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Z okazji nadchodzącego Dnia Edukacji Narodowej wszystkim 
nauczycielom i pracownikom oświaty pragniemy przekazać słowa uznania.

Życzymy Wam niegasnącego zapału, satysfakcji z pracy zawodowej 
oraz uznania i szacunku ze strony wychowanków. Dziękujemy za codzienny 
trud, poświęcenie i zaangażowanie. Niech poczucie wartości i istotności 
takiego dnia, będzie podkreśleniem Waszej pracy i motywacją do dalszego 
posłannictwa.

Życzymy Państwu, aby umiejętności budowania autorytetu szkoły 
wśród uczniów, rodziców i środowiska przynosiła efekty  w odpowiedzialnej 
pracy nauczycieli i wychowawców.



W dniu 22.06.2017r. podczas Sesji Rady Gminy w Gidlach podjęte zostały następujące uchwały:
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gidle za rok 2016;
- w sprawie udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy Gidle;
- w sprawie zmian  w budżecie Gminy Gidle na rok 2017;
- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2017-2030;
- w sprawie zaciągnięcia kredytu w 2017r.;
- w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Społecznej SPZOZ w Gidlach;
- w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gidle.
Dnia 20.07.2017r.  podjęto uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Gidle  na 2017r.;
- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2017-2030;
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Gidle na 2017r.
- w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gidle.
W dniu 07.09.2017r. podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Gidle na rok 2017.
Dnia 28.09.2017r. podjęte zostały następujące uchwały:
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk;
- w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego;
- w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Gidle dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowicach;
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Gidle na 2017rok;
- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2017-2030;

Z SESJI RADY GMINY W GIDLACH

GMINNE INWESTYCJE

Zakończyły się prace remontowe schodów do SP ZOZ przy ul. Częstochowskiej 8 , położone zostały nowe  nakładki oraz zainstalowana 
zostanie również nowa barierka ze stali nierdzewnej. 
W najbliższych dniach rozpoczynają się prace budowlane polegające na budowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowa, po  
przeprowadzonym postępowaniu wyłoniony został wykonawca BERATEN Paweł Suliga . Planowane zakończenie czerwiec 2018r.

W lipcu rozstrzygnięto przetarg na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu dzieci 
i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Gidle w roku szkolnym 2017/2018. Przetarg wygrała firma: Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej Radomsko SP. z.o.o. Obsługą  transportu dzieci  niepełnosprawnych zajmuje się firma BUS-LINE p. Beata Górka.
12.08.2017r. zakończyły się prace na odcinku 750 m.  drogi gminnej ul. Miodowa w Piaskach.
W dniu 25.09.2017r. ukończona została inwestycja polegająca na przebudowie lokalnej  drogi dojazdowej w msc Michałopol na odcinku 
623 mb.

W ramach funduszu sołeckiego w dniu 19.09.2017r. doposażone zostały  nowe urządzenia na dwa place zabaw w msc. Gowarzów i Stęszów. 
Dostawą i montażem zajęła się firma SIMBA z Lublina.
Na placu przy ul. Pławińskiej 15 (naprzeciwko Urzędu Gminy Gidle) powstaje plac parkingowy, natomiast przy budynku szkoły w Pławnie 
zostanie wybudowany podjazd przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych. Obydwie inwestycje wykonuje firma ANDZIK 
p. Daniela Wyszkowskiego z Radomska.



Ogłoszony został przetarg na remont i modernizacje boiska w Gidlach, 
otwarcie ofert ma nastąpić 18.10.2017r.
W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ciężkowice zakupiono sprzęt 
na boisko szkolne: bramki, zestaw do siatkówki, zestaw do koszykówki 
i piłko chwyty. Montaż ma nastąpić w najbliższych dniach.
Do 15.10.2017r. ma zostać złożony projekt i dokumentacja 
kosztorysowa na inwestycje pn. PSZOK.
W najbliższych dniach ogłoszone zostanie III postępowanie 
przetargowe na budowę wodociągu i kanalizacji w miejscowości 
Stanisławice.

W sołectwie Ruda w ramach funduszu sołeckiego doposażony w dwie 
nowe zabawki został plac zabaw (karuzela i równoważnia). 
Doprowadzone zostało oświetlenie. 
Zakupiono także ogrodzenie na plac. 
Usługę jego montażu wykonali mieszkańcy. 

NOWE NAZWY ULIC W GIDLACH

W  dniu 20 lipca 2017r. Sesja Rady Gminy w Gidlach podjęła uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gidle.
Część działki stanowiącej własność Gminy Gidle oznaczonej w ewidencji  gruntów numerem 3528 prowadzonej w kierunku wschodnim , 
począwszy od miejsca przylegającego do działki nr ewidencyjny 599/5 nadano nazwę : ul. Norwida.
Działce stanowiącej własność Gminy Gidle oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 3546 i działce stanowiącej własność gminy oznaczonej 
w ewidencji gruntów numerem 3571 nadano nazwę ul. Mickiewicza.
Działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 3528 prowadzącej  w kierunku południowo-północnym nadano nazwę ul. Spacerowa.
Działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 3531 nadano nazwę ul. Brzozowa.
Działkom stanowiącym własność Gminy Gidle o numerach ewidencyjnych  3563, 658, 659 nadano nazwę ul. Modrzewiowa.

FUNDUSZE UNIJNE

Informujemy, że w dniu 3 lipca br. w Urzędzie Gminy 
w Gidlach nastąpiło uroczyste przekazanie umowy dot. dotacji 
celowej w wysokości 5000,00 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". 
Sejmik Województwa Łódzkiego reprezentował Przewodniczący 
Sejmiku p. Marek Mazur, natomiast Gminę Gidle reprezentował 
Wójt Gminy p. Janusz Pachulski.

UNIJNA DOTACJA DLA OSP W GIDLACH

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Gidlach 
otrzymała od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego  
pomoc finansową w kwocie 10 000zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego 
ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, 
klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. 
Na terenie Gminy Gidle znajduje się około 150ha wód stojących 
oraz przepływają rzeki: Warta, Wiercica., Kanał Lodowy , Mękwa. 
W roku 2010 i 2013  naszą Gminę nawiedziła powódź , w wyniku 
której nastąpiły podtopienia wielu gospodarstw domowych.
OSP w Gidlach włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego utworzyła w roku ubiegłym pododdział ratownictwa 
wodnego kierując się potrzebą zabezpieczenia mieszkańców 
Gminy Gidle przed następstwem powodzi.
Uzyskane wsparcie pozwoliło jednostce zakupić sprzęt w postaci 
przyczepy lekkiej podłodziowej oraz 2 sztuk skafandrów suchych 
lodowo-ratowniczych i tym samym osiągnąć pełną gotowość 
bojową pododdziału ratownictwa wodnego.



 

Doskonałym pomysłem  na rodzinną sobotę  był 
Piknik Sportowo-Rodzinny, który miał miejsce 
19 sierpnia br. na boisku sportowym przy Urzędzie 
Gminy w Gidlach.  Impreza ta licznie zgromadziła 
społeczność naszej gminy i nie tylko. 
Jej organizatorem  była  Gmina Gidle wraz 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Imprezę 
rozpoczął koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej 
z Gidel pod batutą p. Karola Pospieszalskiego. 
Następnie dzieci wraz z rodzicami miały okazję 
aktywnie uczestniczyć w różnorodnych zabawach 
i konkursach podczas programu rozrywkowego 
Olaf i Elza. Oprócz wesołego miasteczka nie 
brakowało również gastronomicznych pyszności.

Ogromną dawkę śmiechu i pozytywnej  energii 
dostarczył Kabaret z Kopydłowa, który przez 
półtorej godziny  do łez rozbawiał zgromadzoną 
publiczność.

Doskonałą zabawę nie tylko podczas tańca, ale 
również podczas wspólnego śpiewania zapewniły 
koncerty zespołów MENELAOS oraz VEEGAS.

Piknik zakończył się wspólną zabawą przy 
muzyce DJ Adama Karaska.

78 ROCZNICA PACYFIKACJI WSI KAJETANOWICE I PIASKI

W dniu 5 września 2017r. w Kajetanowicach obchodzono 
78 rocznicę pacyfikacji wsi Kajetanowice i Piaski. W obchodach 
udział wzięli Wójt Gminy Gidle p. Janusz Pachulski, 
przedstawiciele Rady Gminy w Gidlach wraz z przewodniczącą 
Rady p. Grażyną Ostojską ,Sekretarz Urzędu Gminy Gidle 
p. Urszula Borowik, poczty sztandarowe, dyrekcje szkół 
i przedszkoli, nauczyciele i uczniowie szkół z Gminy Gidle oraz 
Gminy Kłomnice, mieszkańcy Gminy Gidle i Kłomnice oraz 
krewni ofiar pacyfikacji wsi Kajetanowice i Piaski. 

W intencji ofiar została odprawiona Msza Święta, po której 
przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod zbiorową mogiłą. 
Okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt Gminy Gidle 
p. Janusz Pachulski. Uroczystość prowadziła Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Gidlach p..Violetta Ojrzyńska.

Pamięć o pomordowanych powinna pozostać hołdem, 
świadectwem naszej narodowej tożsamości i dowodem, że takie 
zbrodnie nie ulegają przedawnieniu.

PIKNIK SPORTOWO-RODZINNY ZNÓW UDANY!



KOLEJNA ROCZNICA BITWY POD EWINĄ

W niedzielę 10 września 2017r. pod pomnikiem koło miejscowości Ewina odbyły się uroczystości upamiętniające 73 rocznicę 
Bitwy pod Ewiną. Spotkanie rozpoczęła polowa msza święta odprawiona przez ks. Grzegorza Kałużę w asyście Orkiestry Dętej z Gidel. 
Część oficjalna odbyła się pod pomnikiem, gdzie historie tamtych tragicznych wydarzeń przypomniał m.in. Poseł Artur Ostrowski.  Nie 
obyło się również bez odznaczeń za zasługi, które wręczał Sekretarz Rady Krajowej Żołnierzy Armii Ludowej przy ZKRPiBWP  p. Józef 
Karbownik. Liczne delegacje, wśród których znalazła się m.in delegacja Urzędu Gminy w Gidlach na czele z Wójtem Gminy p. Januszem 
Pachulskim oraz delegacja Rady Gminy w Gidlach, złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem, oddając w ten sposób cześć poległym w 
walce żołnierzom III Brygady Armii Ludowej im. gen. J. Bema.  W uroczystościach udział wzięły  również grupy rekonstrukcji 
historycznych; pojazdy militarne, kawaleria. Odbył się zlot rowerzystów z województw świętokrzyskiego, śląskiego i łódzkiego. 
Zaprezentował się także Zespół Ludowy oraz Radomszczański Klub krótkofalowców SP7PRA. Wszyscy uczestnicy zgromadzenia mogli 
skosztować pysznej "żołnierskiej grochówki" gotowanej przez obsługę z PSP w Gidlach. Organizatorem obchodów był Arkadiusz Ciach z 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

„SOŁTYS ZIEMI ŁÓDZKIEJ I SOŁECTWO ROKU 2017”

Jest to już druga edycja plebiscytu, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród sołtysów, mieszkańców wsi oraz czytelników 
"Dziennika Łódzkiego". „Sołtys Ziemi Łódzkiej i Sołectwo Roku 2017” jest to akcja, której celem jest nagrodzenie pracy sołtysów poprzez 
przyznanie im zaszczytnych tytułów, statuetek oraz nagród ufundowanych przez partnerów akcji. Z grona wszystkich sołtysów i sołectw 
z całego województwa łódzkiego Czytelnicy wybiorą tych, którzy ich zdaniem są najlepszymi. Kandydaci będą walczyć o tytuł "Sołtysa 
Ziemi Łódzkiej 2017" lub "Sołectwa Roku 2017". - To jedno z największych przedsięwzięć tego typu w Województwie Łódzkim - mówi 
Marcin Kowalczyk, redaktor naczelny „Dziennika Łódzkiego”. - Przez najbliższy miesiąc mieszkańcy wszystkich wsi naszego 
województwa będą mogli wyrazić uznanie dla pracy i zaangażowania ich sołtysa, oddając na niego głos w plebiscycie. Będą mogli także 
wspomóc swoje sołectwo w walce o cenne nagrody. NIE TYLKO GŁOSOWANIE Jednak nie samo głosowanie jest celem tej akcji. 
Zaprezentowanie wyróżniających się sołtysów oraz ich dokonań jest głównym celem tego plebiscytu. Rola sołtysów jest bardzo ważna, bo 
to właśnie oni są najbliżej mieszkańców – bliżej niż inni samorządowcy i parlamentarzyści. To właśnie ich wybór jest często niezależny od 
ich poglądów politycznych i od sondażowych trendów na krajowej scenie politycznej. Na wsi mniej liczy się to, co ktoś mówi, a bardziej to, 
co robi i gotów jest zrobić dla wspólnego dobra. Wśród sołtysów w naszym powiecie wielu jest prawdziwych społeczników. Ludzi, którzy 
swojego sołtysowania nie traktują jako szczebla kariery czy sprawowanej władzy. Poświęcają swój wolny czas i siły, aby działać i zachęcać 
do działania innych.

DWA ETAPY PLEBISCYTU

 - Pierwszy, powiatowy etap głosowania rozpoczął się 15 września  i trwał do 6 października, do godz. 22. Trzech kandydatów i trzy sołectwa 
z każdego łódzkiego powiatu, które zdobędą najwięcej głosów, awansują do drugiego etapu, wojewódzkiego finału, który rozpocznie się 10 
października i potrwa do 27 października. Głosując i namawiając innych do głosowania na swojego sołtysa, pomożesz mu zdobyć jak 
najwięcej głosów w pierwszym etapie plebiscytu. Dzięki temu nie tylko wywalczy awans do finału wojewódzkiego, lecz także będzie miał 
przewagę nad innymi sołtysami, bowiem w finale kandydaci zachowają głosy zdobyte w pierwszym, powiatowym etapie głosowania. 
CZEKAJĄ NAGRODY Po zakończeniu głosowania odbędzie się uroczysta gala, na którą zostaną zaproszeni laureaci pierwszych miejsc 
w obu kategoriach z każdego powiatu. Sołtysi, którzy zdobędą najwięcej głosów, otrzymają dyplomy oraz tytuł "SOŁTYSA POWIATU". 
Na zwycięzców wojewódzkiego finału naszej akcji będą czekać nie tylko dyplomy, ale także statuetki i cenne nagrody.

źródło: www.dzienniklodzki.pl

Czytaj więcej: http://www.dzienniklodzki.pl/akcje/a/wybieramy-soltysa-ziemi-lodzkiej-i-solectwo-roku-
2017,12441816/



GMINNY OŚRODEK KULTURY W GIDLACH

Obóz przetrwania
Tegoroczny letni wypoczynek, zorganizowany dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gidle, rozpoczął się 3 dniowym wyjazdem na „Obóz 
przetrwania pod namiotem” do wsi Włynice. Wychowankowie, wraz z opiekunami, wyruszyli w rowerową trasę w poniedziałek rano. Na 
miejscu czekało na nas mnóstwo atrakcji przygotowanych przez organizatorów z Panaceum oraz druha i harcerek z okolic Łodzi. Dzieci 
próbowały swoich sił na parku linowym, strzelnicy paintballowej, w przeciąganiu liny oraz strzelaniu z łuku. Poza tym uczestniczyliśmy w 
warsztatach wypiekania bułek z serem, cebulą, chałek i słodkich ciastek w piecu chlebowym. Wieczory spędzaliśmy przy ognisku, gdzie nie 
zabrakło śpiewów i tańców, a także opowiadania dowcipów. Noce zaś mijały na wspólnych harcach . W środę rano wszyscy zmęczeni, ale 
bardzo zadowoleni z wyjazdu wróciliśmy do domów.

Muzeum wsi Polskiej w Tokarni
Uczestnicy akcji „Lato z kulturą 2017” wzięli udział w wycieczce 
do Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni (województwo 
świętokrzyskie).
Muzeum Wsi Kieleckiej – Park Etnograficzny w Tokarni 
powołano w 1976 roku, a zaczęło funkcjonować od 1977 roku. 
Jest realizacją założeń naukowych etnografa i znawcy tradycyjnej 
kultury ludowej profesora Romana Reinfussa. Jego zamierzeniem 
było odtworzenie typowego układu osadniczego wiosek 
z różnych subregionów Kielecczyzny: Gór Świętokrzyskich, 
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Sandomierskiej i 
Niecki Nidziańskiej.
Spacer po skansenie pozwolił uczestnikom wycieczki przenieść 
się w pełen uroku świat życia na polskiej wsi ponad dwieście lat 
temu.

Kino sferyczne

26 lipca na rynku w Pławnie pojawił się duży namiot w kształcie kopuły. We wnętrzu znajdowało się kino sferyczne. Uczestnicy 
tegorocznego letniego wypoczynku mogli oglądać bajki oraz filmy wyświetlane w technologii 3D bez konieczności zakładania specjalnych 
okularów. Obraz wyświetlany za pomocą projektorów ustawionych we wszystkich kierunkach, umożliwiał oglądanie seansów dookoła 
siebie. Ekran przenośnej, powietrznej kopuły zajmuje całą przestrzeń dostępną dla wzroku widzów. Obraz był wyświetlany także na 
obwodzie kopuły, co dawało efekt pełnej przestrzeni. Dzięki temu dzieci oraz młodzież mogli przeżywać niezapomniane wrażenia, których 
nie ma w żadnym, innym rodzaju kina.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GIDLACH
Podsumowanie konkursu „Aktywny Czytelnik”
Konkurs „Aktywny Czytelnik” ogłoszony został przez Gminną Bibliotekę Publiczną    w Gidlach oraz Filie w Pławnie i Ciężkowicach. 
Konkurs trwał od 01.10.2016 r. do 09.06.2017 r. i skierowany był do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.  Nagrodzone zostały osoby, które
 w trakcie trwania konkursu wypożyczyły ponad 10 książek. Laureaci otrzymali pamiątkowe statuetki, książki oraz dyplomy. 

Narodowe Czytanie w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Gidlach
„A to Polska właśnie…” pod takim hasłem Gminna Biblioteka 
Publiczna w Gidlach przyłączyła się do szóstej edycji 
Narodowego Czytania. W roku 2017 podczas internetowego 
głosowania wybrany został dramat Stanisława Wyspiańskiego 
„Wesele”. Wyjątkowe wydarzenie, które miało miejsce 2 września 
2017 r. w naszej bibliotece rozpoczęło się uroczystym 
przemarszem uczestników akcji ulicami Gidel w towarzystwie 
Strażackiej Orkiestry Dętej OSP w Gidlach, która zadbała 
o oprawę muzyczną. Nad bezpiecznym przemarszem czuwała 
Ochotnicza Straż Pożarna z Gidel oraz Policja. Fragmenty 
„Wesela” – najsłynniejszego dramatu Stanisława Wyspiańskiego  
odczytane zostały przez Panią Sekretarz – Urszulę Borowik, 
radnych Gminy Gidle, czytelniczki biblioteki  oraz dzieci
i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych . Do akcji 
przyłączyli się również mieszkańcy oraz nauczyciele i dyrektorzy

 ze szkół z terenu Gminy. Każdy uczestnik akcji otrzymał
została okolicznościowa pieczęć.

 pamiątkowy dyplom a osobom, które  przyniosły ze sobą książkę przystawiona 

„Kraszewski. Komputery dla bibliotek  2017” został rozstrzygnięty . Gminna Biblioteka Publiczna w Gidlach  znalazła się na  liście  
wniosków rozpatrzonych pozytywnie,  otrzymując od  Instytutu Książki dofinansowanie w kwocie 13.833 zł . na zakup komputerów. Celem 
programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości 
w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach 
w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Dotacja na zakup nowości wydawniczych do Biblioteki
W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Gminna Biblioteka Publiczna w Gidlach uzyskała dofinansowanie 

z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 5800,00 zł.



PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W PŁAWNIE
Od 1 września 2017r. Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Pławnie został przekształcony z mocy ustawy w Publiczną Szkołę 

Podstawową w Pławnie z oddziałami gimnazjalnymi

Remonty w szkole
Podczas wakacji w PSP w Pławnie wykonano wejście dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomalowana została pracownia 
polonistyczna, w której wymieniono również meble.
Narodowe czytanie
02.09.2017r. Grupa 12 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Pławnie uczestniczyła w Narodowym czytaniu dramatu "Wesele" 
Stanisława Wyspiańskiego zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gidlach. Wszyscy uczestnicy wykazali się niezwykłym 
talentem w interpretacji scen utworu St. Wyspiańskiego, doskonale naśladując trudne wyrażenia gwary chłopskiej. Stroje ludowe, 
w których występowali uczestnicy dodały uroku całej imprezie, "ciesząc oko" swoją niezwykłą barwnością i bogactwem. Opiekunem 
uczniów podczas imprezy była mgr Danuta Kamińska – Lasoń.
Pamiętamy...

             10 września 2017 roku uczniowie naszej szkoły tradycyjnie już uczestniczyli w obchodach 73 rocznicy bitwy pod Ewiną. Wzięli 

udział we Mszy Św. za poległych w bitwie żołnierzy. Po części oficjalnej obchodów delegacja szkoły złożyła wiązankę kwiatów pod 

pomnikiem żołnierzy III Brygady Armii Ludowej im. gen. J. Bema. Po zakończeniu uroczystości wszyscy spróbowali „żołnierskiej 

grochówki”
Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli również w uroczystościach związanych z upamiętnieniem  pacyfikacji Kajetanowic. Po 

Mszy Świętej i oficjalnych wystąpieniach delegacja z PSP w Pławnie złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem zamordowanych 
mieszkańców wsi.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W PŁAWNIE
Certyfikaty
W roku szkolnym 2016/2017 Publiczne Przedszkole w Pławnie uczestniczyło w Ogólnopolskich konkursach: „Zaczytane przedszkole” 
i „Radosne przedszkole”. Poprzez cykliczną realizację zadań konkursowych zdobyło tytuł „zaczytanego” i „radosnego” przedszkola.

Remonty 
W okresie wakacji w naszej placówce przeprowadzono kompleksowy
 remont kuchni polegający m.in. na wykonaniu nowej instalacji c.o., 
wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. Położono płytki na ścianach 
i podłodze. W miejscu starej kuchni kaflowej ustawiono nową 
kuchnię gazową. 
Przeprowadzony remont poprawił estetykę pomieszczenia, jak 
również usprawnił pracę pań przygotowujących smaczne posiłki 
przedszkolakom.
Odnowiono również salę zajęć dzieci 5;6-letnich, magazyn 
żywieniowy, korytarz i ganek wejściowy do przedszkola.
Z środków pozabudżetowych dokonano wymiany zużytych 
elementów placu zabaw.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GIDLACH
Dyżur wakacyjny
W sierpniu Publiczne Przedszkole w Gidlach pełniło dyżur wakacyjny. Uczestniczyło w nim ośmioro dzieci z Publicznego Przedszkola 
z Pławna i z Gidel. Najmłodsi miło i aktywnie spędzili czas malując, śpiewając, tańcząc i bawiąc się w różnego rodzaju zabawy. Radość 
przedszkolaków nie miała końca.

Prace remontowe
W czasie przerwy wakacyjnej wyremontowana została sala grupy dzieci 
6-letnich. Ściany zostały pomalowane na zielono, a na podłodze położono 
wykładzinę z motywami figur geometrycznych. Wychowankowie wrócili 
we wrześniu do pięknie odnowionej sali, w której będą chętnie uczyć się 
poprzez zabawę. 
Rozpoczęcie roku szkolnego
Dnia 4 września 2017 r. do Publicznego Przedszkola w Gidlach dołączyło 
29 przedszkolaków. Grupa dzieci 3-4 letnich „Sówki” liczy 19 dzieci, a ich 
wychowawczynią jest p. Ewelina Lara. Do grupy 5-4 latków 
„Krasnoludki” uczęszcza 25 dzieci, a ich wychowawczyniami są
 p. Renata Młynarczyk i  p. Paulina Górska. Grupa dzieci 6-letnich 
„Smerfy” z wychowawczynią p. Jolantą Nowak liczy 23 przedszkolaków. 
W sumie 67 dzieci rozpoczęło bądź kontynuuje swoją przygodę 

z przedszkolem. 
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INFORMACJE Z GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

STOP  PRZEMOCY  W  RODZINACH
O przemocy domowej można mówić wówczas, gdy ktoś bliski działając umyślnie i wykorzystując  przy tym swoją przewagę, narusza prawa 
i dobra osobiste innej, wspólnie zamieszkującej osoby, a także powoduje, że cierpi i ponosi jakieś szkody. Zarówno ofiarą jak i sprawcą 
może zostać każdy: kobieta lub mężczyzna, dziecko czy osoba starsza, nie ulega jednak wątpliwości, że ofiarami przemocy stają się 
zazwyczaj osoby najsłabsze, tj. dzieci, kobiety, a także osoby starsze i niepełnosprawne.

Osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych lub zawodowych  powzięły informację iż w danej rodzinie dochodzi do 
przemocy zobowiązane są do wszczęcia procedury Niebieska Karta.
Procedura  Niebieskiej Karty to szczególny rodzaj interwencji wobec rodziny doświadczającej przemocy i wszczęcie czynności 
proceduralnych jest  obligatoryjne dla określonych służb (policji, pomocy społecznej, służby zdrowia, oświaty).
Nie jest to postępowanie  karne ani postępowanie cywilne , lecz  jest ro wspólna praca służb, instytucji i organizacji z konkretną rodziną 
doświadczająca przemocy.
Powołana  w ramach  Gminnego  Zespołu Interdyscyplinarnego Grupa Robocza diagnozuje sytuację rodziny na podstawie informacji 
uzyskanych od służb zaangażowanych w dany przypadek, od osób doświadczających przemocy, osób stosujących przemoc. Po dokonaniu 
oceny Grupa Robocza  sporządza indywidualny plan pomocy i monitoruje jego realizację.
Celem procedury Niebieskiej Karty jest takie oddziaływanie na rodzinę, aby ustała w niej przemoc.
Jeżeli plan pomocy nie daje efektów i sytuacja w rodzinie nie zmienia się, Zespół Interdyscyplinarny  lub Grupa Robocza może sprawę 
rodziny przekazać organom wymiaru sprawiedliwości i zainicjować postępowanie karne lub cywilne – rodzinne.powodu przemocy – 
kasacja

UWAGA !!!   - Zawnioskuj o 500+ na nowy okres świadczeniowy
1 października ruszył nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500 plus”. Przyjmowanie wniosków o 500+ zaczęło się już dwa 
miesiące temu. Cały czas można dołączyć do programu. Dzięki złożeniu wniosku jeszcze w październiku rodziny mogą liczyć na wypłatę 
świadczenia z wyrównaniem.
Prawo do świadczenia wychowawczego z rządowego programu „Rodzina 500 plus” jest ustalane na dany okres świadczeniowy. Obecny 
ruszył 1 października i potrwa do 30 września 2018 roku.
Złożenie wniosku jeszcze w październiku spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik, 
listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.
Do programu można dołączyć w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku 
prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące 
w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.
Na przykład: gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń, 
przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
Jeśli zaś wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 
oraz wypłata świadczeń, przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
Wskazane terminy to maksymalne okresy na rozpatrzenie wniosku. Gmina może zrobić to szybciej, jeśli pozwolą na to jej 
możliwości.

ŚWIADCZENIA  RODZINNE
Od 01.11.2017 r  zacznie obowiązywać nowy okres na jaki przyznawane są świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń rodzinnych. 
Wnioski są przyjmowane od sierpnia  i aby nie stracić prawa do zasiłku od listopada osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku mają czas do 
końca listopada 2017 r.  

ŚWIADCZENIA  z  FUNDUSZU  ALIMENTACYJNEGO
Od  01.10.2017 r  obowiązuje nowy okres na jaki przyznawane są świadczenia z funduszu alimentacyjnego  więc osoby, które nie złożyły 
jeszcze wniosku mają czas do 31.10.2017 r.  Wnioski można było składać od sierpnia 2017 r.
 Gdy jedno z rodziców nie łoży żadnych środków na utrzymanie dziecka, drugi rodzic może zwrócić się z wnioskiem do sądu o zasądzenie od 
niego alimentów na rzecz dziecka. Sąd po przeprowadzonym postępowaniu wydaje postanowienie nakładające obowiązek płacenia 
alimentów na dziecko lub nie. Rodzic posiadający sądowy obowiązek płacenia alimentów na dziecko musi się z niego wywiązywać zgodnie 
z postanowieniem (kwota, termin płatności).
Kiedy osoba uchyla się od tego obowiązku, przedstawiciel dziecka (drugi z rodziców) zgłasza ten fakt do komornika. Komornik rozpoczyna 
egzekucję. Jeśli komornik nie zdoła przez 2 miesiące wyegzekwować należnych alimentów, wówczas mówimy, że egzekucja jest 
bezskuteczna. W takiej sytuacji należy pobrać zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji i udać się do urzędu gminy lub 
miasta, w niektórych miejscach do Ośrodka Pomocy Społecznej (zależy od stworzonej przez władze organizacji) i złożyć wniosek o 
przyznanie funduszu alimentacyjnego. Fundusz alimentacyjnego jest swego rodzaju rekompensatą w związku z nieotrzymywaniem 
należnych alimentów.?
Zgodnie z Ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów fundusz alimentacyjny przysługuje dziecku do ukończenia 18 roku życia, 
dziecku uczącemu się do ukończenia 25 roku życia, a w przypadku posiadania przez dziecko orzeczenia o znacznym stopniu 
niepełnosprawności fundusz alimentacyjny jest przyznawany bezterminowo.
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest uzależnione od sytuacji dochodowej rodziny – przysługuje, kiedy dochód na osobę w rodzinie 
nie przekracza 725 zł.
Fundusz alimentacyjny nie przysługuje, jeżeli dziecko przebywa w placówce, która zapewnia mu całodobowe utrzymanie, 
np. w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (ponosi koszt wyżywienia, koszty zakupu odzieży, środków czystości, książek i przyborów 
szkolnych itp..). Nie należy się dziecku umieszczonemu w rodzinie zastępczej, nie przysługuje, kiedy dziecko zawarło związek małżeński 
oraz kiedy jest pełnoletnie i posiada własne dziecko.
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