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Weso³ych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i Szczêœliwego Nowego Roku

Zbli¿aj¹ce siê Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to czas, aby z³o¿yæ 
najserdeczniejsze ¿yczenia  spokoju, zdrowia, wzajemnej ¿yczliwoœci 
oraz wielu radosnych chwil spêdzonych w gronie rodziny.

Wraz z nadchodz¹cym Nowym Rokiem 2015 ¿yczymy 
wytrwa³oœci w podejmowaniu nowych wyzwañ, wielu sukcesów 
w ¿yciu osobistym i zawodowym oraz spe³nienia planów 
i zamierzeñ. 

Szanowni Pañstwo !

Serdecznie dziêkujê wszystkim mieszkañcom Gminy Gidle, którzy wziêli udzia³ w wyborach samorz¹dowych 
i oddali g³os na moj¹ osobê. Mam nadziejê, i¿ wspólnie z  Radnymi bêdziemy tworzyæ dobre prawo, które przyczyni 
siê do rozwoju naszej Gminy, realizowaæ inwestycje maj¹ce na celu poprawê ¿ycia mieszkañców i zwiêkszaj¹ce 
atrakcyjnoœæ naszego regionu. 
Licz¹c na owocn¹ wspó³pracê ¿yczê sobie i Pañstwu zrozumienia, umiejêtnoœci osi¹gania kompromisów i wielu 
sukcesów w trudach codziennej pracy na rzecz rozwoju Gminy Gidle. 

  Wójt Gminy 
          Janusz Pachulski

Radni Gminy Gidle  wybrani podczas wyborów  samorz¹dowych w dniu 16 listopada 2014r. 

W poniedzia³ek 1 grudnia br odby³o pierwsze posiedzenie nowo wybranej  Rady Gminy w Gidlach. W trakcie sesji Przewodnicz¹cy Gminnej 
Komisji Wyborczej Pani Barbara Dymecka wrêczy³a Radnym zaœwiadczenia o wyborze na radnego. Zgodnie z porz¹dkiem obrad 
prowadzonych przez Radnego Seniora Leszka Kucharskiego, Radni z³o¿yli œlubowanie a nastêpnie przyst¹pili do wyboru Przewodnicz¹cego 
i Wiceprzewodnicz¹cych Rady Gminy. W wyniku g³osowania tajnego spoœród zaproponowanych kandydatur wybrano nastêpuj¹ce osoby:
OSTOJSKA Gra¿yna – Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Gidlach
OCIEPA Janina - Wiceprzewodnicz¹cy
RADASZEWSKI Marek - Wiceprzewodnicz¹cy
Natomiast w dniu 8 grudnia odby³a siê kolejna sesja, podczas której ustalono sk³ady Komisji Rady Gminy:

Komisja Rozwoju Spo³eczno-Gospodarczego 
Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa

Leszek Kucharski - Przewodnicz¹cy Komisji
Jan Karol Kaczmarek - Wiceprzewodnicz¹cy
Marcel Bednarek
Marzena Leszczyñska
Marianna Makowska

Komisja Rewizyjna

Tadeusz Badylak - Przewodnicz¹cy Komisji
Barbara Jezuita - Wiceprzewodnicz¹cy
Marcin Owczarek

Komisja Zdrowia, Oœwiaty, Kultury, Sportu i Opieki Spo³ecznej

Longin Gniatkowski - Przewodnicz¹cy Komisji
Dorota Sapis - Wiceprzewodnicz¹cy
Jacenty Bartnik
Janina Ociepa
Marek Radaszewski
Tomasz Wroñski

Wójt Gminy 
Janusz Pachulski 

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Gidlach 
Gra¿yna Ostojska 



Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji sanitarnej t³ocznej, przepompowni œcieków wraz z infrastruktur¹ oraz 
przy³¹czy kanalizacji sanitarnej w Gidlach na ul.  Kartuzkiej (za Kana³em Lodowym w kierunku  Stêszowa i Skrzypca). 

Wykonano dokumentacjê projektow¹ obejmuj¹c¹:
- budowê kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV-U o œrednicy fi=200 oraz z rur kamionkowych przeciskowych (przewiert o d³ugoœci 
43,0m), ³¹czna d³ugoœæ zaprojektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej 943,5m;
- budowê kanalizacji sanitarnej t³ocznej z rur PE o œrednicy fi=90 i ³¹cznej d³ugoœci 256,5m
- budowê 1 szt. przepompowni œcieków sk³adaj¹cej siê ze zbiornika ¿elbetowego, 2 pomp oraz systemu sterowania i automatyki;
- budowê przy³¹czy kanalizacyjnych z rur PCV o  œrednicy fi=160 i ³¹cznej d³ugoœci 264,1m (32 szt.) 
Na  inwestycjê uzyskano w kwietniu 2014 roku pozwolenie na budowê. Koszt realizacji inwestycji wg kosztorysów -  brutto: 1.446.746,39z³.

Remont œwietlicy wiejskiej w Stêszowie 
Zakres robót polega na:
-  wymianie pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropu styropianem o gruboœci 10 cm (pokrycie dachu blach¹ trapezow¹);
-  wykonaniu niezbêdnych obróbek blacharskich w tym: wymiana rynien i rur spustowych, parapetów zewnêtrznych;
-  wymianie drzwi wejœciowych – 1 szt. i wymianie 1 szt. drzwi wewnêtrznych oraz  naprawie schodów zewnêtrznych;
-  dociepleniu œcian styropianem gruboœci 10 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej – tynk akrylowy;
- rozebraniu pod³ogi drewnianej i wykonaniu posadzki cementowej na pow. 23 m.kw. wraz z u³o¿eniem p³ytek ceramicznych 
    w 2 pomieszczeniach œwietlicy (na powierzchni: ok. 46 m.kw.);
Przewidywany koszt realizacji inwestycji 103.427,00 z³ brutto. Zadanie wspó³finansowane ze œrodków UE w ramach dzia³ania 413 Wdra¿anie 
lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013, dla operacji, które odpowiadaj¹ warunkom przyznania pomocy w ramach dzia³ania 
„Odnowa i rozwój wsi” – wartoœæ dofinansowania 38.103,00z³.

Kompleksowa rewitalizacja centrum miejscowoœci Gidle (tereny wokó³ budynku Urzêdu Gminy, Biblioteki, GOPS i GOK 
– do kompleksu boisk sportowych). 

Zakres prac obejmuje, m.in.: 
-roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, w tym: rozbiórkê istniej¹cych budynków gospodarczych;
-budowê ci¹gów komunikacyjnych, tj. ci¹gów pieszych z kostki granitowej i brukowej, placu reprezentacyjnego z kostki granitowej, placu 
wielofunkcyjnego o nawierzchni z kostki brukowej, placu pod urz¹dzenia si³owni zewnêtrznej o nawierzchni kauczukowo – poliuretanowej 
oraz placu zabaw dla dzieci z piasku, jako uzupe³nienie si³owni zewnêtrznej. £¹czna powierzchnia terenów utwardzonych kostk¹ brukow¹ 
i granitow¹: 764,69m2;
-zakup i monta¿ elementów ma³ej architektury, w tym: modernizacja istniej¹cej fontanny; budowa pomnika (J. Sucheni); zakup i monta¿ 
³awek z oparciem – 20 szt.; zakup i monta¿ koszy na œmieci – 14 szt.; zakup i monta¿ tablic informacyjnych – 6 szt.; zakup i monta¿ stojaków na 
rowery – 3 szt.; budowa belwederku drewnianego – 2 szt.; zakup i monta¿ pergoli drewnianej – 8 szt.; zakup i monta¿ urz¹dzeñ placu zabaw, 
tj.: huœtawka na sprê¿ynie, bujak, dom zabawowy
-   rewitalizacja zieleni parkowej, w tym  karczowanie drzew, krzewów i ¿ywop³otu, ciêcia pielêgnacyjne oraz nasadzenia drzew, krzewów, 

pn¹czy, obsadzenie rabat bylinowych i kwietników wraz z wykonaniem trawnika na powierzchni 2.170m. kw.
£¹czny koszt inwestycji wg kosztorysów inwestorskich wyniesie brutto: 856.488,44z³. Zadanie wspó³finansowane ze œrodków UE 
w ramach PROW – dzia³anie „Odnowa i rozwój wsi” – wartoœæ dofinansowania 500.000,00z³

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2014 r. 
Budowa sieci wodoci¹gowej z przy³¹czami w miejscowoœci: Zabrodzie, Graby, Spalastry i Micha³opol 

Zakoñczono realizacjê robót budowlanych. W ramach inwestycji wykonano sieæ wodoci¹gow¹ o ³¹cznej d³ugoœci 11.854,35m oraz 105 szt. 
przy³¹czy wodoci¹gowych. £¹czny koszt inwestycji wg zawartej umowy wynosi: 2.328.274,90z³. Prace wykona³a firma: Zak³ad Wodoci¹gowy 
Jadwiga Kafar z Wolborza. Na chwilê obecn¹ trwaj¹ czynnoœci odbiorowe inwestycji. Zadanie wspó³finansowane ze œrodków UE w ramach 
dzia³ania „Podstawowe us³ugi dla gospodarki i ludnoœci wiejskiej” objêtego PROW na lata 2007-2013. Wartoœæ dofinansowania maksymalnie 
1.038.481,96z³. Jednoczeœnie informujemy mieszkañców miejscowoœci objêtych inwestycj¹, ¿e mog¹ ju¿ korzystaæ z wody dostarczanej 
wybudowanym wodoci¹giem. 

Budowa zaplecza sportowo – gospodarczego w Gidlach
Zakoñczono inwestycjê pn. Budowa zaplecza sportowo – gospodarczego w Gidlach. Zakres prac obejmowa³ m.in. budowê budynku zaplecza 
sportowo – gospodarczego sk³adaj¹cego siê z dwóch budynków parterowych, wykonanie instalacji elektrycznej NN, wykonanie przy³¹czy 
wodno-kanalizacyjnych i instalacji wewnêtrznej wod-kan. Prace wykona³a firma: BERATEN Pawe³ Suliga z miejscowoœci Komorniki. Koszt 
inwestycji wyniós³ brutto: 307.506,45 z³. Zadanie wspó³finansowane ze œrodków UE w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Region 
W³oszczowski” w ramach dzia³ania 413 Wdra¿anie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadaj¹ warunkom 
przyznania pomocy w ramach dzia³ania „Odnowa i rozwój wsi” – wartoœæ dofinansowania: 170.000,00z³.

Place zabaw w miejscowoœciach Borowa i P³awno
Wykonano place zabaw w miejscowoœciach Borowa i P³awno. Place zabaw zosta³y sfinansowane z „Funduszy so³eckich” so³ectw Borowa i 
P³awno oraz dofinansowane w ³¹cznej kwocie 24.547,62z³ (w tym so³ectwo Borowa: 8.826,66z³; so³ectwo P³awno: 15.720,96), z funduszy UE 
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Region W³oszczowski” w ramach dzia³ania 413 Wdra¿anie Lokalnych Strategii Rozwoju 
w zakresie ma³ych projektów objêtego PROW na lata 2007-2013

GMINNE INWESTYCJE

Dekoracje œwi¹teczne
Uprzejmie informujemy mieszkañców, ¿e w zwi¹zku z protestem  dotycz¹cym 
umieszczania oœwietlenia œwi¹tecznego, na pomnikach przyrody, jakimi s¹ dêby 
w rynku Gidle i P³awno zgodnie z zaleceniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska 
w £odzi zaprzestajemy dekoracji tych drzew. W tym roku zostan¹ oœwietlone 2 choinki. 
Informujemy jednoczeœnie, ¿e wszelkie propozycje i sugestie dotycz¹ce dekoracji 
œwi¹tecznej w tych miejscowoœciach w roku 2015, przyjmowane s¹ od mieszkañców 
w sekretariacie Urzêdu Gminy w Gidlach. 

Rynek w Gidlach - Informacja
W zwi¹zku z  protes tami mieszkañców 
postanowieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Radomsku z dnia 26 listopada 
2014r. (data wp³ywu pisma: 5.12.2014r.) w sprawie 
parkowania na rynku w Gidlach, informujemy, ¿e 
teren rynku nie jest parkingiem.

do realizacji w 2015 roku zaproponowane w prowizorium bud¿etowym do dnia 15 listopada 2014r. 



WIEŒCI SZKOLNE

Polska – to brzmi dumnie.
Z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci w naszej szkole odby³a siê uroczysta 
akademia w wykonaniu uczniów klas VI. Œwiêtowaliœmy wspólnie 
z zaproszonymi goœæmi – uczniami i nauczycielami gimnazjum, na 
czele z Pani¹ Dyrektor Katarzyn¹ Chmielarz. Program artystyczny 
zosta³ tak¿e zaprezentowany podczas uroczystoœci œrodowiskowych, 
11 listopada. 

Œniadanie daje moc!
13  listopada uczniowie naszej szko³y wziêli udzia³ w programie 
edukacyjnym „Œniadanie daje moc!” . Dzieci z kl. I-VI samodzielnie 
przygotowywa³y posi³ek z przyniesionych przez siebie zdrowych 
produktów. Po œniadaniu odby³a siê pogadanka z pani¹ dietetyk, 
Agnieszk¹ Kulis¹, na temat: „ Prawid³owe od¿ywianie a zdrowie”. 

Andrzejkowe pl¹sy
D³ugo wyczekiwany przez nasz¹ uczniowsk¹ spo³ecznoœæ Bal 
Andrzejkowy odby³ siê 20 listopada. Na jego najm³odszych 
uczestników czeka³o wiele atrakcji. Czynne by³y tzw. salony wró¿b, 
mini-salony kosmetyczne i kawiarenka. Uczniowie klas I-III  
przykuwali wzrok piêknymi, ciekawymi kostiumami. Chêtnie te¿ 
brali udzia³ w licznych konkursach i zabawach.  

Dzieñ Jêzyków Obcych
15 grudnia w naszej szkole obchodziliœmy Dzieñ Jêzyków Obcych. 
Z tej okazji uczniowie klas IV i V pod kierownictwem nauczycieli: 
p. Anny Surlej i p. Urszuli Depty przygotowali program artystyczny, 
konkursy i quizy, stanowi¹ce prawdziw¹, ¿yw¹ lekcjê jêzyka 
angielskiego i niemieckiego. By³o weso³o, ciekawie i pouczaj¹co. 
„Warto uczyæ siê jêzyków obcych” – brzmia³o motto przedstawienia. 
Mamy nadziejê, ¿e bêdzie ono zawsze przyœwieca³o naszym 
wychowankom.

Œwi¹teczny kiermasz

Sukcesem zakoñczy³ siê kiermasz œwi¹teczny, zorganizowany w naszej 
szkole 14 grudnia br. Mieszkañcy gminy mogli zakupiæ 
bo¿onarodzeniowe kartki, stroiki  i ozdoby choinkowe  wykonane 
przez uczniów. W programie imprezy znalaz³ siê pokaz karate, wystêp 
dzieci ze szko³y tañca nowoczesnego oraz najwiêksza atrakcja – cyrk
O BIMBOLANDO, a w nim: tresowane zwierzêta, klown, 
transformers, akrobacje i  magiczne sztuczki. Celem akcji by³o zebranie 
œrodków na urz¹dzenie k¹cika wypoczynkowego dla dzieci. Stworzenie 
takiego miejsca by³o pomys³em uczniów, wysuniêtym podczas debaty 
na temat: „Co mo¿emy zrobiæ, aby nasza szko³a by³a szko³¹ marzeñ?” 
Obecnie przystêpujemy do realizacji zaplanowanego celu. 

 

PG GIDLE

PSP GIDLE

Próbny egzamin gimnazjalny z "Operonem"
W dniach 9 - 11 grudnia 2014 r. uczniowie klas trzecich sprawdzali 
swoj¹ wiedzê i umiejêtnoœci podczas próbnych egzaminów 
z Wydawnictwem "Operon". Trzecioklasiœci pisali odpowiednio 
testy z historii i WOS-u, jêzyka polskiego, przedmiotów 
przyrodniczych, matematyki oraz jêzyka obcego - angielskiego lub 
niemieckiego- na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Nastroje 
wœród uczniów po egzaminach s¹ optymistyczne, wiêkszoœæ jest 
zadowolona z tego, jak napisa³a testy. W ocenie pisz¹cych by³y one 
³atwe. Na oficjalne wyniki trzeba poczekaæ do lutego.  

Uliczny happening
W ramach zajêæ artystycznych z plastyki uczniowie klas III naszego 
gimnazjum na ulicach Gidel zorganizowali happening. 
Zaprezentowali mieszkañcom stroje nieistniej¹ce w rzeczywistoœci, 
które wymyœlili i wykonali sami. By³a to rêkawiczka do masa¿u 
wype³niona grochem, strój wspó³czesnego super-mena 
z nieprzenikaj¹c¹ peleryn¹, graj¹cy kaptur, który po za³o¿eniu gra 
relaksuj¹c¹ muzykê. Zarówno uczniowie, jak i napotkani 
przechodnie, dobrze siê przy tym bawili.

Festiwal piosenki bo¿onarodzeniowej
 4.12.2014 w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku 
o d b y ³ a  s i ê  g a l a  p i o s e n k i  b o ¿ o n a r o d z e n i o w e j  
WEIHNACHTSVOICERADOMSKA,  po³¹czona z akcj¹ 
charytatywn¹ „Kto spe³ni nasze sny – Miko³ajem mo¿esz byæ i Ty”.
W konkursie wziê³y udzia³ dwie uczennice naszego gimnazjum – 
Malwina Sztandera, która wykona³a piosenkê „Where are you 
Christmas” oraz Justyna Œlêzak, która zaprezentowa³a swoj¹ wersjê 
kolêdy „Cicha Noc” w jêzyku niemieckim.
Malwina zajê³a II miejsce w kategorii piosenki anglojêzycznej dla 
uczniów szkó³ gimnazjalnych.  Oprócz nagród rzeczowych 
otrzyma³a kurs jêzyka angielskiego w jednej z radomszczañskich 
szkó³ jêzykowych.

Dopalaczom mówimy stop - wybieramy zdrowie
W naszej szkole realizowany jest program – „Stop Dopalaczom – 
wybieramy zdrowie”. Jest to program profilaktyki uniwersalnej. 
Celem programu jest: dostarczenie m³odym ludziom w wieku 15-18 lat 
podstawowych informacji o kontekœcie u¿ywania tzw. dopalaczy 
i o samych „dopalaczach” w celu zwiêkszenia ostro¿noœci uczestników 
i zmniejszenia ich otwartoœci na kontakty z tymi produktami.

- U¿ywanie tzw. dopalaczy jest niebezpieczne dla zdrowia fizycznego, 
psychicznego i relacji spo³ecznych u¿ytkownika.
- Producenci i sprzedawcy tzw. dopalaczy nie gwarantuj¹ nam 
bezpieczeñstwa. 
- Z powodu u¿ywania ró¿norodnych sk³adników nie da siê 
odpowiedzialnie przewidzieæ skutków indywidualnych u¿ycia danego 
„dopalacza" u konkretnego u¿ytkownika.
- W niektórych „dopalaczach” wykryto substancje bêd¹ce 
nielegalnymi narkotykami.  Tzw. dopalacze mog¹ uzale¿niaæ.
- Nie wszyscy u¿ywaj¹ tzw. dopalaczy, w gruncie rzeczy by³a to i jest 
nadal mniejszoœæ. Moda na „dopalacze” nie obowi¹zuje. 
- Nie warto braæ „dopalaczy”. 
- Pojawienie siê tzw. dopalaczy to typowy zabieg marketingowy osób 
chc¹cych za wszelk¹ cenê zarobiæ na ¿¹dnych wra¿eñ ³atwowiernych 
klientach.
- Wiele produktów zwanych dopalaczami to w Polsce produkty 
nielegalne.
- ¯ycie bez „dopalaczy” jest zdecydowanie lepsze, ni¿ z nimi.
- Namawianie do brania tzw. dopalaczy jest niegodziwe. Jeœli jest 
œwiadome, to staje siê po prostu przemoc¹.
Program obejmuje równie¿ dzia³ania adresowane do rodziców 
uczniów. Za realizacjê w/w programu odpowiedzialne s¹: p. Edyta 
Œliwakowska i  p. Jolanta Krakowiak.

Najwa¿niejszymi komunikatami programu s¹: 



SPORT
Zawody gminne:
W dniu 20.11.2014r. przeprowadzone zosta³y rozgrywki  gminne  w tenisa sto³owego dziewcz¹t  i ch³opców. Mecz ch³opców zakoñczy³ siê 
zwyciêstwem zawodników z PG w Gidlach wynikiem (3:0). Zwyciêstwo ch³opców pozwoli³o nam na reprezentowanie naszej gminy Gidle na 
mistrzostwach powiatowych. Mecz dziewcz¹t zakoñczy³ siê pora¿k¹ dla naszej szko³y  1: 2 z ZSG w P³awnie.
Reprezentanci naszej szko³y to: Wiktoria Ca³us – kl.IIIb, Ewelina Ociepa – kl.IIIb, Oliwia Machnik – kl. IIIb, Micha³ Ziêba – kl. IIIa, Micha³ 
Makówka – kl. II, Filip Rozpêdek – kl. II

*
W dniu 14.11.2014r. odby³y siê gminne zawody w unihokeja ch³opców i dziewcz¹t. Zarówno ch³opcy jak dziewczêta naszego gimnazjum zajêli 
I miejsce, wygrywaj¹c z ZSG w P³awnie z wynikiem: ch³opcy - 3:0, dziewczêta - 2:0

*
Gimnazjum reprezentowali uczniowie w sk³adzie: dziewczêta Oliwia Machnik, Wiktoria Ca³us, Justyna Œlêzak, Julia Rokita, Katarzyna 
Hasikowska, Marta Ociepa, Ewa Barañska, ¯aneta Sadkowska, ch³opcy: Piotr Politowicz,  Hubert Balcarczyk, Filip Rozpêdek, Micha³ 
Makówka, Micha³ Ziêba, Artur Gorzêdowski, Miko³aj Borowik, Eryk Kluziñski, Piotr Jezuita, Dariusz Nocuñ, Norbert KuŸma, Jakub 
Boborowski.

Dziêki tym zwyciêstwom uczniowie naszej szko³y mieli mo¿liwoœæ reprezentowania gminy Gidle na zawodach powiatowych.

Zawody powiatowe:
Dziewczêta w dniu 08.11.2014r. bra³y udzia³ w Mistrzostwach Powiatowych unihokeja, które odby³y siê w Gomunicach. Rozegra³y nastêpuj¹ce 
mecze: z PG nr 7 w Radomsku (3:0), PG nr 2 w Radomsku (1:0) w finale rozegra³y mecz z PG w Strzelcach Ma³ych wygrywaj¹c 1:0  i tym samym 
zdoby³y III miejsce w powiecie radomszczañskim.

W dniu 26.11.2014r.  w Dobryszycach odby³y siê Mistrzostwa Powiatu w tenisa sto³owego dziewcz¹t i ch³opców.

Ch³opcy naszego gimnazjum rozegrali mecze z takimi zespo³ami jak:
PG Gidle – PG Strzelce Ma³e – 3:0
PG Gidle – PG nr 1 Radomsko – 3:0
PG Gidle – PG ̄ ytno – 3:0
PG Gidle – PG nr 2 Radomsko – 3:0
Fina³owy mecz rozegrali z PG Kietlin przegrywaj¹c 0:3 ostatecznie zajmuj¹c II miejsce w powiecie.

ZSG P£AWNO

Realizowane programy i projekty
13 listopada 2014 roku w £odzi odby³o siê uroczyste wrêczenie 
CERTYFIKATÓW Wojewódzkiej Sieci Szkó³ Promuj¹cych 
Zdrowie. Certyfikat Szko³y Promuj¹cej Zdrowie dla Zespo³u Szkolno – 
Gimnazjalnego w P³awnie odebra³y pani dyrektor mgr Anna 
Krzyszkowska – Cudak i koordynator programu mgr Renata Kucuñ – 
Marchewka

*
Zakoñczy³a siê czêœæ warsztatowa programu Szko³a wspó³pracy, 
w której uczestniczyli rodzice uczniowie i nauczyciele Publicznego 
Gimnazjum w P³awnie. Obecnie planujemy dzia³ania na kolejne dwa lata.

*
„AD@ I J@Œ na matematycznej wyspie” Od tego roku szkolnego 
ZSG w P³awnie uczestniczy w projekcie innowacyjnym „AD@ I J@Œ na 
matematycznej wyspie”. Projekt skierowany jest do uczniów klas I – III 
SP. Jego celem jest rozwijanie umiejêtnoœci uczniów w zakresie 
wszystkich edukacji a w szczególnoœci matematycznej. W ramach 
projektu otrzymaliœmy tablicê interaktywn¹ , szeœæ tabletów do æwiczeñ 
grupowych, oraz materia³y dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów. 
Dostêpna jest równie¿ strona internetowa projektu dla uczniów, rodziców 
oraz nauczycieli.

*
Akademia kompetencji dla nauczycieli
W bie¿¹cym roku szkolnym 11 nauczycieli ZSG w P³awnie uczestniczy 
w projekcie „Akademia kompetencji”. Podczas szkoleñ nauczyciele 
poszerzaj¹ swoj¹ wiedzê w zakresie nowych technologii. Poznane przez 
nauczycieli nowe metody dydaktyczne nie tylko urozmaic¹ prowadzone 
zajêcia, ale i poprawi¹ ich skutecznoœæ, u³atwi¹ komunikacjê z uczniami. 

*
Internetowy Teatr TVP  dla szkó³
Ju¿ drugi rok szkolny ZSG w P³awnie uczestniczy w ogólnopolskim 
projekcie Internetowy Teatr TVP  dla szkó³, w ramach którego 
uczniowie maj¹ mo¿liwoœæ ogl¹daæ przez Internet  przedstawienia 
teatralne odbywaj¹ce siê na ¿ywo. W tym roku szkolnym widzieliœmy ju¿ 
min spektakle: TU-WIM (Teatr Powszechny w £odzi), Zemsta (Teatr im. 
Stefana ¯eromskiego w Kielcach), „Biegnijcie do szopki, czyli 
Kolêdariusz na Bo¿e Narodzenie i Trzech Króli” – przedstawienie 
Œl¹skiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” z Katowic. Koordynatorem 
projektu w naszej szkole jest mgr Sylwia Moruñ.

Elektroniczny dziennik lekcyjny
Od  roku szkolnego  w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym 
w P³awnie pilota¿owo wprowadzony zosta³ elektroniczny dziennik 
lekcyjny sygnowany mark¹ Helion Edukacja.  Dziennik usprawnia 
komunikacjê miêdzy szko³¹, uczniami i rodzicami.

*
Miêdzyklasowy konkurs kolêd i pastora³ek
15 grudnia 2014r. w ZSG w P³awnie odby³ siê miêdzyklasowy 
konkurs Kolêd i Pastora³ek. Zadaniem ka¿dej klasy by³o 
przygotowanie i zaprezentowanie wybranej kolêdy lub pastora³ki. 
I miejsce exeqo zajê³y klasy III SP i I gimn., II miejsce – VI SP, 
III miejsce – klasa V SP. Konkurs zorganizowa³ Samorz¹d 
Uczniowski SP wraz z opiekunem mgr Paulin¹ Oziemba³¹.

*
„Prawa dziecka”
27 listopada 2014r. Odby³ siê w ZSG w P³awnie miêdzyszkolny 
konkurs pod has³em „Prawa dziecka”. W konkursie brali udzia³ 
gimnazjaliœci z PG w Gidlach i PG w P³awnie. Wyniki przedstawiaj¹ 
siê nastêpuj¹co:  I miejsce Julia Rokita z PG w Gidlach;  II miejsce 
Klaudia Bary³a z PG w Gidlach;  III miejsce Filip Dymus z PG 
w P³awnie. Konkurs zorganizowa³y panie: mgr Renata Kucuñ – 
Marchewka i mgr Renata Ryszka.

*
Konkurs biblijny
20 listopada br. w parafii Œw. Lamberta w Radomsku odby³ siê etap 
rejonowy XX Konkursu Wiedzy Biblijnej. Jednym ze zwyciêzców 
by³ uczeñ ZSG w P³awnie Rados³aw Kanafa. Uczeñ zakwalifikowa³ 
siê do fina³u diecezjalnego, który odbêdzie siê w kwietniu 
w Czêstochowie.

*
Masz g³os masz wybór
W ramach akcji Fundacji im. Stefana Batorego  „Masz G³os, Masz 
Wybór” uczniowie gimnazjum przyst¹pili do quizu samorz¹dowego 
„Co siê dzieje w naszej gminie?”. Przygotowali tak¿e gazetkê 
zachêcaj¹c¹ do œwiadomego uczestnictwa w wyborach 
samorz¹dowych. Uczniowie pracowali pod kierunkiem nauczyciela 
wiedzy o spo³eczeñstwie. 
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Uczennice klasy II gimnazjum Magdalena Zatoñ i Magdalena Tarnowska oraz uczennica klasy VI Natalia Leszczyñska wziê³y udzia³ 
w konkursie historyczno-fotograficznym „Pamiêæ w obiektywie”. Wykona³y fotografie i opisy lokalnych miejsc pamiêci. Uczniowie klasy II 
uczestniczyli w konkursie „Szkolny detektyw- poszukiwanie nielegalnych sk³adowisk odpadów” zorganizowanym przez Regionaln¹ Dyrekcjê 
Ochrony Œrodowiska w £odzi, pod honorowym patronatem £ódzkiego Kuratora Oœwiaty. 
Uczniowie gimnazjum przyst¹pili równie¿ do projektów historycznych „Œladami przesz³oœci. Uczniowie adoptuj¹ zabytki” oraz „Pamiêæ dla 
Europy”, tak¿e do konkursu „Pamiêæ nieustaj¹ca”. Realizacja zadañ jest d³ugoterminowa , a wyniki znane bêd¹ w II semestrze roku szkolnego.

SPORT

W dniu 12 listopada 2014r. Uczniowie PG P³awno uczcili Rocznicê Odzyskania Niepodleg³oœci uczestnicz¹c w Radomszczañskim Biegu 
Niepodleg³oœci.  Najlepszy wynik (14 miejsce) uzyska³a Aleksandra Krauze.
24. 11. 2014r. w Gminnym Turnieju Tenisa Sto³owego dziewczêta z PG P³awno zdoby³y Mistrzostwo Gminy. Sk³ad dru¿yny: Julita Paw³owska, 
Izabela Piechowicz i Patrycja Rylik.
Dziewczêta reprezentowa³y nasz¹ gminê w Turnieju Powiatowym w PG Dobrzyszyce w dniu 26. 11.2014r., gdzie zajê³y miejsce w grupie od 
V do VIII. 

Na prze³omie paŸdziernika i listopada nasza szko³a uczestniczy³a 
w programie Akademia Czystych R¹k Carex promuj¹c wœród 
uczniów prawid³owe nawyki mycia r¹k. Do akcji czynnie w³¹czy³a siê 
pani Aleksandra Dêbska-Bartnik oraz pielêgniarka pani Agata Bilicz. 
W ramach tego programu, którego koordynatorem jest pani Ilona 
Gniatkowska-Cudak, uczniowie poznali zasady skutecznego mycia r¹k, 
a nasza placówka otrzyma³a od organizatorów: Dyplom Szko³y 
Czystych R¹k, antybakteryjne myd³a i materia³y edukacyjne.

3 listopada dru¿yna ch³opców zajê³a III miejsce w gminnych zawodach 
w mini pi³kê rêczn¹.

5 listopada dwie dru¿yny z naszej szko³y wywalczy³y II miejsce 
w Turnieju ,,Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”.

7 listopada uczniowie naszej szko³y przygotowani przez pani¹ Annê 
Matuszczyk (kl. II) i pana Paw³a Ojrzyñskiego (kl. IV-VI) wziêli udzia³ 
w Gminnym Festiwalu Piosenki ̄ o³nierskiej i Patriotycznej. II miejsce 
w kategorii kl. I-III zajê³a: Julia Gonera (kl. II). III miejsce w kategorii 
kl. IV-VI zajê³a Natalia Dukat (kl, VI).

7 listopada obchodziliœmy Dzieñ Œniadanie Daje Moc. Do tego 
wa¿nego momentu klasy„0”-III przygotowywa³y siê przez kilka dni 
aktywnie uczestnicz¹c w zajêciach praktycznych obrazuj¹cych 12 zasad 
zdrowego od¿ywiania.
Klasa I rozpoczê³a ten dzieñ od przypomnienia sobie wiadomoœci na 
temat zdrowego od¿ywiania w obecnoœci zaproszonych goœci: rodziców, 
pielêgniarki, pedagoga szkolnego. Nastêpnie dzieci umy³y r¹czki, 
za³o¿y³y fartuszki i zabra³y siê do przygotowania smacznego œniadania 
pod okiem wychowawcy Ilony Gniatkowskiej-Cudak i rodziców. 
PóŸniej udekorowa³y stó³ i zabra³y siê do degustacji. Starsze klasy 
równie¿ przy³¹czy³y siê do akcji, przygotowuj¹c zdrowe œniadanie. Po 
zabawie pierwszoklasiœci udali siê do Gidel, gdzie poczêstowali 
pracowników Urzêdu Gminy, przechodniów, miejscowych 
sprzedawców oraz pracowników banku. Ka¿dy zwraca³ uwagê na 
inaczej wygl¹daj¹cych uczniów z Ciê¿kowic, którzy swoimi strojami
 i gestami nie tylko przekonywali do jedzenia œniadania, ale chcieli 
przede wszystkim zwróciæ uwagê na problem niedo¿ywienia dzieci 
w innych krajach, które tak jak one maj¹ „prawo do godnego ¿ycia bez 
g³odu”. 

PSP CIÊ¯KOWICE

12 listopada odby³a siê uroczysta akademia z okazji Œwiêta 
Niepodleg³oœci przygotowana przez pani¹ Ninê Kowalczyk, pani¹ 
Joannê NiedŸwieck¹ i pana Paw³a Ojrzyñskiego. Podczas 
inscenizacji uczniowie przedstawili skojarzenia zwi¹zane z Polsk¹ 
i patriotyzmem, nawi¹zuj¹c tym samym do najwa¿niejszych 
wydarzeñ poprzedzaj¹cych odzyskanie przez nasz¹ Ojczyznê 
niepodleg³oœci po 123 latach niewoli. 

27 listopada uczniowie klas „0”-III obchodzili Œwiatowy Dzieñ 
Pluszowego Misia zorganizowany przez pani¹ Ilonê Gniatkowsk¹-
Cudak i pani¹ Dorotê Sapis.  Tego dnia dzieci przynios³y do szko³y 
swoje  pluszaki. Uroczysty dzieñ rozpocz¹³ siê od poznania 
historii pluszowego misia. Nastêpnie dzieci przenios³y siê do Krainy 
Misia Uszatka i Kubusia Puchatka, gdzie pani Barbara Kubasiak, 
pracownik Filii GBP w Gidlach, przeczyta³a fragment bajki „Kubuœ 
Puchatek”. Podczas tej uroczystoœci uczniowie mogli wzi¹æ udzia³ 
w licznych konkursach i zabawach muzyczno-ruchowych. 
Nastêpnie do zabawy zaprosi³ wszystkich Samorz¹d Uczniowski, 
organizator tegorocznych Andrzejek. 

W listopadzie uczniowie klasy I przyst¹pili do realizacji programu 
edukacyjnego Klub Bezpiecznego Puchatka. Celem programu jest 
poprawienie bezpieczeñstwa najm³odszych uczniów klas 
podstawowych. 28 listopada pierwszaki pod okiem wychowawcy 
Ilony Gniatkowskiej-Cudak rozwi¹zywa³y Ogólnopolski Test 
Wiedzy o Bezpieczeñstwie. 

1 grudnia dzieci obejrza³y spektakl profilaktyczny ,,Prawdziwy 
skarb". Dziêki aktorom z krakowskiego Teatru Inspiracja, 
uczniowie dowiedzieli siê, ¿e prawdziwym skarbem mo¿e byæ 
kolega, który nas w pe³ni akceptuje i z którym ciekawie mo¿na 
spêdziæ czas.

5 grudnia obchodzone by³y Miko³ajki zorganizowane przez pani¹ 
Ilonê Gniatkowsk¹-Cudak i pani¹ Annê Matuszczyk. Tego dnia do 
uczniów klas I-III zawita³ Miko³aj i jego pomocnik – „Œnie¿ynka”. 
Dzieci wys³ucha³y opowiadania czytanego przez pani¹ Ma³gorzatê 
Ociepê – rodzica. Wzorowo wykona³y równie¿ postawione przed 
nimi zadania i otrzyma³y prezenty. Nastêpnie zaprosi³y Miko³aja i 
„Œnie¿ynkê” do wspólnych zabaw przy muzyce. Na koniec Miko³aj 
przeszed³ z cukierkami  i rózgami po innych klasach.

8 grudnia dru¿yna ch³opców wywalczy³a I miejsce w gminnych 
zawodach w tenisa sto³owego.

W listopadzie w³¹czyliœmy siê w ogólnopolsk¹ akcjê Góra Grosza 
2014 organizowan¹ pod has³em „Jeden grosz znaczy niewiele, ale 
góra grosza jest najwiêksza na œwiecie”. 

Zaproszenie
Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Uczniowie PSP im. Kornela 
Makuszyñskiego w Ciê¿kowicach serdecznie zapraszaj¹ 
mieszkañców Ciê¿kowic i okolic na PRZEDSTAWIENIE 
JASE£KOWE, które odbêdzie siê  4 stycznia 2015 r. 
w KOŒCIELE  PARAFIALNYM w Ciê¿kowicach o godzinie 9:45.

 Serdecznie zapraszamy.

ulubione



Andrzejki

Koniec listopada, to czas Andrzejek-czarów, wró¿enia, przepowiadania co przed 
nami. Nasze przedszkolaki równie¿ chcia³y zajrzeæ w przysz³oœæ, sprawdziæ co je 
czeka. 28 listopada zebraliœmy siê wiêc wszyscy, by wspólnie  pobawiæ siê, 
poczarowaæ, powró¿yæ.    W tym dniu wró¿ka pani Renata M³ynarczyk zabra³a 
dzieci do œwiata magii i czarów. Przedszkolaki dowiedzia³y siê co je czeka 
w niedalekiej przysz³oœci i tej bardziej odleg³ej.  Czy wró¿by siê spe³ni¹ ?-  czas 
poka¿e. Pewne jest to, ¿e przynios³y one wiele radoœci i by³y okazj¹ do wspania³ej 
zabawy. 

Festiwal  piosenki

29 listopada w Pañstwowej Szkole Muzycznej w Radomsku odby³ siê XIX Festiwal 
Piosenki „Zdrowo ¿yæ, zdrowym byæ”. Celem imprezy by³o promowanie zdrowego 
stylu ¿ycia. W konkursie wziê³o udzia³ 39 przedszkolaków. Nasze przedszkole 
godnie reprezentowa³a Adrianna Bartnik, która zaœpiewa³a piosenkê pt. „Fikaj¹cy 
zuch”. 

Spotkanie z miko³ajem

5 grudnia do przedszkola zawita³ wyj¹tkowy goœæ - Œwiêty Miko³aj, który jak 
wszystkim wiadomo zawsze ma prezenty dla grzecznych dzieci. Zanim jednak 
rozda³ je przedszkolakom, zapyta³ czy s³ucha³y rodziców i pañ w przedszkolu. 
Dzieci œpiewa³y piosenki, recytowa³y  wiersze, a tak¿e zaprosi³y Œw. Miko³aja do 
wspólnego tañca, by wkupiæ siê w jego ³aski. Wysi³ki dzieci op³aci³y siê – ka¿de 
z nich otrzyma³o d³ugo oczekiwany prezent. Przedszkolaki prosi³y  Œw. Miko³aja, 
by odwiedzi³ je za rok , obiecuj¹c, ¿e bêd¹ bardzo grzeczne.

Edukacja  muzyczna
Co miesi¹c w przedszkolu goœciliœmy  muzyków, którzy 
zapoznali dzieci z wygl¹dem i brzmieniem instrumentów 
muzycznych. Przedszkolaki s³ucha³y wykonywanych 
przez nich utworów muzyki klasycznej oraz 
wspó³czesnej, samodzielnie gra³y na wybranych 
instrumentach a tak¿e  ogl¹da³y taniec breakdance .

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GIDLACH

Edukacja teatralna
W tym  roku szkolnym dzieci mia³y mo¿liwoœæ obejrzenia wielu barwnych spektakli w wykonaniu zawodowych aktorów m.in.  „Ecik Krecik 
segreguje œmieci”, teatr lalkowy „Szczêœliwy ksi¹¿ê . Po spektaklu dzieci wziê³y udzia³ w warsztatach teatralnych - samodzielnie inscenizowa³y 
obejrzane przedstawienia oraz dzieli³y siê swoimi odczuciami.

W dniu 23.10.2014r. dzieci z grupy 4;5 latków i 5;6-latków wziê³y udzia³ w wycieczce 
do Muzeum im. S. Sankowskiego w Radomsku. Zwiedza³y wystawê „Œwiat 
Toruñskiego Piernika” oraz samodzielnie wytwarza³y ozdobne pierniczki.

*

W dniu 18.11.2014r. przedszkolaki wybra³y siê do Œwietlicy w P³awnie na 
przedstawienie bajki Ch. Perraulta pt. „Kopciuszek” w wykonaniu dzieci i m³odzie¿y 
ze Œwietlicy w Gowarzowie. Za piêkne wystêpy nagrodzi³y m³odych aktorów 
gromkimi brawami.

*

19.11.2014r. dzieci z grupy 3-4-latków „Misie” zosta³y przyjête do grona 
przedszkolaków. Uroczystoœæ Pasowania na Przedszkolaka odby³a siê w obecnoœci 
rodziców, dla których dzieci zaprezentowa³y krótk¹ czêœæ artystyczn¹. Przedszkolaki 
z³o¿y³y przyrzeczenie i otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy.

*

26.11.2014r. goœci³ w naszym przedszkolu Teatr „PTAK” p. Krystyny Pop³awskiej 
z utworem pt. „Szczêœliwy ksi¹¿ê”. Atrakcj¹ by³o w³¹czanie przedszkolaków do 
czynnego udzia³u w przedstawieniu.

*

28.11.2014r. przedszkolaki mia³y okazjê poznaæ tradycje zwi¹zane z magi¹ wró¿b 
andrzejkowych. Du¿o œmiechu i radoœci nie zabrak³o podczas takich zabaw jak: „Kim 
bêdê”, „Kubki przysz³oœci”.

*

29.11.2014r. w XIX Festiwalu Piosenki dla Przedszkolaka w Radomsku nasze 
przedszkole reprezentowa³a Marta £¹giewka i Alicja Kacprowicz. Dziewczynki 
w wykonanych utworach muzycznych „ Ruch, ruch, ruch”; „Oj dana dana” zachêca³y 
do zdrowego trybu ¿ycia i aktywnoœci ruchowej. Wszyscy uczestnicy festiwalu zostali 
nagrodzeni pami¹tkowymi dyplomami i wspania³ymi nagrodami.

*

5.12.2014r. do naszego przedszkola przyby³ z wizyt¹ Miko³aj. Dzieci wita³y goœcia 
wierszem i piosenk¹. Po wrêczeniu wymarzonych prezentów wykonano pami¹tkowe 
zdjêcia. Miko³aj obieca³, ze wróci do nas za rok.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W P£AWNIE

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI 

STÊSZÓW 

„PROMYCZEK” 

realizowa³ w terminie 01.10.2014 – 10.12.2014 r. 

projekt 

“PROMIENNA ŒWIETLICA” 

Adaptacja lokalu na potrzeby stowarzyszenia 

z przeznaczeniem na dzia³alnoœæ œwietlicy - zakup 

wyposa¿enia do Sali administracyjnej.

Dzia³anie dofinansowane z œrodków projektu P FIO

 „Grant na lepszy start” 

z  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

realizowanego przez Ministerstwo Pracy

 i Polityki Spo³ecznej



„Kopciuszek”
W wtorek 18 listopada wychowankowie œwietlicy w Gowarzowie wraz z instruktorem Ma³gorzat¹ Œlusarsk¹ przygotowali dla grupy 
przedszkolaków z P³awna przedstawienie pt. „Kopiuszek”. M³odzi aktorzy doskonale wcielili siê w role bohaterów bajki,  kompletuj¹c 
odpowiednie kostiumy oraz przygotowuj¹c scenografiê. Dla licznie przyby³ych przedszkolaków przygotowano tak¿e konkursy ze s³odkimi 
nagrodami. 

Nagroda dla Mai
9 grudnia w siedzibie GOK w ¯ytnie odby³o siê wrêczenie nagród dla laureatów konkursu plastycznego „Widziad³a- Dziwad³a”. Wœród 
dziewiêciu nagrodzonych równorzêdnymi wyró¿nieniami znalaz³a siê podopieczna sekcji plastycznej GOK – Maja NiedŸwiecka. 
Gratulujemy.

Marysia w finale Must Be The Music
W fina³owym odcinku programu muzycznego Must Be The Music 
wœród najlepszych wykonawców znalaz³a siê uczestniczka Studia 
Piosenki GOK w Gidlach – Marysia Markiewicz. Ostatecznie fina³ 
MBTM  i nagrodê g³ówn¹ wygra³ instrumentalny zespó³ Besides. Dla 
Marysi zajêcie drugiego miejsca w najwiêkszym muzycznym 
programie telewizyjnym by³o wielkim sukcesem i motywacj¹ do dalszej 
pracy. Instruktorem wokalnym Marysi od 4 lat jest dyrektor  GOK  
p.. Violetta Ojrzyñska. Wszystkim mieszkañcom naszej gminy, którzy 
wspierali Marysiê w g³osowaniu sms-owym sk³adamy gor¹ce 
podziêkowania za bezinteresown¹ pomoc i ¿yczliwoœæ.

Gminny Festiwal Piosenki ¯o³nierskiej i Patriotycznej
Po raz szósty w Gminnym Oœrodku Kultury w Gidlach rozbrzmiewa³y 
pieœni o tematyce ¿o³nierskiej, powstañczej i patriotycznej. 7 listopada 
do siedziby GOK przyby³o 27 dzieci z terenu naszej gminy, by 
zaprezentowaæ przygotowane utwory. Po przes³uchaniach 
konkursowych jury wrêczy³o uczestnikom dyplomy i nagrody 
ksi¹¿kowe.

GMINNY OŒRODEK KULTURY W GIDLACH

Spotkanie autorskie ze Stanis³awem Rogal¹

Gminna Biblioteka Publiczna w Gidlach mia³a zaszczyt goœciæ 
Pana Stanis³awa Rogalê – œwiêtokrzyskiego pisarza, poetê, 
historyka literatury, autora ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y, doktora 
nauk humanistycznych.  W dniu  04.10 2014 r. odby³o siê spotkanie 
autorskie, podczas którego  nasz goœæ omówi³ swoj¹ twórczoœæ dla 
czytelnika doros³ego oraz dla dzieci  i m³odzie¿y. Uczestnicy spotkania 
mieli mo¿liwoœæ zakupu ksi¹¿ek wraz z dedykacj¹ autora. 

Tydzieñ Edukacji Globalnej w GBP Gidle

W dniach 15-23.11.2014 r. GBP w Gidlach przy³¹czy³a siê do 

Tygodnia Edukacji Globalnej. W dniu 19.11.2014 r. uczniowie klas 

I A oraz I B z PSP w Gidlach wziêli udzia³ w zajêciach „Woda – Ÿród³o 

¿ycia”, podczas których zastanawiali siê do czego potrzebna jest nam 

woda oraz jak wa¿ne jest jej oszczêdzanie. Podczas zajêæ nie zabrak³o 

równie¿ doœwiadczeñ. W dniu 20.11.2014r. klasa II PSP w Gidlach 

uczestniczy³a w zajêciach „Zdrowe i wartoœciowe wskazówki 

¿ywieniowe”. Wspólnie ustalaliœmy zasady zdrowego ¿ywienia, 

rozmawialiœmy o tym jak robiæ œwiadomie zakupy oraz nie marnowaæ 

¿ywnoœci. 
Œwiatowy Dzieñ Pluszowego Misia 2014 w GBP Gidle

GBP w Gidlach, jak co roku, przy³¹czy³a siê do obchodów Œwiatowego 
Dnia Pluszowego Misia. W dniu 26.11.2014 r. odwiedzi³a nas grupa 
przedszkolaków z klasy „0” z Publicznego Przedszkola  w Gidlach. 
Dzieci opowiada³y o znanych im misiach, o zwyczajach niedŸwiedzi 
oraz uczestniczy³y w zabawach ruchowych. 

Konkurs literacki „Legenda o Gidlach”

GBP w Gidlach zaprasza uczniów klas V-VI oraz I-III gimnazjum 
z terenu Gminy Gidle do udzia³u w konkursie literackim „Legenda 
o Gidlach.” Na Wasze prace czekamy do 30.01.2015 r.  Szczegó³y na 
stronie  oraz w siedzibie biblioteki.www.bibliotekagidle.pl

Filia w P³awnie

Œwiatowy Dzieñ Pluszowego Misia 2014 w Filii w P³awnie

Œwiatowy Dzieñ Pluszowego Misia sta³ siê okazj¹ do wspólnego 
œwiêtowania GBP Filii w P³awnie oraz uczniów klas I-III Szko³y 
Podstawowej w P³awnie. Dzieci opowiada³y o swoich ulubionych 
misiach, wys³ucha³y bajki oraz rozwi¹zywa³y quiz wiedzy 
o niedŸwiedziach.

Spotkanie autorskie z Jolant¹ Szwalbe w  Filii w P³awnie

Czytelnicy Filii w P³awnie z grupy 50+ mieli okazjê spotkaæ siê 
z Pani¹ Jolant¹ Szwalbe – autork¹ i wydawc¹ antologii cytatów 
z ró¿nych dziedzin ¿ycia. W dniu 27.11.2014 r.  odby³o siê spotkanie 
autorskie, którego przewodnim has³em by³o „Nie starzeje siê ten, 
kto nie ma na to czasu”.  

GBP w Gidlach zachêca do przegl¹dania strony internetowej , na której mo¿na znaleŸæ relacje z wydarzeñ oraz 
galeriê zdjêæ a tak¿e katalog ksi¹¿ek  on-line, w którym mo¿na zapoznaæ siê z nowoœciami wydawniczymi dostêpnymi w naszej 
bibliotece.

www.bibliotekagidle.pl

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GIDLACH



  

INFORMACJE GOPS
KARTA DU¯EJ RODZINY! 

Ogólnopolska Karta Du¿ej Rodziny to system zni¿ek dla rodzin 
wielodzietnych. Przys³uguje rodzinom z przynajmniej trójk¹ dzieci, 
niezale¿nie od dochodu. Karta jest wydawana bezp³atnie, ka¿demu 
cz³onkowi rodziny. Rodzice mog¹ korzystaæ z karty do¿ywotnio, dzieci 
- do 18 roku ¿ycia lub do ukoñczenia nauki, maksymalnie do 
osi¹gniêcia 25 lat. Osoby niepe³nosprawne otrzymaj¹ kartê na czas 
trwania orzeczenia  o niepe³nosprawnoœci.
Karta Du¿ej Rodziny oferuje system zni¿ek oraz dodatkowych 
uprawnieñ. Jej posiadacze bêd¹ mieli mo¿liwoœæ korzystania 
z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie 
ca³ego kraju. Zni¿ki mog¹ oferowaæ nie tylko instytucje publiczne, 
ale równie¿ przedsiêbiorcy prywatni. Przystêpuj¹c do programu 
zyskuj¹ prawo do pos³ugiwania siê znakiem „Tu honorujemy 
Ogólnopolsk¹ Kartê Du¿ej Rodziny”. Karta Du¿ej Rodziny 
przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkê dzieci. 
Dotyczy to tak¿e rodzin zastêpczych oraz rodzinnych domów dziecka. 
Karta przyznawana jest ka¿demu cz³onkowi rodziny. Dochód rodziny 
nie jest kryterium przyznania karty.
Aby j¹ otrzymaæ nale¿y z³o¿yæ wniosek w gminie odpowiadaj¹cej 
miejscu zamieszkania. 
W Urzêdzie Gminy w Gidlach  wnioski mo¿na sk³adaæ w pokoju 
Nr 15 lub w sekretariacie . Wniosek, w imieniu rodziny, mo¿e z³o¿yæ 
ka¿dy pe³noletni jej cz³onek.
wiêcej na stronie: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin 

STOP  PRZEMOCY  W  RODZINIE   !

Zgodnie z art. 207 Kodeksu Karnego, przemoc w rodzinie jest 
przestêpstwem.

§1. Kto znêca siê fizycznie lub psychicznie nad osob¹ najbli¿sz¹ 
lub nad  inn¹ osob¹ pozostaj¹c¹ w sta³ym lub przemijaj¹cym 
stosunku zale¿noœci od sprawcy albo nad ma³oletnim lub osob¹ 
nieporadn¹ ze wzglêdu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega 
karze pozbawienia wolnoœci od 3 miesiêcy do lat 5.
Jeœli doœwiadczasz przemocy masz prawo do obron i wsparcia
W  naszej gminie w 2011 roku powsta³ Gminny Zespó³ 
Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdzia³ania Przemocy 
w Rodzinie. Jest to grupa profesjonalistów -  pracowników pomocy 
spo³ecznej i s³u¿by zdrowia, policjantów, pedagogów oraz 
kuratorów s¹dowych , których ³¹czy wspólny cel – rozwi¹zywanie 
problemu przemocy w konkretnych rodzinach.

JE¯ELI  JESTEŒ OFIAR¥ LUB  ŒWIADKIEM
PRZEMOCY  W RODZINIE

powiadom
Urz¹d Gminy 34/327-20-27  lub 34/327-21-11  wew. 220, 221

Policjê 997, Prokuraturê  44/683 47 70
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

„Niebieska Linia” 801 120 002  pon-sob. 8ºº- 22ºº

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Gidlach w bie¿¹cym roku kontynuowa³ realizacjê projektu pt. „Aktywizacja spo³eczno-zawodowa 
mieszkañców Gminy Gidle zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji spo³ecznej” , Dzia³anie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji”, Poddzia³anie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez oœrodki pomocy spo³ecznej”.
W programie uczestniczy³o 10 osób (4 mê¿czyzn i 6 kobiet) Uczestnicy odbyli  szkolenia w zakresie metod poszukiwania pracy, poradnictwa 
zawodowego, indywidualne konsultacje z doradc¹ zawodowym w celu okreœlenia kwalifikacji zawodowych, trening umiejêtnoœci 
psychospo³ecznych, indywidualne poradnictwo psychologiczne, badania lekarskie z minimum sanitarnym, kurs prawa jazdy kat. B i C oraz 
szkolenia zawodowe : kurs opiekuna osoby starszej i zale¿nej, florystyka z elementami dekoracji sto³ów, kierowca operator wózków 
jezdniowych z bezpieczn¹ wymiana butli gazowych, sprzedawca z obs³ug¹ kasy fiskalnej i komputera, obs³uga stacji lpg,  Szkolenia zosta³y 
zakoñczone w listopadzie 2014 r. W ramach dzia³añ dodatkowych  przewidziano wycieczkê o charakterze integracyjno-kulturalnym do 
Warszawy, vouchery na us³ugi fryzjerskie, paczki œwi¹teczne oraz spotkanie œwi¹teczne podsumowuj¹ce zakoñczenie szkoleñ.
Kontynuowane by³o równie¿ zatrudnienie pracownika socjalnego w celu spe³nienia wymogu organizacyjnego.
Projekt realizowany by³ z poszanowaniem zasady  równoœci szans kobiet i mê¿czyzn.
 Na realizacjê projektu w 2014 roku  przeznaczona jest  kwota 115 790,00 z³.  w tym wk³ad w³asny 12 157,95 z³.

GOPS   APELUJE
W zwi¹zku z okresem zimowym Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Gidlach  uprzejmie prosi  mieszkañców naszej gminy 
o zainteresowanie siê sytuacj¹ zamieszka³ych w s¹siedztwie osób samotnych, w starszym wieku, niepe³nosprawnych lub rodzin 
znajduj¹cych siê w trudnych sytuacjach ¿yciowych, a nie mog¹cych w³asnym staraniem zabezpieczyæ podstawowych potrzeb 
w okresie zimy. W razie zaistnienia niepokoj¹cych sytuacji prosi siê  o zg³oszenie ich do tutejszego oœrodka.
Kontakt telefoniczny  z  GOPS  34/327-20-27, 34/327-21-11 wew.220, 221

Zmiana kryterium dochodowego  uprawniaj¹cego do zasi³ku rodzinnego
Od 1 listopada 2014 roku  podwy¿szeniu uleg³o kryterium dochodowe uprawniaj¹ce do œwiadczenia rodzinnego  które wynosi 574,00 z³ netto 
na osobê i 664,00 z³ netto na osobê w przypadku gdy cz³onkiem rodziny jest dziecko legitymuj¹ce siê orzeczeniem 
o niepe³nosprawnoœci lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci albo znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci. 

Wydawca: Gminne Centrum Informacji w Gidlach
Redaktor Naczelny: Wójt Gminy Gidle - mgr Janusz Pachulski
Redaktor Techniczny: mgr in¿.. Mariusz Borowik

 

EFS W GMINIE GIDLE

WATRA CUP

W dniu 6.12.2014r. na hali sportowej w K³omnicach odby³ siê VIII Halowy Turniej Pi³ki No¿nej Dziewcz¹t WATRA CUP. Sponsorami Turnieju 
byli: Gmina Gidle, OZPN Piotrków Tryb. Janusz Pachulski. Wspó³organizatorem VIII Turnieju by³a Akademia Sportu K³omnice. Turniej 
zosta³ rozegrany w 3 kategoriach: 2003 i m³odsze, 2005 i m³odsze oraz 2007 i m³odsze. 
Miejsca:
Kategoria 2007 i m³odsze: I- Akademia Sportu K³omnice, II  - PSP Gidle, III - UKS WATRA Gidle.
Kategoria 2005 i m³odsze: I - UKS WATRA Gidle, II - Akademia Sportu K³omnice, III - MUKS DARGFIL Tomaszów Mazowiecki, 
IV - UMKS  OSTROWIA Ostrówek, V - PSP Gidle
Kategoria 2003 i m³odsze: I - UKS SMS £ódŸ, II - KS STAL Radomsko, III - UMKS OSTROWIA Ostrówek, IV - Akademia Sportu K³omnice 

Dziêkujemy zawodniczkom, trenerom i rodzicom za udzia³ w VIII Turnieju WATRA CUP.
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