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Drodzy Czytelnicy! 

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. 
Po raz kolejny w imieniu własnym i Rady Gminy 
w Gidlach chcę Wam złożyć życzenia świąteczne 
i noworoczne.

Święta  Bożego Narodzenia  to  czas  
serdeczności, wiary i przebaczania. Jest to czas 
rodzinnych spotkań i chwil wspólnie spędzanych 
z bliskimi. Święta stanowią doskonałą okazję do 
oderwania się na chwilę od codziennych obowiązków, 
zwolnienia tempa. Dlatego życzę spokojnych 
i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych 
optymizmu i wiary w lepsze jutro.  

Pamiętajmy, że są wśród nas ludzie, którzy 
samotnie spędzają święta … Niech puste miejsce przy 
wigilijnym stole będzie świadectwem, że nasze serca 
otwarte są dla niezapowiedzianego, zbłąkanego gościa, 
który w ten wyjątkowy wieczór nie powinien być 
sam…

Życzę również,  aby te  święta były 
niezapomnianym czasem spędzonym bez trosk  
i zmartwień, by były ciepłe w sercach, zimowe na 
zewnątrz.

Niech Nowy Rok  przyniesie zdrowie, radość, 
a także spełnienie wszystkich życiowych marzeń 
i planów.

                              Wójt Gminy Gidle

  Janusz Pachulski

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ NA JUBILEUSZ 50-LECIA MAŁŻEŃSTWA

W związku z planowaną w roku 2017 uroczystością związaną z Jubileuszem 50-lecia Pożycia Małżeńskiego, 
Mieszkańcy Gminy Gidle, którzy zawarli związek małżeński w roku 1966 i przeżyli wspólnie, nieprzerwanie 50 lat 
i nie otrzymali medali, proszeni są o skontaktowanie się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej z Urzędem Stanu Cywilnego w Gidlach (pokój nr 4). W imieniu Jubilatów mogą występować również 
ich rodziny. 

Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 27 stycznia 2017r.                   

Wymagane dokumenty do wglądu:
- odpis skrócony aktu małżeństwa Jubilatów (tylko w przypadku, gdy małżeństwo było zawierane poza Urzędem 
Stanu Cywilnego w Gidlach);
- dowody osobiste małżonków

Telefon kontaktowy: 34 3272027 lub 34 3272111
Poczta elektroniczna: usc@gidle.pl



INWESTYCJE W GMINIE GIDLE ZREALIZOWANE W 2016r.

1) Przebudowa drogi gminnej 112051E Pławno – Zberezka na odcinku 1350 m – w 2016 r. wykonano etap pierwszy (odcinek o długości 

250m). Zakres prac objął:

a) wykonanie nowej nawierzchni drogi o następującej konstrukcji:

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 20cm;

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o grubości 5cm;

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4cm,

b) obustronne utwardzenie poboczy o szerokości po 0,75m warstwą tłucznia kamiennego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm;

c) utwardzenie tłuczniem kamiennym frakcji 0/31,5mm i grubości po zagęszczeniu 10cm, zjazdów indywidualnych w ilości 16 szt., na 

szerokości 4,0m, na zjeździe do działki nr ewidencyjny gruntów 214 należy wykonać przepust z rur żelbetowych d400 o długości 

5,0m, na ławie żwirowej, zakończony prefabrykowanymi betonowymi ściankami czołowymi;

d) wykonanie rowów odparowujących o szerokości dna 0,40m , ze skarpami o nachyleniu 1:1 na odcinku o długości 40mb.

Koszt inwestycji finansowanej w całości z środków własnych  gminy wyniósł brutto: 140.012,99zł. Prace wykonała firma „DROMOST” 

Spółka jawna J. Łaska, M. Łaska, M. Łaska – Maćkowiak z Lipia k. Radomska.

2) Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa przyłączy wodociągowych 

i przyłączy kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Pławno, ul. Działkowa, gm. Gidle. W ramach zadania wykonano sieć 

wodociągową o długości 447,5mb; przyłącza wodociągowe zakończone zestawami wodomierzowymi w studzienkach wodomierzowych 

(szt. 5) o długości 47,8mb; sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 464,5mb; przyłącza i odgałęzienia kanalizacji sanitarnej 

(razem szt. 15) o łącznej długości 78mb. Koszt inwestycji wyniósł 228.470,80zł. Roboty wykonała firma PHU RAD-BUD Zimoch 

Włodzimierz z Radomska. Zadanie finansowane ze środków własnych oraz z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

w Łodzi w wysokości 100.000,00zł. Informujemy jednocześnie mieszkańców ul. Działkowej, że ze względu na panujące warunki 

atmosferyczne dalsze utwardzenie drogi dojazdowej do posesji (warstwa górna tłuczniowa), wykonane zostanie w okresie wiosennym. 

Wszelkie wyrwy i koleiny będziemy starali się naprawiać na bieżąco.

3) Projektowana jest sieć wodociągowa wraz z przyłączami w miejscowościach Stanisławice i Strzała oraz sieć kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej, kanalizacji tłocznej, przyłączy kanalizacyjnych i 3 szt. przepompowni ścieków w miejscowości Stanisławice. Zakres 

inwestycji obejmuje budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 6.078,5mb, 100 szt. przyłączy wodociągowych; sieć kanalizacji 

sanitarnej o łącznej długości 3.528,5mb oraz 117 szt. przyłączy kanalizacyjnych. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2017 – 

2018. Planowane finansowanie – środki własne oraz dofinansowanie z UE w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych 

z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną 

i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020. 

Na chwilę obecną zaprojektowany został pierwszy etap inwestycji, tj. budowa wodociągu w msc. Strzała i częściowo Stanisławice (wzdłuż 

drogi gminnej w kierunku Strzały) oraz dokonano w dniu 28.11.2016r. zgłoszenia tej inwestycji do Starostwa Powiatowego w Radomsku. 

Ponadto wydana została w dniu 13.12.2016r. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla drugiego etapu, tj. budowy 

wodociągu w msc. Stanisławice – wzdłuż drogi wojewódzkiej. Po jej uprawomocnieniu możliwe będzie dokonanie zgłoszenia robót 

w Starostwie Powiatowym w Radomsku. 

Trzeci i zarazem ostatni etap inwestycji obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków, 

przyłączami i odgałęzieniami  w msc. Stanisławice. Obecnie trwa procedura uzgadniania projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego z jednostkami opiniującymi. Planowane zakończenie całości prac projektowych do końca marca 2017r.  

Projekt wykonuje biuro projektowe z Częstochowy – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SONDA”, ul. Gombrowicza 8/4, 42-200 

Częstochowa.

4) W ramach funduszy własnych wykonano przebudowę chodnika przy ulicy Plac Wolności w Pławnie za kwotę 54.120,00 zł wraz 

z zatoką autobusową. Prace wykonała firma POZIOM Eugeniusz Mądry z Radomska.



Z SESJI RADY GMINY W GIDLACH

W dniu 3.11.2016r. podczas Sesji Rady Gminy w Gidlach podjęte zostały następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Gidle na 2016r.,
- w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/102/16 z dn. 18 lutego 2016r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w 2016r.,
- w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gidle,
- w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gidle”,
- w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
- w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za zasługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gidle z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.,
- w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2017r.,
- w sprawie zaciągnięcia kredytu w roku 2016,
- w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej,
- w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej.
W dniu 24.11.2016r. Sesja Rady Gminy podjęła uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Gidle na 2016r.,
- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2016-2026,
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Gidle na rok 2017,
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gidle na rok 2017,
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu,
- w sprawie opłaty targowej,
- w sprawie ustalenia wysokości  wynagrodzenia Wójta Gminy Gidle,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/11/14 rady Gminy w Gidlach  z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości 
miesięcznej zryczałtowanej diety dla radnych.
Dnia 15.12.2016r. podjęto uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Gidle na rok 2016,
- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2016-2026,
- w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/173/16 Rady Gminy w Gidlach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej,
- w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gidle na lata 2016-2025,
- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Gidle.

 

NOWE STAWKI PODATKÓW OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH I NIERUCHOMOŚCI

Właściciele firm z terenu gminy Gidle posiadający środki transportowe zapłacą od nowego roku niższe podatki. Sesja Rady Gminy w Gidlach 
w dniu 24 października b.r przyniosła wiele istotnych rozstrzygnięć. Przedsiębiorców z pewnością zainteresuje fakt przychylenia się Radnych 
Gminy Gidle do propozycji Wójta Gminy p.Janusza Pachulskiego w sprawie obniżenia stawek podatku od środków transportowych 
obowiązujących w Gminie Gidle. Jednomyślność Radnych dowodzi, że było to rozwiązanie szczególnie pożądane. Przyjęty projekt uchwały 
zakłada obniżenie aktualnie obowiązujących stawek podatku od środków transportowych. Propozycja ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
podatników prowadzących działalność w sektorze transportu, uwzględniając aktualną sytuację rynku lokalnego oraz krajowego, w tym ciągły 
wzrost obciążeń ponoszonych przez przedsiębiorców z tytułu np. zakupu paliwa. Projekt uchwały jest ponadto inicjatywą zmierzającą do 
aktywizacji przedsiębiorców, zarówno lokalnych, jak i tych spoza terenu Gminy Gidle oraz zachęcenia ich do rejestrowania nowych pojazdów 
na terenie naszej gminy. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego i będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Nowe stawki podatków od nieruchomości:
1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,74 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników
sztucznych - 4,31 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 0,23 zł od 1 m² powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje 
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje 
zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,90 zł od 1 m² powierzchni;
2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych - 0,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, b )związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,80 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,98 
zł od1 m² powierzchni użytkowej, d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 3,57 zł od 1 m²powierzchni użytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.



Zakończyła się inwestycja pn. Budowa 
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami 
ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej 
w Gidlach, ul. Kartuzka (za Kanałem 
Lodowym). 

27 października 2016r. dokonano rozruchu 
przepompowni ścieków i oddano ją do 
użytkowania .Oficjalnego uruchomienia 
wykonanej inwestycji w dniu 28.10.2016r. 
dokonał Wójt Gminy Gidle p. Janusz Pachulski. 
Łączny koszt przedsięwzięcia zamknął się 
kwotą 724.433,76 zł. Na powyższe zadanie 
uzyskano dofinansowanie w formie pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, 
w kwocie 196.224 zł.

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW ODDANA DO UŻYTKOWANIA

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

W piątek 11 listopada 2016r. w Gidlach uroczyście 
obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. 
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą 
koncelebrowaną przez księdza proboszcza Czesława 
Kierasa w intencji Ojczyzny w Kościele pw. 
Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Gidlach. 
Po nabożeństwie przemaszerowano, w asyście 
Orkiestry Dętej z Gidel oraz przedstawicieli jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej 
gminy, pod obelisk upamiętniający 70 rocznicę 
odzyskania niepodległości, gdzie delegacje Urzędu, 
Rady Gminy, Zarządu Gminnego PSL, Związku 
Emerytów i Rencistów z Pławna, wszystkich szkół i 
przedszkoli z terenu naszej gminy, złożyły wiązanki 
kwiatów. Uczniowie z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Gidlach przedstawili okoliczności, w 
jakich doszło do oswobodzenia naszego kraju w 1918 
roku. Patriotyczne pieśni mogliśmy usłyszeć 
w wykonaniu solistów GOK w Gidlach Katarzyny 
Mariankowskiej, Barbary Moroń oraz Emilii Rokity.. 

Na zakończenie uroczystości, przed koncertem Orkiestry Dętej z Gidel, głos zabrał Wójt Gminy Gidle mówiąc, że dzień 11 listopada jest 
szczególnym dniem, to dzień w którym po 123 latach niewoli pod zaborami w 1918r. Polska odzyskała niepodległość i na nowo zadomowiła się 
w świadomości ludzi.
Udział w takich uroczystościach jest przejawem patriotyzmu, za który na koniec swojego wystąpienia Wójt podziękował wszystkim obecnym. 
Całość uroczystości prowadzona była przez p. Martę Szczepańską.

REPREZENTANTKI GMINY GIDLE NA MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU NA MALCIE

Ponad 70 wokalistów z 12 państw europejskich wzięło udział 
w tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Singer 
Stage 2016, który odbył się w dn. 9-13 listopada w stolicy Malty- 
Valettcie. 
Sceniczne prezentacje w postaci dwóch utworów przedstawiły 
reprezentantki Polski: Marysia Markiewicz, Julia Walaszczyk 
i Oliwia Kopiec. Zmagania konkursowe oceniała także juror 
festiwalu Singer Stage- dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Gidlach p. Violetta Ojrzyńska. Festiwalowe emocje zakończyły 
się sukcesem naszych młodych wokalistek: Oliwia Kopiec 
wyśpiewała II miejsce oraz zaproszenie do Portugalii i Słowenii, 
Marysia Markiewicz -Special Prize zaproszenie do udziału 
w Festiwalach w Portugalii i Rosji, Julia Walaszczyk- Spezial Prize 
zaproszenie do udziału w festiwalu w Portugalii. 



JUBILEUSZOWY X TURNIEJ WATRA CUP 2016!

W ramach wieloletniej współpracy GLKS Kłomnice i UKS WATRA Gidle w dniach 9-11.12.2016r na hali w Kłomnicach odbyły się 3 turnieje 
piłki nożnej  dziewcząt: Mikołajkowy - organizator Stowarzyszenie "Jedność w działaniu" z Zawady, Jubileuszowy X WATRA CUP 2016 - 
organizator UKS WATRA Gidle, III EVITA CUP 2016 - organizator GLKS Kłomnice. W turniejach wystartowało 26 drużyn w 6 kategoriach 
wiekowych z 9 klubów i szkół ( około 200 zawodniczek). W turniejach rozegrano 63 mecze w których padło 109 bramek.

Wyniki zawodów przedstawiają się następująco:

Rocznik 2005 i młodsze:

I miejsce LZS Kaja Opoczno

II m. UKS Gol Częstochowa, III m. GLKS Kłomnice,

IVm. UKS WATRA Gidle

Rocznik 2009 i młodsze:

I miejsce UKS WATRA Gidle

II m.UKS GOL Częstochowa, III m. PSP Pławno,

IV m. Zespół Szkół Zawada 

Rocznik 2007 i młodsze:

I m. UKS GOL Częstochowa

II m. UKS WATRA Gidle, III m. Zespół Szkół Zawada

III m. Zespół Szkół Zawada , IV m. PSP Pławno

Rocznik 2001 i młodsze:

I miejsce LZS Kaja Opoczno

II miejsce MUKS Dargfil Tomaszów Mazowiecki

III miejsce PG Dobryszyce

Sponsorzy turnieju: Gmina Gidle, Powiat Częstochowski, Małgorzata i Zbigniew Skrzypczyńscy, Tomasz Drab, Janusz Pachulski, OZPN 
Piotrków Trybunalski, Gmina Kłomnice.

Z okazji Jubileuszowego Turnieju WATRA CUP, za dziesięcioletnią współpracę wręczone zostały pamiątkowe odznaczenia za pomoc 
i wsparcie działań mających na celu popularyzowanie turnieju. Wśród wyróżnionych  znalazła się m.in. Gmina Gidle na czele z p. Wójtem 
Januszem Pachulskim.  

W dniu 15 grudnia 2016r. podczas Sesji Rady Gminy 
w Gidlach odbyło się uroczyste wręczenie 
Stypendiów Wójta Gminy Gidle uczniom szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach 
Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy 
Gidle. Stypendia zostały przyznane sześciu uczniom. 
Aby otrzymać stypendium uczniowie musieli spełnić 
przesłanki wynikające z Uchwały Nr XX/138/16 
Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 czerwca 2016r. 
w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów 
Wójta Gminy Gidle. Cztery uczennice nagrodzone 
zostały za wysokie osiągnięcia w nauce, jedna 
uczennica w dziedzinie twórczości artystycznej oraz 
jeden uczeń za osiągnięcia sportowe.
Stypendystami zostali: 
Anna Pietras, średnia ocen 5,39
Ewelina Pietras, średnia ocen 5,39
Weronika Tutaj, średnia ocen 5,21
Karolina Siemińska, średnia ocen 5,29 i dodatkowo 
uzyskany Certyfikat z języka angielskiego FCE zdany 
na poziomie B2

STYPENDIA WÓJTA GMINY GIDLE PRZYZNANE

Maria Markiewicz, reprezentuje naszą gminę zdobywając czołowe miejsca na różnych festiwalach na skalę ogólnopolską, jak 
i międzynarodową: I miejsce na festiwalu „Kaunas Talent” na Litwie oraz I miejsce na Festiwalu Universong na Teneryfie.
Konrad Chrostowski, reprezentuje Gminę Gidle na arenach całego kraju: 10 miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!



PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GIDLACH

INNOWACJA PEDAGOGICZNA W NASZEJ SZKOLE
Od grudnia 2016 roku do czerwca 2017 roku w naszej szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna ,,Nasza przygoda z teatrem”, 
zatwierdzona przez Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim. Jest to innowacja metodyczno-organizacyjna. Autorami są p. Tersesa 
Molenda i p. Ewa Strączyńska-Kluźniak. Program adresowany jest do uczniów klas trzecich. Jego celem jest  rozwijanie  uzdolnień 
artystycznych uczniów. Trzecioklasiści uczestniczą w zajęciach koła teatralno-plastycznego. Dzięki temu zdobędą obszerną wiedzę 
o teatrze, poznają teatr od kulis, będą uczestniczyć w warsztatach artystycznych w teatrze, obejrzą spektakl lalkowy i przedstawienie teatralne, 
przystąpią do konkursu wiedzy o teatrze oraz wystawią przygotowane przez siebie przedstawienie dla mieszkańców gminy Gidle podczas 
Dnia Rodziny organizowanego przez naszą szkołę w czerwcu. 
Innowacja ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców oraz stwarza możliwość rozwijania zainteresowań uczniów, 
a w przyszłości ich aktywnego udziału w życiu kulturalnym.

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU

Rok szkolny 2016/2017 został przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską ogłoszony ROKIEM WOLONTARIATU. Z tej okazji 
nasza szkoła zgłosiła się do Ogólnopolskiego Konkursu „Szkolny Klub Wolontariatu”, który zostanie przeprowadzony w okresie od 29 
listopada 2016 roku do 29 maja 2017 roku. Szkolnymi koordynatorami zostały p. Agata Jeziorska oraz p. Joanna Gołdon. Celem akcji jest 
rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, 
kształtowanie postaw altruistycznych oraz dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.Przed nami wiele wyzwań 
i ciekawych zadań, a wszystko po to, by udowodnić sobie i innym, że warto pomagać.

NASZE SUKCESY 
Hala sportowa w Gomunicach była miejscem rozgrywania zawodów powiatowych w unihokeja  szkół podstawowych.  Dziewczęta grały 
18.11.2016r., a chłopcy 21.11.2016r. W zawodach uczestniczyło 6 zespołów dziewcząt i 6 zespołów chłopców. Wśród tych drużyn byli 
przedstawiciele Gminy Gidle z PSP w Gidlach.. Drużyna z PSP w Gidlach zakończyła zawody  na II miejscu w powiecie po zwycięstwie nad 
drużynami PSP nr 10 i PSP nr 8 w Radomsku. Ciekawostką jest to, że dziewczęta z Gidel grały w składzie mocno osłabionym przez choroby. 
Nie miały zawodniczki rezerwowej. Skład: Oliwia Grzegorczyk, Anna Musiał, Marta Musiał, Malwina Romańczyk, Ola Siemińska, Martyna 
Sprawka.
U chłopców kolejność końcowa przedstawia się następująco. Miejsce I PSP Kodrąb, miejsce II PSP Gidle, miejsce III PSP nr 5 
w Radomsku. Chłopcy grali w składzie: Maciej Cudak, Miłosz Florczyk, Krzysztof Gołdon, Kacper Górecki, Jakub Jędrzejczyk, 
Bartek Musiał, Jakub Półrola, Szymon Sprawka, Jakub Woldan. Gratulujemy!
Przełom listopada i grudnia to czas konkursów. Nasi uczniowie wzięli udział w konkursach przedmiotowych organizowanych 
przez Kuratorium Oświaty. Do konkursu z j. angielskiego przystąpił Mateusz Kosmala z kl. V, natomiast do konkursu z historii 
przystąpili uczniowie kl. VI: Dawid Załóg, Krzysztof Gołdon, Miłosz Florczyk, Jakub Woldan i Maciej Cudak. 
W dniu 8 grudnia 2016 roku sześcioro naszych uczniów reprezentowało szkołę w „Gminnym Konkursie  Wiedzy o Życiu 
i Twórczości Henryka Sienkiewicza”, który odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej w Ciężkowicach”. Wśród nagrodzonych 
znaleźli się: Gabriel Bartnik kl. V - II miejsce, Miłosz Florczyk kl. VI  -III miejsce, Kuba Kucharzewski kl. V – wyróżnienie, 
Dawid Załóg kl. VI – wyróżnienie. Gratulujemy!

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CIĘŻKOWICACH

W dniu 13 października podczas akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie wierszem i piosenką podziękowali nauczycielom za 
nauczanie i wychowanie.
17 października, w ramach Światowego Dnia Czystych Rąk, miały miejsce warsztaty mydlarskie dla klas „0” – VI. Podczas warsztatów 
uczniowie poznali historię powstawania mydła oraz przypomnieli sobie, jak ważne dla zdrowia człowieka jest mycie rąk. Następnie każdy 
uczestnik otrzymał formę i bazę mydlaną do wykreowania własnego mydełka. Na koniec każdy mógł w oryginalny sposób zapakować swoje 
mydełko i zabrać je do domu.
20 października odbyło się ślubowanie i pasowanie uczniów klasy I, natomiast 21 października obchodziliśmy uroczyście dzień poświęcony 
Wielkiemu Świętemu- Janowi Pawłowi II. Przedstawienie nawiązujące do życia św. Jana Pawła II obejrzał  z nami zaproszony ksiądz 
proboszcz Wojciech Kozieł.
Tradycją naszej szkoły jest udział w programie "Śniadanie Daje Moc". 8 listopada uczniowie wspólnie z wychowawcami, rodzicami 
i zaproszonym gościem - pielęgniarką p. Agatą Bilicz, przygotowali kolorowe i zdrowe posiłki. Następnie wszyscy 
z wielkim apetytem spałaszowali wykonane przez siebie tosty, sałatki, kanapki, szaszłyki…. Podjęte w tym dniu działania 
z pewnością przyczyniły się do utrwalenia zdrowych nawyków żywieniowych naszych uczniów, ale również wzmocniły integrację szkolnej 
społeczności. Inicjatorem i głównym koordynatorem śniadaniowej imprezy w naszej szkole, już od roku szkolnego 2013/2014, jest pani 
Ilona Gniatkowska-Cudak.
W dniu 10 listopada odbyła się akademia z okazji 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, natomiast 11 listopada delegacja 
uczniów i nauczycieli uczestniczyła w gminnych obchodach Święta Niepodległości w Gidlach.
Tuż przed Barbórką, tj. 2 grudnia, zawitał do nas ratownik górniczy p. Wiesław Falana. Gość, wspomagając się przyniesionymi rekwizytami, 
opowiedział o ciężkiej i niebezpiecznej pracy górników. P. Wiesław chętnie odpowiadał również na pytania dzieci. 



Wycieczki, wyjazdy
1 października uczestnicy Koła Plastycznego wybrali się na 
wycieczkę do Żarek. Pierwszym punktem wyprawy była 
Manufaktura Słodyczy Hokus Pokuss, gdzie dzieci wzięły udział 
w warsztatach ręcznego tworzenia słodyczy. Uczniowie poznali 
proces wytwarzania lizaków i cukierków oraz mieli możliwość 
stworzenia własnych i niepowtarzalnych słodkości. Kolejnym 
punktem wycieczki była wizyta w Muzeum Dawnych Rzemiosł, 
gdzie dzieci mogły przenieść się w dawne czasy i zobaczyć m.in. jak 
kilkaset lat temu toczyło się życie w miasteczku. 25 października 
odbył się wyjazd do Muzeum Regionalnego im. Stanisława 
Sankowskiego w Radomsku na wystawę i warsztaty pt. ,,Dzieje 
papieru i papiernictwa”. 
Uczniowie mieli okazję zapoznać się z dziejami maszynowej 
produkcji papieru, wynalezienia i rozwojem konstrukcji maszyn 
papierniczych.
Dnia 7 grudnia został zorganizowany dla Uczniów kl. I-VI wyjazd do 
kina na film  Animowany pt. „Viana:Skarb oceanu”.

Konkursy, zawody
W rozegranym 23 września turnieju mini piłki nożnej drużyny chłopców z kl. I-III oraz IV-VI zajęły II miejsca.
30 września już po raz piąty wzięliśmy udział w obchodach Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. O tytuł MT EXPERT ambitnie walczyło 
28 uczniów z klas III-VI. 
Grupa uczniów wzięła udział w dniu 4 listopada w VIII Gminnym Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Nagrodzeni zostali: Julia 
Gonera- II miejsce w kat. kl. IV-VI, Olga Ociepa i Maciej Dukat- wyróżnienia w kat. kl. I-III, Wiktoria Matyjaszczyk - wyróżnienie w kat. kl. IV-
VI. 
7 listopada podczas gminnych zawodów w unihokeja drużyna chłopców wywalczyła II miejsce, natomiast drużyna dziewcząt zajęła III miejsce.
W dniu 8 grudnia został przeprowadzony w naszej szkole Gminny Konkurs Wiedzy o Życiu  i Twórczości Henryka Sienkiewicza. Wyniki  
przedstawiają się następująco: I miejsce-  Michalina Serwa (ZSG w Pławnie), 
II miejsce- Gabriel  Bartnik (PSP w Gidlach), III miejsce- Miłosz Florczyk (PSP w Gidlach).
Wyróżnienia: Magdalena Górecka (PSP w Ciężkowicach), Kuba Kucharzewski (PSP w Gidlach), Dawid Załóg (PSP w Gidlach).

PUBLICZNE GIMNAZJUM W GIDLACH

W miesiącu wrześniu sala gimnastyczna zyskała nowe okna. Dzięki temu jest cieplej i bezpieczniej podczas zajęć wychowania fizycznego oraz 
imprez i uroczystości szkolnych. Wykonawcą usługi była firma KOBUD z Radomska. Całkowity koszt remontu wyniósł 37 955,42 zł.

ŚLADAMI   HENRYKA   SIENKIEWICZA   I   STEFANA   ŻEROMSKIEGO
3 listopada 2016r. dwudziestu uczniów klas II wyjechało na wycieczkę w Świętokrzyskie. Trasa prowadziła przez Oblęgorek, Jaskinię Raj 
i Kielce. Duże wrażenia na uczestnikach zrobiło piękne położenie i wnętrze pałacyku Henryka Sienkiewicza  w Oblęgorku. Tam młodzież 
uzyskała  dużo ciekawych informacji o życiu pisarza. Jednak  najwięcej emocji wzbudziło zwiedzanie Jaskini Raj – jednej z najbardziej znanych 
atrakcji turystycznych Gór Świętokrzyskich. Młodzież poznała również Kielce – stolicę województwa świętokrzyskiego z wczesnobarokową 
rezydencją – dawnym  pałacem biskupów krakowskich, który  powstał w I poł. XVII wieku na Wzgórzu Katedralnym i muzeum lat dziecięcych 
Stefana Żeromskiego. Pełni pozytywnych wrażeń uczniowie już planują następną wycieczkę.

7 października 2016r. uczniowie pierwszej klasy naszego gimnazjum, zamiast siedzieć  w szkolnych ławkach,  udali się wraz 
z wychowawczynią panią Gabrielą Gawrońską, panią Marzanną Tarnowska i panem Adamem Gajzlerem na wycieczkę integracyjną do 
Nadleśnictwa Gidle.  Spotkanie rozpoczęło się od obejrzenia filmu edukacyjnego. Następnie cała grupa udała się na spacer po lesie, by 
zaobserwować pierwsze oznaki jesieni. Po spacerze w bezpiecznym i spokojnym miejscu, urządzono ognisko z pieczeniem pysznych kiełbasek. 
21 października 2016r. uczniowie kl. III i II uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Oświęcimia i Krakowa. Opiekunami grupy 46 
gimnazjalistów były panie: Edyta Śliwakowska, Marzena Woldan, Teresa Przygodzińska, Agnieszka Karczewska. Pierwszy punkt programu to 
zwiedzanie Miejsc Pamięci i Symbolu Holokaustu. Mimo niesprzyjającej pogody uczniowie z dużym zainteresowaniem obejrzeli bramę 
wejściową do obozu „Arbeit macht frei”, plac apelowy, wybrane bloki, celę śmierci Św. Maksymiliana Kolbego, miejsca, w których 
rozstrzeliwano więźniów. Młodzież uczciła pamięć pomordowanych modlitwą, zadumą i zapaleniem znicza.
Zobaczyliśmy zbiory Muzeum Oświęcimskiego, wystawę Szoa. Mieliśmy okazję zapoznać się też z Obozem Auschwitz II – Birkenau. 
Uczniowie w zadumie przeszli przez Bramę Śmierci, podążając na rampę rozładunkową, gdzie przewodnicy objaśniali, w jaki sposób odbywała 
się selekcja więźniów. Najbardziej wstrząsającym obrazem były ruiny komory gazowej oraz krematorium. W Krakowie, zwiedzali Podziemia 
Rynku - odbyli podróż w przeszłość ożywioną przez archeologów. Młodzież z ciekawością oglądała zgromadzone eksponaty z dawnych 
wieków, ekspozycje multimedialne oraz Bajkę o Kraku z efektami 3D.

EDUKACJA I WYCHOWANIE POPRZEZ FILM

W bieżącym roku szkolnym młodzież gimnazjalna bierze udział w projekcie edukacji medialnej KinoSzkoła. Celem tego projektu jest wzrost 
świadomości i kompetencji medialnych. Cykl ma charakter profilaktyczno-społeczny. W ramach projektu gimnazjaliści z klas III w listopadzie 
uczestniczyli w projekcji filmu „Nowy”. W filmie poruszone były treści związane z akceptacją przez grupę rówieśników. W kolejnych 
miesiącach uczniowie będą mogli wziąć udział w pozostałych pokazach. Projekt realizuje Miejski Dom Kultury w Radomsku.

SPORT W SZKOLE
Zawodnicy PG Gidle odnieśli zwycięstwo w zawodach gminnych w tenisa stołowego  i reprezentowali naszą gminę w zawodach 
powiatowych, gdzie zajęli II miejsce. Dało to naszym chłopcom możliwość reprezentowania powiatu radomszczańskiego w zawodach na 
szczeblu rejonowym, które odbyły się w  dniu 03.11.2016r.w Zelowie. Drużyna  w składzie: Mateusz Rozpędek, Sebastian Ociepa, Eryk 
Kluziński, Grzegorz Jędrzejczyk zajęła III miejsce w półfinale wojewódzkim w ramach gimnazjady chłopców.  III miejsce w zawodach 
powiatowych zdobyła również drużyna unihokejowa dziewcząt.



ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNY W PŁAWNIE

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
Grupa Charytatywna „Dzieci - Dzieciom” wraz z Samorządem Uczniowskim Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Pławnie zorganizowały 
dla społeczności lokalnej Kiermasz Świąteczny. Podczas kiermaszu można było nabyć: sianko pod obrus, aniołki, choinki, mikołajki, 
bombki, karty świąteczne, a także świąteczne pierniczki oraz inne wypieki, które zostały wykonane przez uczniów naszej szkoły.  Kiermasz 
odbył się  11 grudnia b.r, przed Kościołem p.w. św. Stanisława BM.

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE
W listopadzie tego roku specjaliści z Centrum Pedagogiki Praktycznej z Warszawy przeprowadzili z naszą młodzieżą cykl warsztatów 
profilaktycznych:
„Niejadek -  to nie przypadek – zaburzenia w żywieniu”  - warsztaty, w których uczestniczyli uczniowie klasy I gimnazjum.
Uczniowie klasy VI sp wzięli udział w warsztatach na temat: „Kto mieczem wojuje”.
„Co znaczy być człowiekiem tolerancyjnym? Uprzedzenia, dyskryminacja, nietolerancja” – to  tematyka warsztatów, w których 
uczestniczyli uczniowie klas: VI sp oraz I i III gimnazjum.
Uczniowie klasy I gimnazjum uczestniczyli również w warsztatach na temat: „Każdy inny – wszyscy równi”, natomiast uczniowie klas II 
i III gimnazjum zgłębiali „Techniki radzenia sobie ze złością”.
Warsztaty odbyły się w dniach 16 – 18 listopada 2016r. 
29 listopada 2016r. w zajęciach warsztatowych podsumowujących pracę z młodzieżą  uczestniczyli nauczyciele. Temat warsztatów 
brzmiał: „Metoda indywidualnego przypadku oraz pracy grupowej w pracy z młodzieżą zagrożoną dysfunkcjami z zaburzeniami 
zachowania i przejawiającą symptomy agresji”.

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW
Uczennica naszej szkoły uczestniczyła w konkursie piosenki bożonarodzeniowej po angielsku i po niemiecku 
„WeihnechtSVoicesRadomska”  zorganizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku. Emilia Rokita zajęła II 
miejsce w kategorii Piosenka bożonarodzeniowa w języku niemieckim.
Michalina Serwa uczennica klasy V sp zajęła I miejsce w Gminnym konkursie wiedzy o życiu i twórczości  H. Sienkiewicza zorganizowanym 
przez Publiczną Szkołę Podstawową w Ciężkowicach.
Martyna Snochowska uczennica klasy I gimnazjum została wyróżniona w Ogólnopolskim konkursie na Opowiadanie Fantasy im. 
Krystyny Kwiatkowskiej. Konkurs został zorganizowany przez Dom Literatury w Łodzi, Oddział Łódzki stowarzyszenia Pisarzy Polskich 
oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomsku.
Uczennica klasy I gimnazjum Klaudia Worwąg zajęła II miejsce w Konkursie Recytatorskim ph. „Serce nasze odważne”. Konkurs 
zorganizowany został przez Zespół Szkolno – Gimnazjalny nr 4 w Radomsku.
Uczennice naszej szkoły uczestniczyły w festiwalu Pięknego czytania, który odbył się w Miejskiej bibliotece Publicznej w Radomsku. 
Barbara Moroń (klasa VI sp)otrzymała Nagrodę Przewodniczącego Rady Powiatu Radomszczańskiego, a Anna Zatoń została 
wyróżniona. Festiwal został zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ładzicach przy współpracy z Miejską Biblioteką 
publiczną w Radomsku.
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w przedsięwzięciu „2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza” organizowanym przez Wojewódzki 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim i Miejski Dom Kultury w Radomsku. Wyróżnienia otrzymali: Martyna 
Snochowska, Julia Szczepańska i Jan Żakowski.
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wojewódzkim konkursie geograficznym „Przez lądy, morza, oceany – kraje Półwyspu 
Iberyjskiego i województwo łódzkie”. Radosław Kanafa, Agnieszka Kanafa i Inez Zatoń przeszli etap szkolny i zakwalifikowali się 
do etapu rejonowego, który odbył się 14 listopada w Pabianicach. Uczniów do konkursu przygotowywała mgr Ewa Dobroń.
10 października 2016r. reprezentacja dziewcząt PG w Pławnie (w składzie Natalia Karbownik, Agnieszka Kanafa, Wiktoria Olborska) 
zwyciężyła w Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego i tym samym awansowała do mistrzostw powiatu.
Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego odbył się 24 października 2016r. na Hali PG Dobryszyce. Nasza drużyna dziewcząt zajęła II 
miejsce i awansowała do zawodów  rejonowych.
Półfinał wojewódzki odbył się  3 listopada  2016r. w Zelowie. Drużyna dziewcząt z Pławna zajęła III miejsce. 
Agnieszka Kanafa  (uczennica kl III gimnazjum) zajęła 10 miejsce w XXV Biegu Niepodległości w Radomsku.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GIDLACH
KONKURSY PLASTYCZNE 
W Publicznym Przedszkolu w Gidlach odbył się konkurs plastyczny „Moja wymarzona książka”. Organizatorki konkursu – Ewelina Lara 
i Lidia Zięba w terminie od 17 października do 4 listopada 2016 roku przyjmowały prace dzieci. Do konkursu przystąpiły przedszkolaki 
w wieku 4-6 lat z wszystkich grup wiekowych. Uczestnicy konkursu wcielili się w rolę autorów i wydawców książek – wspólnie z rodzicami 
wymyślili treść bajki, zilustrowali ją, złożyli w całość i zaprojektowali stronę tytułową. Komisja konkursowa oceniała każdą pracę według 
określonych w regulaminie kryteriów i przyznała : I miejsce – Jakub Mizera, Alicja Świtoń, Jakub Sztuk, Julia Mizera, II miejsce- 
Kacper Pluta, Justyna Mazurek, III miejsce - Dawid Hałat, Nikola Pachulska, wyróżnienia: Jakub Sambor, Kornel Ciechowski, 
Nikola Kucharzewska, Radosław Mikicki, Miłosz Kotas, Seweryn Woźniak, Paulina Musiał, Julia Jędrzejczyk, Kornelia Gajzler. 
Serdecznie dziękujemy rodzicom i dzieciom. 
W listopadzie przedszkolaki wzięły udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pod Honorowym Patronatem Zarządu Zieleni 
Miejskiej w Łodzi pod tytułem „Rośliny i grzyby chronione w Polsce”. Prace konkursowe wykonali: Jakub Sztuk, Hania Gajecka, Marta 
Wypych . Za swoją oryginalną pracę Jakub Sztuk otrzymał wyróżnienie.



EDUKACJA ZDROWOTNA i EKOLOGICZNA
Dnia 29 września 2016 r. dzieci 5-6 letnie z grup 
„Smerfy” i „Misie” odbyły wycieczkę do lasu w 
poszukiwaniu Pani Jesieni. W bardzo ciekawy i 
przystępny sposób przedszkolaki dowiedziały się od 
podleśniczego Tomasza Długosza, jakie ptaki i 
zwierzęta żyją w naszym lesie , czym się żywią i jakie 
mają zwyczaje. 

PRZEDSZKOLNE IMPREZY I UROCZYSTOŚCI
22 września 2016 r. Publiczne Przedszkole w Gidlach 
odwiedził policjant z Posterunku Policji w Żytnie. 
Zapoznał dzieci ze specyfiką swojego zawodu, a także 
przypomniał zasady ruchu drogowego. Największą 
atrakcją dla przedszkolaków była wycieczka na 
skrzyżowanie pod jego przewodnictwem. 
25 listopada w Przedszkolu zapanowała magiczna 
atmosfera, ponieważ przedszkolaki świętowały 
„Andrzejki”. Były radosne zabawy i wróżby 
,przeplatane tańcami oraz zabawami przy skocznej 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W PŁAWNIE
UROCZYSTOŚCI I IMPREZY
28 października na terenie  przedszkola odbył się „Dzień Kultury Brytyjskiej”. Poprzez gry i zbawy przygotowane przez p. M. Kaczmarek dzieci 
z grupy 4;5 i 6-latków poznały tradycje i zwyczaje związane ze świętem Hallween.
8 listopada odbyła się impreza ph. „Dzień postaci z bajek”. W tym dniu dzieci przebrane za postacie bajkowe wzięły udział w zabawach 
przygotowanych przez p. U. Galę. 
24 listopada odbyła się uroczystość „Pasowania na Przedszkolaka” przygotowana przez p. A. Jóźwik -wych gr.3;4-latków. Maluchy 
zaprezentowały przed zaproszonymi rodzicami krótką część artystyczną, na którą złożyły się wyuczone piosenki, wiersze i tańce. 

muzyce. Nie zabrakło także lania wosku oraz przepowiedni dla całej grupy. Zabawa była przednia.
6 grudnia 2016 r. do drzwi Publicznego Przedszkola w Gidlach zapukał długo oczekiwany gość – Święty Mikołaj. Każda grupa zaprezentowała 
wierszyki i piosenki. Święty Mikołaj , po utwierdzeniu się w przekonaniu, że były grzeczne, obdarował je prezentami. 

W listopadzie zorganizowano wewnątrzprzedszkolny 
konkurs plastyczny ph. „Jesienny spacer”.
Zadaniem dzieci było wykonanie prac z wykorzystaniem 
materiału przyrodniczego. W konkursie wzięło udział 11 
dzieci. Jury powołane przez organizatora – 
p.M.Kaczmarek, przyznało następujace miejsca: 
I miejsce-Jakub Pierzak; Maja Bartnik, II miejsce- Julian 
Cudak  III miejsce-Dominika Konieczek; Julia 
Ciesielska; Zuzanna Mikulska
wyróżnienie- Paweł Medlarski

GOŚCIE W PRZEDSZKOLU
16 listopada gościliśmy policjanta z Komendy 
Powiatowej Policji w Radomsku. Przedszkolaki 
obejrzały krótki film edukacyjny pt. „Sznupek radzi jak 
być bezpiecznym na drodze”. Spotkanie było dobrą 
okazją do przekazania nam kamizelek odblaskowych 
ufundowanych przez rodzica.
22 listopada p. J.Ociepa- radna Gminy Gidle w ramach 
akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, przecztyała 
przedszkolakom wybrane pozycje z literatury 
dziecięcej.

30 listopada odwiedziła nas p. R.Michoń. Dzieci miały okazję dowiedzieć się o odpowiedzialnej  pracy pielęgniarki oraz przypomnieć sobie 
zasady dotyczące dbania o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo. Za udział w spotkaniu przedszkolaki otrzymały od zaproszonego gościa 
kolorowanki i naklejki.
6 grudnia już od samego rana przedszkolaki z wielką niecierpliwością czekały na spotkanie z Mikołajem i zadawały sobie pytanie: „czy Mikołaj
 o nas nie zapomniał?”, „czy zdąży przyjechać?”. Ale oto nadeszła ta chwila. Oczekiwany przez wszystkich gość pojawił się. Dzieci powitały go 
wierszykami i piosenkami. Wszystkie przedszkolaki  były zachwycone prezentami i wizytą długo oczekiwanego gościa. Już dziś czekają na 
kolejne spotkanie za rok.
WYCIECZKI
29 listopada przedszkolaki  wybrały się do Biblioteki w Pławnie na zajęcia z okazji „Światowego Dnia Pluszowego Misia”. Spotkanie prowadziła 
p. J.Komorowska, która przygotowała szereg zagadek i ciekawostek związanych z tym świętem.



GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GIDLACH

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Gminna Biblioteka Publiczna w Gidlach uzyskała dofinansowanie 
z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 5700,00 zł. Zapraszamy do zapoznania się z nowymi książkami 

w katalogu on-line Sowa w zakładce Nowości.

Mali podróżnicy na tropie przygód w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gidlach
Gminna Biblioteka Publiczna w Gidlach uczestniczy w akcji „Czytam Sobie”, w ramach której w dniu 23.11.2016 r. odbyło się spotkanie 
warsztatowe skierowane do uczniów klasy II PSP w Gidlach. Temat spotkania dotyczył podróżowania, a przewodnikiem była książka Rafała 
Witka „Maja na tropie jaja”. Uczniowie klasy II A opowiadali o swoich wyjazdach oraz skojarzeniach ze słowem podróż a po wysłuchaniu 
fragmentów książki, odpowiadali na pytania do tekstu. W kolejnej części warsztatów uczniowie wybierali te przedmioty, które mogą przydać 
się w podróży a odkładali te, które z tym tematem nie miały nic wspólnego. Po przygotowaniu bagażu, uczniowie dowiedzieli się, jakimi 
środkami lokomocji podróżują ludzie w różnych częściach świata oraz jakie mogą być powody dla których ludzie wyjeżdżają. Na zakończenie 
warsztatów stworzyliśmy mapę miejsc i charakterystycznych dla danego miejsca potraw a grupie podróżników wykonano wspólne 
pamiątkowe zdjęcie.

Dzień Pluszowego Misia
Grupa Smerfów z  Publicznego Przedszkola 
w Gidlach odwiedziła naszą bibliotekę aby 
świętować Dzień Pluszowego Misia. Dzieci poznały 
historię najsłynniejszej, pluszowej zabawki na 
świecie, czyli pluszowego misia. Zapoznały się 
z różnymi  pluszowymi misiami ,które są bohaterami 
opowieści, bajek i piosenek. W trakcie spotkania 
dzieciaki uczestniczyły w zabawach ruchowych przy 
rytmach piosenek o misiach
Na zakończenie  imprezy dzieci otrzymały ciasteczka 
misiowe oraz pamiątkowy dyplom.  Święto to było  
doskonałą okazją do pokazania ,że warto czytać 
książki.

Przedszkolaki w Filii w Ciężkowicach
W dniu 9 listopada 2016 r. filię w Ciężkowicach 
odwiedziły przedszkolaki z oddziału przedszkolnego 

PSP im. Kornela Makuszyńskiego w Ciężkowicach. Tematem przewodnim spotkania była jesień. Na lekcji bibliotecznej zaprezentowane 
zostały wiersze polskich poetów nawiązujące do tej pięknej pory roku. Podczas spotkania uczniowie stworzyli  opowieść ruchową na podstawie 
wierszy. Omówione zostały zmiany zachodzące w przyrodzie. W bibliotece dla przedszkolaków przygotowane były dary jesieni, m.in. 
kasztany, żołędzie, kolorowe liście, a także warzywa i owoce. Na koniec spotkania zaprezentowane zostały także najpiękniejsze 
i najciekawsze książki  z księgozbioru biblioteki.

GMINNY OŚRODEK KULTURY W GIDLACH
Plener fotograficzny
22 września grupa młodzieży działającej w sekcji plastycznej GOK w Gidlach pod kierunkiem p. Neli Plewińskiej wzięła udział w plenerze 
fotograficznym. Inicjatorem pleneru była Lokalna Organizacja Turystyczna „Między Wartą a Pilicą”, której celem jest promocja okolicznych 
gmin poprzez odkrywanie i ukazanie ciekawych krajobrazowo i turystycznie miejsc, zabytków oraz obiektów charakterystycznych. Młodzież 
fotografowała atrakcyjne turystycznie miejsca naszej gminy: rzekę Wartę, obiekty sakralne, ścieżkę edukacyjną Nadleśnictwa Gidle. Dzięki 
uprzejmości pana Nadleśniczego Jana Wiśniewskiego plener zakończył się wspólnym pieczeniem kiełbasek przy ognisku na terenie 
Nadleśnictwa w Niesulowie. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację projektu.
VIII Gminny Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej " Pamięć w Pieśniach Żyje"

W dniu 04.11.2016r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Gidlach odbył się VIII Gminny Festiwal Piosenki Patriotycznej 
i Żołnierskiej. W trzech kategoriach grupowych udział wzięło 40 uczestników. Poziom wykonawców był bardzo wysoki 
i wyrównany o czym świadczą zajęte miejsca: Kat I-III
Imiejsce  Marcel Burda, Katarzyna Mariankowska         II miejsce- Oliwia Bartnik, - Oliwia Siemińska
III miejsce- Marta Normand- Amelia Grabarczyk- Kacper Basiński
Kat IV – VI:  I miejsce  Barbara Moroń,- Paweł Sawicki- Dawid Załóg
II miejsce - Julia Gonera, - Patrycja Wojciechowska - Michalina Serwa 
 III miejsce Amelia Zatoń- Mateusz Kosmala 
Kat Gim.  Grand Prix – Emilia Rokita  
I miejsce – Dominika Musiał  II miejsce – Justyna Frączyk ,

           Weronika Dudek 
III miejsce - Inez Zatoń

Złote Talenty w Złotej Pradze 2016
W dniach 3-7 listopada w stolicy Czech- Pradze odbyła się jesienna 
edycja Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca „Złote 
Talenty w Złotej Pradze”. Wśród młodych wokalistów min. z Rosji, 
Estonii, Ukrainy znalazły się także podopieczne trenera wokalnego 
p. Violetty Ojrzyńskiej: Julia Drożdżyńska i Wiktoria Śliskowska. 
Obie wokalistki wzięły udział w konkursowych zmaganiach 
w dwóch kategoriach: pop i folk. Wyśpiewały następujące nagrody: 
Wiktoria Śliskowska I miejsce w kat. folk i III miejsce w kat. pop, 
Julia Drożdżyńska II miejsce w kat. pop i II miejsce w kat. folk. 
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INFORMACJE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GIDLACH

Zmiany dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Opiekunowie, którzy po śmierci podopiecznych stracą m.in. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, będą mogli 
ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub o świadczenie przedemerytalne. Takie zmiany przewiduje podpisana 
przez Prezydenta RP nowelizacja ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy oraz ustawy 
o świadczeniach przedemerytalnych.

Aby uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych, należy pobierać świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla 
opiekuna przez co najmniej 365 dni przypadających w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień rejestracji w urzędzie pracy 
jako bezrobotny.
 Natomiast aby nabyć prawo do świadczenia przedemerytalnego należy łącznie spełnić następujące warunki:
- zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku 
opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna w związku ze śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana,
- do dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna pobierać je nieprzerwanie 
przez okres co najmniej 365 dni,
- do dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna – trzeba mieć ukończone 
co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) i legitymować się okresem uprawniającym do emerytury: w przypadku kobiet – co najmniej 
20 lat, a w przypadku mężczyzn – co najmniej 25 lat.
 Przyznanie świadczenia przedemerytalnego musi być poprzedzone rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny i pobieraniem przez okres co 
najmniej 180 dni zasiłku dla bezrobotnych. Nowelizacja ustawy ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r
.

Od  1 stycznia  wchodzi w życie ustawa  z dnia 4 listopada 2016 r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" przewiduje m.in., że z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym 
upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, 
przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł. 

Zgodnie z ustawą, wsparcie dla rodzin oraz kobiet w ciąży będzie realizowane m.in. przez zapewnienie dostępu do informacji w zakresie 
rozwiązań wspierających, do diagnostyki prenatalnej oraz poprzez zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto ustawa 
np. gwarantuje kobietom w ciąży oraz dzieciom z ciężkimi chorobami prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej 
oraz z usług farmaceutycznych w aptekach.

Zgodnie z ustawą, do końca tego roku rząd ma przyjąć program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", opracowany na podstawie 
odrębnych przepisów.

Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy!
Sprawca każdego rodzaju przemocy winien być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Dla swojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa 
innych podejmij czynności umożliwiające pociągnięcie osoby stosującej przemoc do odpowiedzialności:
?  w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję (997, 112) lub prokuratora; szybka reakcja umożliwi zapewnienie Tobie 
oraz Twoim bliskim ochrony, wszczęcie odpowiednich procedur, a także zabezpieczenie dowodów zdarzenia;
?  w razie doznania obrażeń ciała zgłoś się do lekarza w celu udzielenia Ci pomocy medycznej; możesz zażądać wystawienia bezpłatnego 
zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie;
?  jeśli potrzebujesz rozmowy, bezpłatnej porady prawnej, wsparcia psychologicznego w związku z przemocą w Twojej rodzinie, albo 
udzielenia informacji o miejscach pomocy w Twojej najbliższej okolicy, możesz zadzwonić pod numer 801-12-00-02
Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, (pon.–sob. 8.00–22.00, niedziela i święta 8.00–16.00);
?  w celu uzyskania kompleksowej pomocy możesz zgłosić się do właściwej instytucji, np.: Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie,  Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Ośrodka Wsparcia, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar , Przemocy 
w Rodzinie (SOW), Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (OPOPP), Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.
PAMIĘTAJ !To nie Ty musisz się wyprowadzać z domu! To osoba stosująca przemoc w rodzinie musi się liczyć z tym, że będzie musiała 
sama opuścić mieszkanie. Masz prawo żądać od Policji, prokuratury lub sądu ochrony i zapewnienia Ci bezpieczeństwa, 
w szczególności poprzez izolację osoby stosującej przemoc. .Możesz żądać: zatrzymania osoby stosującej przemoc przez Policję, nałożenia na 
nią przez prokuratora lub sąd obowiązku opuszczenia dotychczas zamieszkiwanego z Tobą lokalu, nałożenia na nią przez sąd zakazu 
kontaktowania się z Tobą lub zbliżania do Ciebie na określoną odległość.
Masz prawo do żądania wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 
gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty lub ochrony zdrowia. Masz także prawo złożyć w sądzie 
cywilnym wniosek o zobowiązanie sprawcy przemocy w rodzinie do opuszczenia zajmowanego wspólnie z Tobą mieszkania, nawet wtedy, 
gdy nie zdecydowałaś/eś się jeszcze na zawiadomienie Policji.
Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie: ZAREAGUJ! Nie bądź obojętny! Powiadom służby zajmujące się przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie (np. Policję, placówki udzielające specjalistycznej pomocy) lub porozmawiaj z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie
 i przekonaj ją, że ma prawo szukać pomocy. Jeśli jesteś świadkiem sytuacji, w której jest zagrożone życie lub zdrowie dziecka w związku 
z przemocą rodzinie, niezależnie od zawiadomienia Policji, zgłoś ten przypadek do sądu rodzinnego, który może wydać stosowne 
zarządzenia opiekuńcze w celu ochrony dziecka.

Apel
Sezon zimowy to niezwykle ciężki okres dla osób bezdomnych 
i zagrożonych bezdomnością. W tym czasie los osób będących 
w trudnej sytuacji życiowej nie powinien pozostać nikomu obojętny. 
Potrzebujący nie tylko powinni otrzymać pomoc w formie schronienia, 
posiłku oraz niezbędnego ubrania, ale również wsparcie w dotarciu do 
odpowiednich instytucji pomocy społecznej. Jeśli posiadają państwo 
informacje o osobie, która wymaga pomocy  Gminny Ośrodek pomocy 
Społecznej w Gidlach prosi o informację pod numerem telefonu  
34/3272-027 wew. 220 lub 221.


