
BIULETYN INFORMACYJNY
URZĘDU GMINY GIDLE

97-540 Gidle, ul. Pławińska 22
tel./fax (034) 327-20-27        e-mail: ug@gidle.plwww.gidle.pl www.bip.gidle.pl

2/2017

Nadchodzi czas upragnionych przez dzieci wakacji. Wszystkim 
przedszkolakom i uczniom z Gminy Gidle życzę samych słonecznych 
wakacyjnych dni, przepełnionych radością, niezapomnianych podróży 

oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Wójt Gminy Gidle Janusz Pachulski
Przewodniczący Rady Gminy Grażyna Ostojska 

http://www.zyjbezpiecznie.policja.pl


W dniu 25.05.2017r. podczas Sesji Rady Gminy w Gidlach podjęte  zostały następujące uchwały:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Gidle na rok 2017;
- w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do  zmiany studium uwarunkowań 
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gidle;
- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki  
  Publicznej w Gidlach za 2016r;
-  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
   Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gidlach za 2016r.;
- w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady finansowania zadań z zakresu usuwania i utylizacji wyrobów zawierających 
   azbest z terenu Gminy Gidle”;
- w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.

Z SESJI RADY GMINY W GIDLACH

GMINNE INWESTYCJE
Gmina Gidle wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie ze środków UE części inwestycji, obejmującej budowę 

kanalizacji i sieci wodociągowej w msc. Stanisławice, w ramach Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  na operacje 
typu Gospodarka wodno – ściekowa.  Wniosek został zweryfikowany a podpisanie umowy ma nastąpić z końcem czerwca 2017 roku. 
W trakcie przygotowań jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  na I etap realizacji projektu – wodociąg 2017, który ma 
być ogłoszony na początku lipca. II etap inwestycji, budowa  kanalizacji objęty jest planem na 2018 rok. 

Sporządzono program funkcjonalno – użytkowy na inwestycję „ Budowa wodociągu i kanalizacji w Gidlach – osiedle II etap”, 
Gmina rozpoczyna pracę nad realizacją dokumentacji projektowej dotyczącej dróg i oświetlenia na osiedlu domów jednorodzinnych. 
W dniu 04.05.2017r., po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym  podpisano umowę  na Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z terenu Gminy Gidle  w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. Odpady odbierać będzie dotychczasowy wykonawca, 
tj. REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie z siedzibą: przy ul. Radomskiej 12, 42-200 Częstochowa, koszt usługi za jeden miesiąc 
wyniesie brutto: 46.410,84zł.

W dniu 01.06.2017r. podpisana została umowa na przebudowę drogi gminnej Pławno – Zberezka ( obręb geodezyjny 
Ludwików), na odcinku 300 m, zakres prac obejmuję:

ü Wykonanie nowej nawierzchni jezdni.

ü Obustronne utwardzenie poboczy,

ü Wykonanie rowów odparowujących

ü Wykonanie w miejscu skrzyżowania przebudowanej drogi  przepustu 

Prace mają zostać ukończone do 1.07.2017r.

W dniu 01.06.2017r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi gminnej ul. Miodowa w 
msc. Piaski. Termin składania ofert mija w dniu 22.06.2017r. o godz. 10.00.

W miesiącu lipcu 2017 roku zostanie wykonana przebudowa otworu okiennego w Budynku Zespołu Szkół Gimnazjalnych w 
Pławnie na potrzeby montażu drzwi oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Do 30 czerwca 2017 roku ma zostać złożony projekt stadionu sportowego w m. Gidle, obejmującą remont i modernizację który 
będzie przesłany do  Łódzkiego Związku Piłki Nożnej w celu akceptacji i zatwierdzenia. Dokumentację sporządza biuro projektowe 
„ARCO-PROJEKT” Arkadiusz Górny.

Sporządzono dokumentację projektowo – kosztorysową dla budowy sieci wodociągowej  na odcinku ok. 350mb, ul. Cmentarna 
w Gidlach w celu połączenia sieci przesyłowych: sieć biegnąca od ujęcia wody z siecią zlokalizowaną w ul. Leśnej w kierunku msc. Górka 
. Projekt obejmuje, m.in.: 
Włączenie do istniejącej sieci wodociągowych : 
- działka 3525 (obręb Gidle), do istniejącego wodociągu wykonanego z rur PVC o średnicy zewnętrznej 225 mm; 
- działka nr ewidencyjny gruntów 3528 (obręb Gidle), do istniejącego wodociągu  wykonanego z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm.
W miejscach włączenia do istniejących sieci miękkouszczelnione zasuwy odcinające - korpus i pokrywa zasuw wykonane  z żeliwa 
sferoidalnego. Na wysokości działki nr ewidencyjny gruntów 3253 (obręb Gidle), przełączenie istniejącej sieci wodociągowej 
w ul. Słowackiego do projektowanego odcinka sieci wodociągowej. Dokumentację sporządziło biuro usługowo – projektowe 
„WODOPROJEKT I” Stanisław Soluch. Koszt sporządzenia dokumentacji wyniósł brutto: 2.700,00zł.  

W dniu 10.05.2017 złożona została Karta Informacyjna Przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych – zlokalizowanego na terenie Gminy Gidle działka nr 129 i 130. Opracowanie karty wykonało biuro 
projektów ekologicznych EKOPROJEKT Robert Kowalski za kwotę 7.380,00 brutto. W związku z otrzymaniem dokumentacji referat 
Ochrony Środowiska złożył wniosek do RDOŚ o uzyskanie decyzji środowiskowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 

W ramach funduszu sołeckiego w dniu 29.05.2017r. podpisana została umowa na montaż urządzeń na plac zabaw oraz siłownię 
zewnętrzną w msc Ruda i Zagórze. Dostawa i montaż ma nastąpić w okresie do 31 lipca 2017r.  przez firmę SIMBA z Lublina. 

 



 DOTACJA DLA GMINY GIDLE

Z przyjemnością informujemy, że Sejmik Województwa Łódzkiego

udzielił Gminie Gidle pomocy finansowej w formie dotacji celowej

w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie

zadania własnego gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego

w miejscowości Gidle pod nazwą:

"Podniesienie atrakcyjności bazy sportowo-rekreacyjnej w sołectwie Gidle".

Czekamy na podpisanie umowy.

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI BOROWA PODPISAŁO UMOWĘ…

10 maja br. w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie odbyło się uroczyste 
podpisanie umów w ramach Konkursu nr 1/2016 na Podejmowanie 
działalności gospodarczej, Konkursu Nr 2/2016 na Podejmowanie 
działalności gospodarczej przez osoby w wieku do 29 lat oraz Konkursu 
Nr 3/2016 na Infrastrukturę turystyczną i/lub rekreacyjną , w ramach LSR 
Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski”.
 Z terenu Gminy Gidle umowa została podpisana przez przedstawicieli 
zarządu  Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Borowa, a mianowicie p. Krystynę 
Borowik - prezes oraz p. Krzysztofa Bąka . Umowa podpisana została 
w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach 
poddziałania  19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 
2014-2020, złożony w dniu 05.12.2016r., na operację pt. „Świetlica 
w miejscowości Borowa jako centrum kultury lokalnej.”
Stowarzyszeniu przyznana została pomoc w wysokości  204 250,00 zł.
Stowarzyszeniu życzymy powodzenia w dalszej realizacji swoich 
zamierzeń!

OBCHODY 3 MAJA

W dniu 3 maja 2017r. w Pławnie odbyły się uroczystości 
poświęcone 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Obchody rozpoczęto Mszą Świętą w kościele parafialnym pw. 
Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Pławnie. Po 
nabożeństwie,  barwnym korowodem w asyście Orkiestry Dętej z 
Pławna przemaszerowano pod pomnik Jana III Sobieskiego, 
gdzie przybyłe  delegacje złożyły wiązanki kwiatów.
Wiązanki składali: Wójt Gminy Gidle p. Janusz Pachulski -w 
imieniu Urzędu Gminy, Rada Gminy Gidle na czele z 
przewodniczącą p. Grażyną Ostojską, strażacy OSP z Pławna,  
Zarząd Gminny PSL, Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów z 
Pławna, delegacje szkół i przedszkoli z terenu naszej gminy. 

Z okazji majowego święta  głos zabrał Wójt Gminy p. Janusz 
Pachulski  dziękując wszystkim za liczne przybycie. 
Całość wydarzenia uświetnił piękny występ uczniów Zespołu 
Szkolno-Gimnazjalnego z Pławna, a także koncert w wykonaniu 
Orkiestry Dętej z Pławna.

Uroczystość  prowadzi ła  dyrektor  GOK w Gidlach 
p. Violetta Ojrzyńska.



 

KĄPIÓŁKA 2017

Jak co roku do naszego Gidelskiego Sanktuarium w pierwszą niedzielę maja (w tym roku był to 07.05.2017r.), na obrzęd Kąpiółki 
przybyły tłumy pielgrzymów. Wśród  gości znaleźli się: gospodarz naszej gminy Wójt Janusz Pachulski, Starosta Radomszczański Andrzej 
Plutecki oraz poseł ziemi radomszczańskiej Anna Milczanowska. Uroczystej Mszy Św. w intencji zdrowia duszy i ciała przewodniczył 
ks. biskup Wiesław Meringa. Obchody Kąpiółki uświetnił również udział Orkiestry Dętej z Gidel. Z roku na rok przekonujemy się, że sława 
cudownej Figurki Matki Bożej Gidelskiej zatacza coraz szersze kręgi, czego dowodem są liczne świadectwa uzdrowień napływające do 
Sanktuarium z różnych zakątków Polski.

Biorąc pod uwagę fakt, iż rok 2017 jest "Rokiem Reymonta", dodatkową atrakcją dla pielgrzymów była "Alejka Reymontowska" 
usytuowana przy Placu Dominikańskim. Stworzona ona została z okazji Jubileuszu 150.rocznicy urodzin Wł.St. Reymonta - polskiego 
noblisty, którego rodzinne korzenie wiążą się z Gidlami. Alejka wykonana została przy współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej 
i Gminnego  Ośrodka Kultury z Gidel.

PIELGRZYMKA ROLNIKÓW

W niedzielę, 21 maja br, do naszej gminy przybyła Pielgrzymka Rolników Archidiecezji Częstochowskiej. Rolnicy, działacze 
samorządowi, licznie przybyli goście reprezentujący organizacje i instytucje współpracujące z rolnictwem, poczty sztandarowe, modlili 
się o dobre urodzaje, dziękowali za opiekę i prosili o błogosławieństwo na kolejny rok. 
Dokonano również symbolicznego poświęcenia pól. Następnie wszyscy zgromadzeni ruszyli w uroczystej procesji
z Kościoła Św. Marii Magdaleny do Klasztoru OO. Dominikanów. 
W obchodach wzięli udział m.in.: Wójt Gminy Gidle Janusz Pachulski,  Przewodniczący Rady Gminy Grażyna Ostojska, Starosta Powiatu 
Radomszczańskiego Andrzej  Plutecki, Wicestarosta Częstochowski Henryk Kasiura, Starosta Kłobucki Henryk Kiepiura.



POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA

W tym roku druhowie i druhny z całego powiatu przybyli do Gidel, aby wspólnie świętować powiatowe obchody Dnia Strażaka. 
Tegoroczna uroczystość połączona była z 25 leciem istnienia Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku. Po uroczystej Mszy Św. w 
Klasztorze O.O Dominikanów w Gidlach strażacka brać w asyście Orkiestry Dętej z Gidel pod batutą Karola Pospieszalskiego , udała się 
na plac klasztorny, gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie obchodów oraz złożenie meldunku. Kolejną częścią uroczystości  było wręczanie 
odznaczeń i aktów nadania wyższych stopni służbowych.  Samorządowcy i zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe tabliczki z okazji 
jubileuszu Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku.  Po  części oficjalnej korowód strażaków udał się do remizy OSP w Gidlach .
Od pokoleń druhowie działają w myśl hasła , jakie można zobaczyć  na strażackich sztandarach  „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.
Odznaczenia, medale, nominacje :
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał:
Brązową Odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” st. ogn. Władysławowi Bednarkowi

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej 
„Złotym Znakiem Związku OSP RP ” odznaczeni zostali:
- druh Mirosław Rabęda- OSP Zapolice gm. Kodrąb
- druh Stanisław Gałwiaczek- OSP Radziechowice II gm. Ładzice
- mł.ogn. Janusz Bartnik

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej
Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczeni zostali:
- druh Cezary Kosiński - OSP Widawka gm. Kodrąb
- druh Leszek Kurowski - OSP Borzykówka gm. Żytno

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Łodzi z dnia 24 lutego 2017 roku.

Srebrnym „ Medalem za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali:
- mł. kpt. Marek Jeziorski
- mł. ogn. Rafał Miśkiewicz
- druh Dariusz Wojciechowski - OSP Gowarzów
- druh Piotr Nita - OSP Wola Blakowa

Brązowym „ Medalem za zasługi dla pożarnictwa” 
odznaczeni zostali:
- mł. kpt. Mateusz Półrola
- mł. asp. Piotr Nowak
- sekc. Łukasz Dziębor
- sekc. Damian Kowalczyk
- mł. asp. Wojciech Lasoń
- mł. asp. Łukasz Sroka
- sekc. Damian Skalik
- druh Waldemar Tyczyński - OSP Gowarzów

Minister Spraw Wewnętrznych nadał wyższy stopień służbowy:
stopień młodszego brygadiera
 st. kpt. Andrzej Kuna
stopień młodszego kapitana
 mł. asp. Marcin Gałwiaczek

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał wyższe stopnie służbowe:
stopień aspiranta sztabowego
st. asp. Wiesław Zatoński
stopień starszego aspiranta
 asp. Przemysław Rygał

Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w 
Łodzi nadał wyższe stopnie służbowe następującym strażakom:
stopień ogniomistrza
mł. ogn. Damian Gąsiorek
mł. ogn. Michał Chybowski
stopień młodszego ogniomistrza
st. sekc. Piotr Banaszczyk
st. sekc. Robert Dobrakowski
st. sekc. Ireneusz Dziuba
st. sekc. Łukasz Gorgoń
st. sekc. Janusz Janiec
st. sekc. Rafał Miśkiewcz
stopień starszego sekcyjnego
sekc. Karol Kufel
sekc. Paweł Ojrzyński
sekc. Małgorzata Wiewióra



SPRAWCY PRZESTĘPSTWA OSZUSTWA KOMPUTEROWEGO UKARANI

Przed Sądem Okręgowym w Radomiu II Wydział Karny pomyślnie zakończyły się sprawy dotyczące przestępstwa oszustwa 
komputerowego popełnionego na szkodę Gminy Gidle, w wyniku którego skradziono 317.000,00zł z rachunku bankowego Gminy Gidle. 
Sprawcy przestępstwa zostali wykryci, a następnie Sąd Okręgowy w Radomiu II Wydział Karny w dniach 14 lutego oraz 14 marca 2017r. 
wydał wobec nich wyroki skazujące. Ponadto Sąd zasądził od skazanych na rzecz Gminy Gidle kwotę 317.00,00 zł. Wyroki skazujące są 
prawomocne.

Zostało wystosowane pismo o naprawienie szkody.

Gminę Gidle w powyższych sprawach reprezentowała Pani adwokat dr Anna Deryng-Dziuk z Kancelarii Adwokackiej 
w Częstochowie.

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE  DO RADY GMINY W GIDLACH

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 110/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 22 maja 2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do rady Gminy 

w Gidlach, zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy w Gidlach w okręgu wyborczym Nr 11, w którym wybierany będzie jeden 

radny. Data wyborów wyznaczona została na niedzielę 13 sierpnia 2017r. Dni, których upływają terminy wykonania czynności 

wyborczych określa poniższy kalendarz wyborczy.

Termin wykonania 
czynności wyborczej 

Treść czynności wyborczej 
 

do 25 maja 2017 r. - podanie do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Łódzkiego zarządzającego wybory 
uzupełniające do Rady Gminy w Gidlach w okręgu wyborczym Nr 11 

do 4 czerwca 2017 r. * - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, 
granicach, numerze, liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej 
Komisji Wyborczej w Gidlach, 
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim o utworzeniu komitetu 
wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego 

do 14 czerwca 2017 r. - zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Piotrkowie Trybunalskim kandydatów na członków 
Gminnej Komisji Wyborczej w Gidlach 

do 19 czerwca 2017 r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim Gminnej Komisji 
Wyborczej w Gidlach 

do 4 lipca 2017 r.  
do godz.24.00 * 

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Gidlach list kandydatów na radnego 

do 14 lipca 2017 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach 
obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w 
Pławnie, będącej jednocześnie komisją właściwą dla głosowania korespondencyjnego 
- zgłaszanie Wójtowi Gminy Gidle kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej 
Nr 4 w Pławnie 

do 23 lipca 2017 r. * - powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Gidlach Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 
w Pławnie 
- sporządzenie spisu wyborców 
- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w 
tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a  
- przekazanie wyborcom w stałym obwodzie głosowania, w formie druku bezadresowego 
umieszczonego w oddawczych skrzynkach pocztowych, informacji o terminie wyborów, 
godzinach głosowania, sposobie głosowania, warunkach ważności głosu oraz o możliwości 
głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika 

do 24 lipca 2017 r.* - rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Gidlach o zarejestrowanych 
listach kandydatów na radnego 

do 4 sierpnia 2017 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 
11 sierpnia 2017 r. 
o godz. 24.00 

- zakończenie kampanii wyborczej 

12 sierpnia 2017 r. - przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Pławnie spisu 
wyborców 

13 sierpnia 2017 r. 
godz. 7.00- 21.00 

- przeprowadzenie głosowania 
 

 



PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GIDLACH

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CIĘŻKOWICACH

WIEŚCI  SZKOLNE

PIKNIK RODZINNY

W sobotę 10 czerwca na stadionie VIS GIDLE odbyła się
 impreza środowiskowa pod hasłem „Piknik rodzinny –LGD z tradycją 
w tle”, 
którą zorganizowała Publiczna Szkoła Podstawowa. W sobotnie 
popołudnie swój wolny czas miło mogli spędzić uczniowie ze swoimi 
rodzinami,  jak również mieszkańcy okolicznych miejscowości. 
W tym dniu najpierw odbyły się rozgrywki sportowe. W podsumowaniu 
rywalizacji  w wybranych konkurencjach zostali wyłonieni Mistrzowie 
Sportu Szkoły. 

Najlepszym sportowcem został Adrian Cieciura,
 pierwszą sportsmenką - Oliwia Grzegorczyk. 
I właśnie od rozdania nagród sportowych rozpoczął się piknik. 
Następnie wystąpiła klasa II A -uczniowie recytowali wiersze Jana 
Brzechwy. 

Klasy III A i III B w podsumowaniu innowacji pedagogicznej realizowanej w naszej szkole przygotowali przedstawienie „Jaś i Małgosia”.   
Uczniowie klas IV-VI  w formie krótkich wierszyków zaprezentowali gminy wchodzące  w skład LGD czyli Lokalnej Grupy Działania 
z  Włoszczowy, która wspierała finansowo  szkołę w organizacji tej imprezy.  Dzieci bawił czarodziejskimi sztuczkami iluzjonista. Muzyką 
zarządzał Dj Cezar. Rada Rodziców oraz sponsorzy ufundowali nagrody, które można było wygrać, zakupując „cegiełkę” na potrzeby szkoły. 
Przygotowane były różne stoiska, atrakcje dla dzieci oraz kawiarenka. W organizację imprezy zaangażowali się nauczyciele, rodzice 
i pracownicy szkoły. 

ZACZYTANA SZKOŁA
Nauczycielki  pracujące w bibliotece panie: Anna Dąbrowska, Joanna Niedźwiecka oraz Marzanna Tarnowska w roku szkolnym 2016/17  
realizowały zadania w ramach Ogólnopolskiego Konkursu pod nazwą „Zaczytana Szkoła” zorganizowanego  przez Studium Prawa 
Europejskiego w Warszawie, którego celem było rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. 
W określonym terminie szkoła wykonała wszystkie  dziesięć zadań, m.in. przeprowadziła  konkursy literackie, czytelnicze,  plastyczne, 
zorganizowała spotkanie z autorką książek –Dorotą Mularczyk. W bibliotece odbyła  się również  debata  na temat znaczenia książki. 
W akcję  czytania  zostali zaangażowani rodzice uczniów. Efektem wszystkich podjętych działań było uzyskanie przez szkołę Certyfikatu 
Studium Prawa Europejskiego. 

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU

W roku szkolnym 2016/17 nasza szkoła przystąpiła do konkursu „Szkolny klub wolontariatu” organizowanego przez Studium Prawa 
Europejskiego. Szkolnymi koordynatorami zostały p. Agata Jeziorska oraz p. Joanna Gołdon. Celem konkursu było rozwijanie wśród dzieci i 
młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie postaw 
altruistycznych, dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Zrealizowaliśmy wszystkie zadania do których należało: 
przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego nt. „Pomocna dłoń" oraz zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu na przygotowanie 
opowiadań/wierszy na temat: „Pomaganie jest fajne!”. Zbieraliśmy karmę dla zwierząt, używaną odzież i zabawki. Nasi uczniowie brali udział 
w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, akcji walki  z ubóstwem. Podczas przerw w bibliotece uczniowie klas starszych czytali bajki 
dzieciom z klas młodszych, w ramach akcji "Poczytaj mi kolego". Efektem tych działań było uzyskanie przez szkołę certyfikatu „Szkolny klub 
wolontariatu” .

Święto Mamy i Taty
,,Wszystkie kwiaty dla Mamy i Taty”- tymi słowami zostali powitani rodzice, którzy w dniu 25 maja 2017 roku przybyli do szkoły na uroczystą 
akademię z okazji ich święta. W pierwszej kolejności zaprezentowały się dzieci z oddziału przedszkolnego, które niewątpliwie zdobyły serca 
wszystkich obecnych. Następnie na scenę wkroczyli uczniowie kl. I-III. Występy były wypełnione recytacjami wierszy oraz popisami 
wokalnymi, napełniającymi rodziców dumą i wzruszeniem. Dużo uśmiechu wzbudziła inscenizacja pt. ,,Grymaśna Stokrotka”. Wyrazem 
miłości i wdzięczności wobec rodziców były własnoręcznie wykonane upominki, wręczone przez dzieci. Uwieńczenie uroczystości stanowiły 
popisy taneczne. Podczas występów miał miejsce słodki poczęstunek z kawą i herbatą.

Dzień Patrona
2 czerwca 2017 roku obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Patrona. Celem spotkania było propagowanie twórczości Kornela 
Makuszyńskiego, budowanie tradycji naszej placówki oraz integrowanie zespołów klasowych. Część artystyczna składała się z dwóch 
odsłon: pierwszej o charakterze oficjalnym, podczas której uczniowie starszych i młodszych klas przypomnieli najciekawsze fakty z życia i 
twórczości pisarza, ubogacając je poezją oraz drugiej, którą stanowiła pełna humoru inscenizacja pt. „Pan Kornel i awantura w raju”. 
Widownia z zainteresowaniem śledziła występ swoich  rówieśników, którzy starali się przedstawić postać Kornela Makuszyńskiego jako 
niezwykle barwną, ujmującą, o pogodnym usposobieniu. Styl życia pisarza był bowiem zgodny ze stylem jego twórczości. Jego praca 
literacka i działalność była walką o uśmiech dziecka, a uśmiechy na twarzach oglądających świadczyły o tym, że udało się wypełnić przesłanie 
patrona.
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Obchody Dnia Dziecka
W dniu 1 czerwca 2017 roku obchodziliśmy Dzień Dziecka, goszcząc 
przedstawicieli Rady Sołeckiej  w Ciężkowicach. Na tę okoliczność 
oraz w ramach ogólnopolskiej akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom” 
rodzice i nauczyciele wystąpili w inscenizacji wiersza Jana Brzechwy 
,,Pali się!”. Zaangażowanie aktorów, oryginalne stroje, barwna 
scenografia oraz odpowiednia oprawa muzyczna wzbudziły zachwyt 
wśród zgromadzonej publiczności. 
Dzięki spektaklowi wszyscy poznali ciekawy i zabawny wiersz, 
przypomnieli sobie numery alarmowe, zasady postępowania 
w przypadku powstania pożaru i zasady udzielania pierwszej pomocy. 
Na zakończenie wspaniali artyści zostali nagrodzeni gromkimi 
brawami i  otrzymali z rąk pani dyrektor dyplomy uznania. Po 
obejrzeniu przedstawienia cała społeczność szkolna udała się na 
boisko, gdzie odbyły się rozgrywki sportowe. Klasy młodsze 
rywalizowały grupowo, natomiast uczniowie kl. IV-VI zdobywali 
punkty indywidualnie walcząc o tytuł ,,Mistrza Sportu” kategorii 
dziewcząt i chłopców. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne 
nagrody rzeczowe, ufundowane przez Radę Sołecką w Ciężkowicach. 

Dzięki uprzejmości Urzędu Gminy Gidle przez cały czas trwania imprezy dzieci korzystały z wypożyczonych urządzeń rekreacyjnych 
(zamek dmuchany, trampolina). Nie zabrakło również poczęstunku (kiełbaski, napoje) dla uczestników zabawy, sfinansowanego przez Radę 
Sołecką w Ciężkowicach oraz słodkich wypieków przygotowanych przez rodziców, które były serwowane w urządzonej na świeżym 
powietrzu kawiarence. Dzień upłynął w radosnej i pełnej dobrego humoru atmosferze. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w 
organizację tego dnia.

WYCIECZKI SZKOLNE
W maju odbyły się aż dwie wycieczki szkolne do Zakopanego. 
W pierwszej uczestniczyli uczniowie klasy pierwszej, w drugiej 
uczniowie klas trzecich i drugich. Uczestnicy zwiedzali najciekawsze 
zakątki samego miasta, odbyli podróż kolejką na Kasprowy Wierch 
i Gubałówkę, wędrowali Doliną Strążyską i Kościeliską, a w czasie 
deszczowej aury zażywali kąpieli na basenach w Chochołowie. Po 
trzech dniach niezapomnianych wrażeń, zaopatrzeni w góralskie 
pamiątki wrócili do szkoły.

TYDZIEŃ ZDROWIA
Maj w naszym Gimnazjum przebiegał pod hasłem zdrowia. Już po raz 
kolejny zorganizowany został Tydzień Zdrowia obfitujący 
w konkursy, warsztaty i pogadanki. Wspólnie Gminną Biblioteką 
Publiczną zorganizowane zostało spotkanie z dietetykiem. 
Uczestniczyli w nim uczniowie klas II. Celem tego spotkania było 
zapoznanie z zasadami prawidłowego żywienia i jego wpływu na 
funkcjonowanie organizmu

Warsztaty – zasady udzielania  pierwszej pomocy
 Pielęgniarka szkolna – p. Agata Bilicz zapoznała gimnazjalistów z zasadami udzielenia pierwszej pomocy. Uczniowie mieli możliwość 
wyćwiczenia podstawowych kroków ratowniczych, w tym pozycji bocznej ustalonej oraz resuscytacji.
Lekcje edukacyjno - profilaktyczne
W klasie IIa przeprowadzone zostały zajęcia  na temat „Co należy wiedzieć o chorobie AIDS i jak się jej ustrzec”.
Podczas zajęć wykorzystano elementy programu profilaktyczno – edukacyjnego – „Bez ryzyka”.
Warsztaty z psychologiem
Psycholog p. Jolanta Krakowiak przeprowadziła warsztaty dotyczące przemocy. Celem zajęć było poszerzenie wiedzy uczestników na temat 
różnych aspektów i przejawów przemocy w rodzinie oraz rozwijanie umiejętności rozpoznawania zagrażających sytuacji.  
Dzień Kultury Słowa
W ramach „Dnia kultury słowa” p. Anna Dąbrowska i p. Marzanna Tarnowska przeprowadziły konkurs na najbardziej Kulturalnego 
Gimnazjalistę . Celem konkursu było uświadomienie uczniom jak ważne jest taktowne, właściwe  zachowanie w różnych sytuacjach, które 
pomaga w codziennej komunikacji międzyludzkiej. W wyniku głosowania tytuł „Najbardziej Kulturalny Gimnazjalista otrzymali Mateusz 
Tarnowski oraz Julia Małolepsza. 
Akcje Samorządu Szkolnego
Samorząd Uczniowski zorganizował kawiarenkę pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Uczniowie przygotowali zdrowe, smaczne i 
bardzo kolorowe sałatki. Na przerwie obiadowej zorganizowany został – Just Dance.
Dzień bez telefonu
Piątek z kolei ogłoszony został Dniem bez telefonu. Uczniowie nie mogli korzystać z urządzeń multimedialnych, a przerwy międzylekcyjne 
poświęcili na rozmowy  z kolegami.
Warsztaty kosmetyczne
Uczennice klas II pod opieka p. A. Karczewskiej wzięły udział w warsztatach w gabinecie kosmetycznym. Dziewczynki dowiedziały się jak 
dbać o skórę w okresie dojrzewania, jakie kosmetyki stosować oraz jakie zabiegi są wskazane do cery w ich wieku.  
 DZIEŃ SPORTU
1 czerwca 2017 r. odbył się Dzień Sportu Szkolnego. Mistrzem Sportu Szkolnego wśród dziewcząt została Dominika Musiał kl. I, 
I Wicemistrzem- Ewa Barańska      kl. IIIB, II Wicemistrzem – Marta Skrzypczyńska kl. IIA.  Mistrzem Sportu Szkolnego wśród chłopców 
został  Wojciech Całus  kl. IIIB, I Wicemistrzem- Damian Machnik  kl. IIIB,  II Wicemistrzem- Kacper Sprawka    kl. IIIB. 
Zostały pobite dwa rekordy szkoły : w skoku w dal nowy rekord szkoły wynosi 5m 33cm i należy do Wojciecha Całusa,  w biegu na 60m nowy 
rekord 7,23s ustalił Damian Machnik.
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ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNY W PŁAWNIE

Święto Konstytucji 3 Maja
Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, jak co roku, społeczność ZSG w Pławnie obchodziła uroczyście. Uczniowie klas VI szkoły 
podstawowej i I gimnazjum pod okiem opiekunów: mgr Renaty Woldan, mgr Danuty Kamińskiej Lasoń i mgr Magdalena Mili przygotowali 
część artystyczną, której bez  wątpienia punktem kulminacyjnym było wykonanie Poloneza w strojach z epoki. Zarówno dziewczęta jak 
i chłopcy pięknie prezentowali się w żupanach i kontuszach. Podczas uroczystości przypomniane zostały również fragmenty oryginalnego 
tekstu konstytucji 3 Maja. Tą część artystyczną uczniowie ZSG w Pławnie zaprezentowali również lokalnej społeczności w dniu 3 maja na 
rynku w Pławnie przed pomnikiem Jana Sobieskiego, gdzie odbyły się uroczystości gminne. Ich występ został przyjęty z dużym 
entuzjazmem, tym bardziej, że od kilku lat Polonez nie gościł na tej uroczystości. Młodzi tancerze otrzymali nie tylko brawa, ale też dużo słów 
uznania od mieszkańców gminy.

Dzień zdrowia
8 maja 2017r.  w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym obchodziliśmy 
Dzień zdrowia. Za organizację dnia odpowiedzialny był Samorząd 
Uczniowski, nad którym czuwał opiekun R. Kucuń – Marchewka. Na 
początku wszyscy mogli posłuchać o 10 zasadach zdrowego stylu 
życia dzieci i młodzieży. Uczniowie  rozdali wśród swoich kolegów i 
koleżanek przygotowane przez siebie ulotki profilaktyczne, 
dotyczące szkodliwości palenia, w celu przekazania ich swoim 
najbliższym.
Po części teoretycznej odbył się pokaz elementów gry w koszykówkę 
w wykonaniu absolwenta naszej szkoły Piotra Grabowskiego. 
Kolejnym punktem tego dnia były zajęcia z Fitnessu przygotowane 
przez uczennice z Samorządu. Na koniec jury oceniło 
zaprojektowane i wykonane przez klasy jadalne obrazy.  Nagrodą za 
wykonanie prac były zdrowe przysmaki.

Dzień Mamy
26 maja już kolejny raz uczniowie Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Pławnie uczcili wszystkie kochane mamy wierszem i piosenką. 
Miejsce recytacji było niezwykłe, bo ulice Pławna. Każda mama robiąca w tym dniu zakupy usłyszała wiersz recytowany tylko dla niej oraz 
otrzymała okolicznościową kartkę z fragmentem utworu poetyckiego. 
Uczniowie nie zapomnieli również o osobach przebywających w Domu Pomocy Społecznej. W czasie odwiedzin pensjonariusze usłyszeli 
imiennie dedykowane wiersze oraz posłuchali znanych piosenek. Wręczone zostały również okolicznościowe laurki. Łzy wzruszenia 
zakręciły się w niejednym oku. Opiekę nad uczniami sprawowały Danuta Kamińska -Lasoń oraz Sylwia Moruń.

DZIEŃ MAMY I TATY
Jak co roku, przedszkolaki świętowały Dzień Mamy i Taty. Dnia 26.05.2017 r. wszystkie dzieci słowem i piosenką wyraziły miłość 
i wdzięczność za matczyną dobroć i cierpliwość, za serce, które tak wiele rozumie i tak wspaniałomyślnie wybacza, a także za mądrość 
i ojcowski autorytet. Po wspaniałych występach w których dzieci zaprezentowały swoje zdolności recytatorskie, wokalne 
i taneczne na twarzach rodziców zauważyć można było tylko jedno – wzruszenie i dumę ze swoich pociech. Po zakończonym programie 
artystycznym dzieci wręczyły swoim rodzicom własnoręcznie robione upominki i zaprosiły na słodki poczęstunek. 

WYCIECZKA DO MUZEUM LUDOWEGO ZIEMI 
PRZEDBORSKIEJ

W dniu 16.05.2017 r. dzieci z grupy „Smerfy”, a w dniu 09.06.2017 r. 
wybrały się na wycieczkę do Muzeum Ludowego w Przedborzu. Tam 
czekali na nie dyrektor, poeta i etnograf w jednej osobie – pan Tadeusz 
Michalski oraz pani przewodnik, która opowiadała ciekawe historie o 
dawnych obyczajach i sposobie życia. Przedszkolaki mogły zobaczyć 
mnóstwo różnych eksponatów etnograficznych i historycznych, 
Oglądały także kąciki poświęcone zanikającym rzemiosłom

WYJAZDY…
Dnia 01.06.2017 r. dzieci 5-6 letnie z Publicznego Przedszkola w Gidlach wybrały się na wycieczkę do Klubu Politechnik 
w Częstochowie, aby obejrzeć przedstawienie pt. „Jaś i Małgosia”. Po zajęciu miejsc w dwóch pierwszych rzędach, dzieci mogły podziwiać 
salę teatralną oraz przepiękną, ruchomą scenografię. Gdy aktorzy weszli na scenę dzieci były zachwycone, gdyż bohaterowie mieli na sobie 
kolorowe stroje oraz peruki i maski, które przyciągnęły ich uwagę. Aktorzy posługiwali się  modulowanymi głosami, śpiewali, tańczyli 
i zachęcali dzieci do aktywnego uczestnictwa w przedstawieniu. Świetna gra aktorów, efekty specjalne, gra świateł oraz muzyka sprawiły, że 
przedszkolaki zapamiętają to przedstawienie na długo. 
W dniu 05.06.2017r. przedszkolaki z naszego przedszkola wybrały się na wycieczkę do Żarek. Uczestniczyły tam w warsztatach 
zorganizowanych przez pracownię EtnoJura. Starszaki (grupy „Smerfy” i „Misie”) poznały sposoby wyplatania różnych przedmiotów 
z wikliny. Samodzielnie wykonały serduszka z wikliny dla swoich rodziców. Wszystkie grupy tzn. maluchy i starszaki udały się do 
manufaktury cukierniczej, gdzie wzięły udział w warsztatach wykonywania lizaków. Pani zapoznała ich z procesem ich powstawania. Każde 
dziecko pod opieką dorosłego wykonało samodzielnie swojego lizaka. Ostatnią atrakcją dla dzieci był Ogród Mega Gier, gdzie przedszkolaki 
wspólnie grały i bawiły się na świeżym powietrzu. 

Atmosfera tej uroczystości była podniosła ale i bardzo radosna 
przebiegała w niezwykle rodzinnej i miłej atmosferze.



UROCZYSTOŚCI I IMPREZY 
15.05.2017r. dzieci z koła teatralnego działającego w naszym przedszkolu zaprezentowały swoje umiejętności aktorskie 
w przedstawieniu pt. „Jaś i Małgosia”. Zaproszeni rodzice byli zachwyceni talentami swoich pociech.
26.05.2017r. obchodziliśmy w naszej placówce Dzień Mamy. Każda z grup przygotowała część artystyczną, podczas której dzieci 
zaprezentowały swoje talenty recytatorskie, wokalne, a także taneczne. Następnie każdy przedszkolak wręczył swojej mamie własnoręcznie 
wykonany upominek i zaprosił na słodki poczęstunek.
1.06.2017r. to niezwykle ważne święto dla wszystkich przedszkolaków. W tym roku z okazji Dnia Dziecka w naszym przedszkolu odbyły się 
warsztaty teatralne prowadzone przez Panią Krystynę Popławską. Dzieci miały możliwość wzięcia aktywnego udziału 
w przedstawieniu pt. „Szczęśliwy Książę”. Poznały tajniki pracy aktora teatralnego oraz elementy mające wpływ na odbiór spektaklu przez 
widza (m.in. gra światła, dźwięk, rodzaje lalek teatralnych i sposób ich powstawania). Dzięki zawartemu 
w przedstawieniu przesłaniu dzieci przypomniały sobie znaczenie takich wartości jak: dobroć, szczodrość, wielkoduszność i chęć niesienia 
pomocy.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W PŁAWNIE

GOŚCIE W PRZEDSZKOLU
24.05.2017r. przedszkole odwiedziły jego absolwentki: Anna P. i Julia Sz. obecnie uczennice klasy IV ZSG w Pławnie, które 
w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom przeczytały przedszkolakom wybrane pozycje książkowe.

WYCIECZKI
17.05.2017r. odwiedziliśmy Ochotniczą Straż Pożarną w Pławnie. Przedszkolaki z wielkim zaciekawieniem wysłuchały pogadanki o akcjach 
ratowniczo- gaśniczych. 
Dzieci miały możliwość obejrzeć wyposażenie wozu strażackiego, przymierzyć hełm strażaka, dodatkowo każdy mógł spróbować rozwinąć 
wąż strażacki. Strażacy zaprezentowali działanie armatki i ściany wodnej, próbny alarm oraz sprzęt, którego używają w trudnych warunkach
Na pamiątkę spotkania przedszkolaki wręczyły strażakom podziękowanie, a w zamian otrzymały maskotkę Hipcia strażaka. Serdecznie 
dziękujemy komendantowi oraz członkom OSP w Pławnie.

19.05.2017r. odwiedziliśmy Bibliotekę Publiczną w Pławnie. 
Wychowankowie naszego przedszkola bliżej poznali zawód 
bibliotekarki oraz nauczyli się sposobu katalogowania książek 
według nazwiska autora lub dziedziny tematycznej. Chętnie 
zwiedziły wszystkie zakamarki między regałami, odnajdując 
najbardziej interesujące ich pozycje. Kilka najciekawszych książek 
zostało wypożyczonych przez nauczycielkę p. Martę Kaczmarek, 
które wzbogaciły kącik książki w grupie4-5-latków.

7.06.2017r. dzieci 4-5-6- letnie brały udział w wycieczce do 
„Manufaktury Słodyczy” w Żarkach. Dzieci uczestniczyły 
w warsztatach robienia pizzy. Każde dziecko tworzyło swoją 
własną pizzę ze składników, które lubi. Po upieczeniu 
konsumowały swoje wyroby. Kolejną atrakcją było poznanie 
procesu ręcznego wyrabiania lizaków i cukierków. Przedszkolaki 
obserwowały wyrób lizaków o różnorodnych kształtach i wzorach, 
mogły skosztować słodycze i własnoręcznie

BEZPIECZNE WAKACJE-PORADY DLA RODZICÓW
W okresie wakacyjnym dużo dzieci nie wyjedzie na kolonie czy obozy. Pozostaną w domach. Niektóre z nich, codziennie, przez długi 

czas będą przebywały same. Mając na uwadze ich dobro przedstawiamy kilka rad, które mogą ochronić Państwa dziecko przed 
niebezpieczeństwem:
W okresie wakacji dużo dzieci korzysta z różnych kąpielisk. Woda, nawet ta pozornie najspokojniejsza, jest groźnym 
i niebezpiecznym żywiołem. Większość utonięć czy też innych tragedii związanych z nieodpowiednim zachowaniem nad wodą, jest 
rezultatem lekkomyślności zarówno kąpiących się jak i ich opiekunów dla tego przekaż swojemu dziecku następujące informacje:
-  kąp się w tylko w miejscach odpowiednio organizowanych, oznakowanych i pod opieką dorosłych,
-  nie wchodź do wody wbrew zakazom ratownika, oraz w czasie kiedy wywieszona jest czerwona flaga,
-  nie wchodź do wody bezpośrednio po obfitym posiłku czy też dłuższym opalaniu,
-  w czasie kąpieli nie krzycz i dla zabawy nie wzywaj pomocy jeśli faktycznie nie jest Ci potrzebna,
-  przed wejściem do wody skorzystaj z natrysku, a jeśli go nie ma, to ochłodź całe ciało wodą,
-  przed każdym pierwszym skokiem do wody sprawdź jej głębokość i w miarę możliwości dno,
-  przy użytkowaniu sprzętu wodnego ( kajak, rower wodny, skuter itp. ) należy bezwzględnie zaopatrzyć się w kapok.
Korzystając ze sprzętu pływającego, mimo że umiesz pływać, nie przeceniaj swoich umiejętności. Jeżeli dziecko wyjeżdża na zorganizowany 
wypoczynek należy:
-  dokładnie sprawdzić komu powierzamy opiekę nad dzieckiem;
-  ustalić jakie ta osoba ma przygotowanie i doświadczenie zawodowe;
-  uzyskać informacje jakie wrażenia wynieśli uczestnicy organizowanych przez nią poprzednich imprez;
-  ustalić dokładny adres przebywania dziecka, warunki socjalne i opieki medycznej;
-  precyzyjnie ustalić środki przewozowe. W razie wątpliwości co do stanu technicznego np. autobusu należy natychmiast powiadomić policję 
   drogową lub najbliższy posterunek policyjny;
 - dziecko wyposażyć w wykaz zabranych przedmiotów. Najbardziej wartościowe należy oznaczyć (np. poprzez naszycie inicjałów);
- przekazać dziecku drobną kwotę pieniędzy oraz kartkę z dokładnym adresem domowym i numerami telefonów do domu, do pracy 
    rodziców, (można włożyć do walizki gotowe, zaadresowane koperty z naklejonymi znaczkami).

Źródło: www.zyjbezpiecznie.policja.pl

http://www.zyjbezpiecznie.policja.pl
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GMINNY OŚRODEK KULTURY W GIDLACH

Mistrz Pięknego Czytania 
O tytuł Mistrza Pięknego Czytania zmagali się uczniowie klas III-IV oraz klas V-VI szkół podstawowych z terenu Gminy Gidle. W dniu 
25.04.2017 r. do Konkursu Głośnego Czytania zorganizowanego przez  Bibliotekę w Gidlach przystąpiły 22 osoby. Uczniowie losowali 
fragmenty utworów A. Lindgren „Przygody Pippi” oraz L.M. Montgomery „ Ania z Zielonego Wzgórza”.

Tydzień Bibliotek 2017
Tydzień Bibliotek 2017 pod hasłem „Biblioteka Oczywiście!” 
rozpoczął się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gidlach 
spotkaniem z przyrodnikiem Sebastianem Sobowcem, podczas 
którego w dniu 09.05.2017 r. swoją wiedzę na temat ptaków i ich 
gniazd mogli zgłębić uczniowie klas III PSP Gidle oraz uczniowie 
klasy II i III z ZSG Pławno. 
Wyjątkowe, rozśpiewane i pełne pozytywnej energii – takie było 
spotkanie autorskie z Panem Tomaszem Szwedem, który w dniu 
10.05.2017 r.  spotkał się z uczniami klas II PSP w Gidlach. Pan 
Tomasz Szwed jest autorem, kompozytorem, piosenkarzem oraz 
psychoterapeutą. Podczas spotkania nasz gość zaprezentował 
fragmenty cyklu książek dla dzieci „Klinika Małych Zwierząt w 
Leśnej Górce”, swoje  opowieści  o zwyczajach zwierząt w różnych 
porach roku przeplatał piosenkami, do wykonania których zachęcał 
dzieci. 

We wtorkowe popołudnie 16.05.2017 r.  w Filii Biblioteki Głównej w Ciężkowicach  gościliśmy Szymona Banaszczyka – podróżnika, 
fotografa i wychowawcę. Licznie zgromadzeni uczestnicy  spotkania mogli posłuchać niezwykle ciekawych przeżyć  naszego gościa z jego 
wyprawy do Boliwii. Opowieści o tym kraju połączone z prezentacją zdjęć pozwoliły przenieść się wyobraźnią w tamte tereny, poznać  
kulturę i mieszkających tam ludzi. Dodatkową atrakcją była możliwość przymierzenia oryginalnych boliwijskich strojów oraz skosztowanie 
regionalnego napoju.  Po spotkaniu można było nabyć książkę „Tryptyk z podróży” wraz z dedykacją od autora. 
Warsztaty dziennikarskie 
Krótki kurs pisania felietonu i wywiadu przeszli uczniowie klasy III Publicznego Gimnazjum w Gidlach, którzy wzięli udział 
w spotkaniu dziennikarskim  zorganizowanym w dniu 15.05.2017 r. przez GBP w Gidlach. Spotkanie połączone z warsztatami poprowadziła 
Wiktoria Całus – uczennica ZSE-E w Radomsku, laureatka ogólnopolskich konkursów dziennikarskich, uczestniczka Międzynarodowych 
Warsztatów Reportażu Filmowego. 

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Gidlach  można nabyć „Zeszyty Gidelskie” autorstwa  Ewy Aleksandry Rejment i Elżbiety Duda. 
Zeszyt Nr 1 dotyczy ludzi i wydarzeń związanych z historią Gidel w latach dwudziestych i trzydziestych.

Cena 1 egzemplarza 10 zł.

Wizyta w „Osikowej Dolinie”
Grupa dzieci i młodzież z sekcji plastycznych GOK w Gidlach uczestniczyła w zajęciach rękodzieła artystycznego w Osikowej Dolinie 
w Koziegłowach. Zajęcia są niebanalną formą edukacji, rozwoju kreatywności i zdolności manualnych, polegającą na tworzeniu 
przedmiotów z osikowego łyka. Instruktorem sekcji plastycznych GOK jest p. Nela Plewińska.
Rozśpiewane przedszkolaki….
W IX edycji Gminnego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej BRZDĄC, 
udział wzięło 33 przedszkolaków. Wspaniałe interpretacje, specjalnie 
przygotowane stroje i spontaniczność wszystkich dzieciaków 
towarzyszyły konkursowym zmaganiom. Po przesłuchaniu 
wszystkich podmiotów jury w składzie: Violetta Ojrzyńska- dyrektor 
GOK, Małgorzata Ślusarska – instruktor świetlicy w Gowarzowie 
oraz Marta Szczepańska- polonista, instruktor świetlicy w 
Ludwikowie postanowiło przyznać następujące nagrody:Kat.3-4 
latki: I m. Dominika Borek PP Gidle. Maria Misiewicz PP Pławno; 
II m.: Maja Kołodziejczyk PP Pławno, Lena Skowronek PP Gidle
Kat. 5-6 latki I m. Barbara Skórka PP Pławno, Maja Ciszek 
PP Pławno, Amelia Bojarska PP Pławno II m: Alicja Świtoń PP Gidle, 
Julia Mizera PP Gidle, Eliza Zatoń PP Pławno, Lena Goździkowska 
PP Ciężkowice, Paulina Musiał PP Gidle, Jan Misiewicz PP Pławno, 
Maksymilian Łagiewka PP Pławno
Nagroda Grand Prix – Julia Normand PP Pławno

Kat. Zespoły wokalne i duety:  II m. Zespół Przyjaciółki PP Pławno: Julia Olborska, Barbara Skórka i Katarzyna Bartnik, Zespół Misie PP 
Gidle: Kornelia Gajzler, Julia Jędrzejczyk i Szymon Natywa, duet Ogrodniczki PP Gidle: Nikola Pachulska i Lena Piasecka; I m. Zespół 
Perełki PP Gidle, duet Anna Bilecka i Aleksandra Ociepa PP Ciężkowice, zespół Smerfy PP Pławno: Angelika Pawlik, Maksymilian 
Łągiewka i Julia Normand

Grand Prix dla Marysi Markiewicz…
Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Spring Star” odbył się w dniach 7-10 kwietnia w stolicy Rumunii – Bukareszcie. 
W zmaganiach konkursowych udział wzięło 130 uczestników w sześciu kategoriach. Polskę reprezentowało troje wokalistów- wśród nich 
podopieczna Studia Piosenki GOK Marysia Markiewicz, która zaprezentowała utwór z rep. Whitney Houston pt. „Run to You”. Jury złożone 
z przedstawicieli Turcji, Rumunii, Bułgarii, Izraela i Włoch przyznało naszej reprezentantce nagrodę główną festiwalu Grand Prix dla 
najlepszej wokalistki wszystkich kategorii. Marysi towarzyszyła dyrektor GOKw Gidlach p. Violetta Ojrzyńska.
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INFORMACJE Z GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Informacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Procedura zgłoszenia  osoby nadużywającej alkoholu

Zgodnie z art.24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, postępowanie zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego dotyczy osób, 
które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:
-rozpad pożycia rodzinnego,
-demoralizują nieletnich,
-uchylają się od pracy, 
- systematycznie zakłócają spokój i porządek publiczny
Przy Urzędzie Gminy w Gidlach działa Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która  podejmuje czynności zmierzające do 
zastosowania wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
Wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego można składać do GKRPA.
Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gidlach odbywają się w każdą drugą środę miesiąca 

od godziny  15 ?°  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wnioski można składać również  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gidlach

codziennie w godzinach od   7 ?° - 15°°

Kontakt telefoniczny   34  3272 027   wew.221

PRZEMOC W RODZINIE

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przemoc należy rozumieć jako „ jednorazowe albo powtarzające się umyślne 
działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób w szczególności narażające osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, 
zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych 
przemocą”

Przemoc w rodzinie jest w polskim systemie prawnym przestępstwem ściganym z urzędu. 
Art.207§ 1 KK ..Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym 
stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Ponadto powinnością każdego człowieka jest reagowanie na krzywdę osoby doświadczającej przemocy. Taki społeczny obowiązek nakłada 
art. 304 § 1 KPK.

Nie możemy pozostawać  obojętni wobec stosowania przemocy w rodzinie.

„Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego 
z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora.”
„ Osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.'

Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnie pomocy w szczególności w formie;
1.poradnictwa medycznego, psychologicznego,prawnego,socjalnego, zawodowego i rodzinnego;
2.interwencji kryzysowej;
3.ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego 
z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej;
4.zapewnienie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy 
w rodzinie;
5.badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania 
zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie;
6.zapewnienie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, 
pomocy w uzyskaniu mieszkania.
Ustawodawca położył nacisk na szybką reakcję na przemoc w rodzinie. 


