszenie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz liderami społeczności
lokalnych.
Stworzenie klimatu sprzyjającego tworzeniu i funkcjonowaniu organizacji pozarządowych oraz
ich udziałowi w rozwiązywaniu problemów społecznych dla stowarzyszenia ZDROWID,
Rozwijanie form życia kulturalno-oświatowego, towarzyskiego i wypoczynku dla osób
starszych poprzez udzielenie dotacji finansowej na prowadzoną działalność.
Udzielenie dotacji klubom sportowym na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych.
Zwiększenie poziomu integracji wśród mieszkańców:
−Organizowanie życia społeczno – kulturalnego w sołectwach na bazie budynków OSP
−22 sierpnia 2020 r. odbył się Piknik Sołecki w Lesie Zawadzkim zorganizowany dzięki
pozyskanym środkom w ramach grantu sołeckiego z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Gmina
Widawa pozyskała 10.000 zł dofinansowania na niezbędny sprzęt ADG oraz ławeczki i stół, dla
mieszkańców sołectwa Las Zawadzki. Mieszkańcy przygotowali społecznie pyszne potrawy.
Były konkursy i zawodu dla dzieci jak i dorosłych. Zostały posadzone krzewy ozdobne
−29 sierpnia 2020 r. w Patokach odbył się Piknik Rodzinny pt. „Pożegnanie Wakacji” na
organizacje którego Gmina Widawa pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach
grantu sołeckiego 10.000 zł. Gmina Widawa ze środków własnych przeznaczyła 2.000 zł.
W ramach grantu został wykonana przez firmę zewnętrzną posadzka cementowa wraz
z ociepleniem w budynku wiejskim w Patokach za kwotę 10.800 zł, 1000 zł zostało przeznaczone
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na zakup produktów na organizację poczęstunku, który społecznie przygotowało Koło Gospodyń
Wiejskich w patkach wraz z Rada Sołecką.
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
1. Organizowanie różnego rodzaju imprez integracyjnych, okolicznościowych, spotkań,
pikników, festynów rodzinnych,
−Współorganizowanie festynów rodzinnych organizowanych przez sołtysów.
−Współorganizowanie pikników rodzinnych organizowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH, PREZYDIUM
RADY RODZICÓW
−Organizacja uroczystości szkolnych (rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego)
z zachowaniem reżimu sanitarnego.
−Prezent mikołajkowy dla uczniów klasy VII dostarczony do domu – akcja z inicjatywy
rodziców uczniów klasy VII.
SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RESTARZEWIE
Organizacja uroczystości integrujących uczniów, pracowników szkoły, rodziców (przed
pandemią) tj.
−Organizacja Dnia Babci i Dziadka,
−Choinka szkolna.
−Dzień tabliczki mnożenia
−Obchody Dnia Edukacji Narodowej
−Organizacja w grupach przedszkolnych (3-4 l) i (5-6 l) dla dzieci uroczystości z zachowaniem
warunków sanitarnych i bez dodatkowego udziału rodziców:
Dzień chłopaka, Dzień kropki, Pasowanie na przedszkolaka i starszaka, Andrzejki,
Mikołajki, Jasełka.
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W WIDAWIE
−Zabawy: karnawałowa, andrzejkowa, mikołajkowa, tłusty czwartek, ostatki - bal
przebierańców.
−„Żegnamy zimę – witamy wiosnę” tradycje związane z pierwszym dniem wiosny.
− Tradycje związane ze Świętym Mikołajem. .
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 2020 r. – liczba statutowa – 40 osób, osób przyjętych do ŚDS w 2020 r. to 47 uczestników
w tym 7 osób na zastępstwo (typu A - 17 uczestników przewlekle psychicznie chorych, B-18
osób z niepełnosprawnością intelektualną, C-12 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia
czynności psychicznych, w tym typu D – 9 uczestników z niepełnosprawnością sprzężoną).
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.
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kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, nauka pisania,
czytania i liczenia, rozpoznawanie pieniędzy, godziny na zegarze), treningu komunikacyjnym.
−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 podczas karmienia, zmiana pampersa, pomoc
podczas ubierania odzieży wierzchniej, podczas kąpieli osobom niepełnosprawnym ruchowo,
pomoc podczas wchodzenia, wychodzenia z samochodu dowożącego do placówki. Pomoc
podczas poruszania. Pomoc w wykupywaniu leków osobom samotnym, niesamodzielnym.
−Na terapii plastycznej zajęcia odbywają się codziennie, stosowane są różne techniki,
innowacyjne np. diamond painting, pirografia, decoupage, foamiran, malowanie pastelami,
farbami olejnymi, origami. W ramach tych zajęć uczestnicy wykonują prace plastyczne na różne
konkursy wewnętrzne i zewnętrzne. Udział w tych konkursach, a czasem także nagrody
motywują do dalszej wytężonej pracy.
−W ramach zajęć teatralnych grupy ,,Dąb” uczestnicy ŚDS przygotowują się do prezentacji
teatralno-taneczno-muzycznych. Uczą się umiejętności wyrażania uczuć, empatii. Rozładowują
frustracje i napięcia będące czasem skutkiem niepełnosprawności. Uczą się umiejętności czytania
i poprawnej dykcji. Ćwiczą pamięć poprzez naukę tekstów, słów piosenek. Ćwiczą słuch
muzyczny poprzez śpiew. Pokonują lęk i nieśmiałość poprzez występy publiczne.
−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.
Działanie 3. Zwiększenie zasobów kadrowych instytucji pomocy społecznej
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.
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 dotyczących realizacji zadań
wynikających z zakresu obowiązków służbowych.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W DĄBROWIE WIDAWSKIEJ
−,,Potrzeby osób niepełnosprawnych w środowisku’’ - udział w szkoleniu pracowników ŚDS
Dąbrowa Widawska - 6 pracowników.
− Udział w szkoleniu pracowników ŚDS Dąbrowa Widawska ,, Terapia zajęciowa – bank
pomysłów z elementami treningu umiejętności społecznych” 8 pracowników.
− Udział w szkoleniu ,,Tworzenie IPPWA i diagnozy uczestników w ŚDS – 8 pracowników.
−,,Niepełnosprawność sprzężona w obliczu aktualnych metod i form pracy z podopiecznymi’’ –
9 pracowników.
−,,Trening umiejętności komunikacyjnych w tym z wykorzystaniem alternatywnych
i wspomagających sposobów porozumiewania się w przypadku osób z problemami
w komunikacji werbalnej” – 9 pracowników.
PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2021 W OPARCIU O WYBRANE CELE „STRATEGII
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY WIDAWA NA
LATA 2021 - 2020
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
CEL 1 ZAPOBIEGANIE BEZROBOCIU I JEGO SKUTKOM
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−Koordynowanie prac społecznie użytecznych dla 13 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.
−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 dotyczących 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.
−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, świadczenia dobry start, dodatków mieszkaniowych, świadczeń z funduszu
alimentacyjnego.
−Realizacja programu operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2020 dot.
dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Widawa.
−Realizacja „Programu Asystent Rodziny na rok 2021”.
−Realizacja Gminnego programu Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata 2021 – 2023.
−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.
CEL 4 PODNIESIENIE POZIOMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ROZWÓJ
WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
−Współpraca z Bankiem Żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym – Podprogram 2020 dot. dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców
Gminy Widawa (dystrybucja żywności, wydawanie skierowań).
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.
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
−Kontynuacja działalności świetlic skierowanych do dzieci i młodzieży.
−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
psychotropowych i nikotynizmu.
−Organizowanie konkursów i imprez integracyjnych promujących zdrowy tryb życia.
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−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.
−Finansowanie działalności nowo otwartego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego z grupą
wsparcia działającego w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie.
−Zakup sprzętu sportowego na potrzeby dzieci i mieszkańców w ramach promocji zdrowego
trybu życia.
−Dofinansowanie organizacji wypoczynku dla dzieci szkolnych z terenu gminy Widawa.
−Zakup ulotek informacyjnych dot. uzależnień i promujących zdrowy tryb życia – na potrzeby
młodzieży szkolnej.
URZĄD GMINY - REFERAT INWESTYCJI, ŚRODOWISKA I SPRAW
KOMUNALNYCH
−Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół w Widawie.
−Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Chociwiu.
−Przebudowa drogi gminnej Widawa Dębina – Dąbrowa Widawska wraz z budowa ciągu
rowerowo – pieszego.
RADA GMINY WIDAWA
−Edukacja w zakresie zdrowego stylu życia
−Podejmowanie działań minimalizujących zjawisko izolacji i osamotnienia
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 2021 r.
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).
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−Realizacja programów edukacyjnych oraz udział w akcjach prozdrowotnych
(współpraca z PSSE).
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 psychoedukacyjne 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 kalendarza imprez szkolnych.
−Motywowanie do udziału w uroczystościach gminnych i parafialnych.
SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RESTARZEWIE
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
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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
działania: integrowanie rodzin - organizowanie uroczystości szkolnych
2. Cel strategiczny: rozwój kultury, sportu i rekreacji.
Cel operacyjny : Polepszenie oferty edukacyjnej.
Działanie: 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.
3. Cel strategiczny: Podniesienie poziomu integracji społecznej i rozwój współpracy
z organizacjami pozarządowymi
Działanie: Współpraca z łódzkim hospicjum dla dzieci.
Działanie: Współpraca z Towarzystwem Nasz.
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
Planowane jest pozyskanie funduszy z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach programu
,,Za życiem” w zakresie pomocy i kompleksowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością
sprzężoną dla 9 uczestników ŚDS w 2021 r. W ramach przyznanej dotacji planuje się
zatrudnienie opiekuna, terapeuty zajęciowego oraz pracownik socjalnego świadczących pomoc,
wsparcie, prowadzących zajęcia i treningi przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością
sprzężoną. Kolejnym zakupem zrealizowanym poprzez dodatkowe środki jest urządzenie
i wyposażenie sali doświadczania świata na piętrze budynku (wyspy światłowodowe, kolumny
wodne, prysznice świetlane, podesty, lampy to aromaterapii, projektory itp.). Sala doświadczania
świata niesie wiele korzyści, ma ona terapeutyczny, rehabilitacyjny wpływ i działanie na
psychofizyczne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.
KLUB SPORTOWY GKS WIDAWIA
Organizacja rozgrywek piłkarskich drużyn seniorów (mecze pucharowe, ligowe, sparingowe).
organizacja rozgrywek piłkarskich dzieci i młodzieży z rocznika 2006 i młodsi(mecze ligowe,
turniejowe i sparingowe).
Organizacja turniejów halowej piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Organizowanie turniejów piłkarskich na boisku trawiastym dla dzieci i młodzieży i dorosłych.
Organizowanie treningów piłkarskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych na sali gimnastycznej
oraz boisku trawiastym (trening 2 x w tygodniu dla każdej grupy wiekowej przez cały rok).
Organizowanie spotkań integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
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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.
Realizacja w 2020 roku Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Widawa na lata 2016-2020 była utrudniona przez sytuację pandemiczną, która występuje od
marca 2020 roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na wprowadzone liczne zakazy
i nakazy w kwestii funkcjonowania jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego,
zamknięcia placówek oświatowych, organizacji imprez kulturalno – rekreacyjnych, spotkań
edukacyjno – integracyjnych. Mimo wyjątkowej sytuacji pandemicznej instytucje zaangażowane
w realizacje strategii, podejmowały działania na miarę możliwości i uwarunkowań prawnych
dotyczących funkcjonowania w czasie pandemii. 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.
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