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Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych 
wszystkim mieszkańcom Gminy Gidle  

życzę zdrowia,
wiosennej radości, pogody ducha,

aby chwile spędzone w gronie najbliższych 
dodawały otuchy 

i pozwalały przezwyciężyć 
wszystkie trudności.

 Wójt Gminy Gidle - Janusz Pachulski
Przewodniczący Rady Gminy - Grażyna Ostojska



W dniu 29.12.2016r. podczas Sesji Rady Gminy w Gidlach podjęte zostały następujące uchwały:

- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gidle na rok 2017;
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2017-2030;
- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w Gidlach na rok 2017;
- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego ,Ochrony Środowiska i Rolnictwa na rok 2017;
- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017;
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Gidle na rok 2016;
- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2016-2026
- w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, 
o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Mękwa;
- w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, 
wychowanie i opiekę dzieci do lat 5;
- w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gidle do podjęcia negocjacji z Wójtem Gminy Kłomnice w sprawie zawarcia porozumienia 
międzygminnego dotyczącego przekazania zadań publicznych przez Gminę Gidle, Gminie Kłomnice w zakresie oświaty i wychowania.

W dniu 16.02.2017r. Sesja Rady Gminy podjęła uchwały:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Gidle na rok 2017;
- w sprawie zmian w budżecie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2017-2030;
- w sprawie udzielenia pomocy Gminie Kobiele Wielkie (pomoc rzeczowa do wys. 50 000zł);
- w sprawie ustanowienia na jakich zasadach będzie przysługiwała dieta sołtysom;
- w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
- w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gidle.

Dnia 30.02.2017r. podjęto uchwały:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Gidle na rok 2017;
- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2017-2030;
- w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gidle 
w 2017r.;
- w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe 
, oraz ustalenie granic obwodów;
- w sprawie ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz określenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Gidle;
- w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gidle, 
do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły;
- w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych 
na drugim etapie postępowania  rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Gidle;
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gidle na lata 2017-2019;
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-
2021.

Wykonano dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Stanisławice i Strzała oraz budowę  
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławice. Dokumentacja obejmuje budowę:

-  sieci wodociągowej o łącznej długości 6.069,0 mb z rur PE zgrzewanych elektrooporowo;

-  99 szt. przyłączy wodociągowych o łącznej projektowanej długości 2.461,0mb zakończonych wodomierzami w budynkach (65 szt.) oraz 

studniach wodomierzowo czerpalnych (34 szt.);

-  sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV-U o średnicy Dn=200mm o  długości 1890,5mb; sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej

 z rur PE 100 o średnicach fi=110mm i 90mm, o łącznej długości 1636,5mb;

- 119 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PCV-U o średnicy Dn=160mm i łącznej długości 1135,5mb; przyłącza zakończone 

studzienkami systemowymi o średnicy 425 mm zlokalizowanymi na działkach mieszkańców (74 szt.) oraz korkami PCV (45 szt.) -  

przyłącza zakończone w granicy pasa drogowego;

- 3 szt. przepompowni ścieków.

W celu wykonania robót dokonano niezbędnych zgłoszeń do organów architektoniczno -  budowlanych, które w ustawowym terminie  nie 

wniosły żadnych uwag. Tym samym nie istnieją żadne przeszkody formalne do realizacji robót objętych dokumentacją.

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

sieci wodociągowej w msc. Stanisławice, w ramach Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  na operacje typu 

Gospodarka wodno – ściekowa.  Kwota dotacji, o którą ubiega się Gmina Gidle wynosi: 1 953 591zł. Po ostatecznej weryfikacji formalnej 

wniosku i zawarciu umowy o dofinansowanie inwestycji, przygotowane zostanie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

w celu dokonania wyboru wykonawcy robót budowlanych. Inwestycja planowana do realizacji w roku bieżącym i 2018.

Z SESJI RADY GMINY W GIDLACH

GMINNE  INWESTYCJE



Przystąpiono do sporządzenia dokumentacji projektowej na budowę ujęcia wody w miejscowości Ciężkowice na działce nr ewidencyjny 
gruntów 661, w oparciu o wykonaną w 2016r. studnię o głębokości 50m i wydajności 40m3/h. Projekt obejmować będzie technologię ujęcia 
wraz z budynkiem stacji i zbiornikiem pośrednim wody, zagospodarowanie części terenu wydzielonej pod ujęcie wody oraz budowę odcinka 
sieci wodociągowej (zasilającej), od ujęcia do istniejącego wodociągu przy drodze wojewódzkiej 784. Dokumentację przygotowuje biuro 
projektowe KOMA s.c  Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. z  Łodzi. Koszt sporządzenia dokumentacji wyniesie brutto: 
38.007,00zł. Planowane zakończenie prac projektowych do 30.11.2017r. Projektowane ujęcie posłuży do dodatkowego zasilenia w wodę 
wodociągu w południowej części gminy obsługiwanego obecnie z ujęcia wody w Gidlach, co spowoduje polepszenie warunków pracy sieci, 
szczególnie w okresach wzmożonego poboru wody.
W dniu 09.02.2017r. podpisano umowę z firmą konsultingowo – doradczą Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego s.c. 
z Wrocławia, która na zlecenie Gminy Gidle przygotowuje „Program Rewitalizacji dla Gminy Gidle na lata 2017-2020”. Zakres 
opracowania obejmuje m.in. przeprowadzenie niezbędnych analiz  celem identyfikacji potrzeb rewitalizacyjnych, diagnozę zasięgu 
występowania czynników i zjawisk kryzysowych, wyznaczenie obszaru zdegradowanego, stworzenie systemu wdrażania, monitoringu 
i oceny skuteczności działań, oraz spotkania w ramach konsultacji społecznych. Koszt opracowania dokumentu wyniesie brutto 19.311,00zł. 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 
2014-2020. Wysokość dofinansowania wynosi 41 395,50 zł .
Sporządzono dokumentację projektowo – kosztorysową dla remontu pomieszczeń  części budynku SPZOZ w Gidlach na potrzeby 
rehabilitacji leczniczej o powierzchni użytkowej 48,01m2. Projekt obejmuje, m.in.: 

- roboty ogólnobudowlane, w tym: wymiana zewnętrznych drzwi wejściowych, demontaż istniejących drzwi wewnętrznych, wykucie 

otworów drzwiowych wraz z montażem stolarki, wykonanie wylewek wraz z ułożeniem płytek ceramicznych i wykładziny podłogowej, 

wykonanie niezbędnych napraw tynków, malowanie pomieszczeń;

- wykonanie nowych instalacji CO, wod-kan, elektrycznej i wentylacyjnej; 

- montaż urządzenia do przewozu osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku SPZOZ.
Dokumentację sporządziło biuro techniczno – handlowe ROBI- SYSTEM  Robert Drzazga z Radomska. Koszt sporządzenia dokumentacji 
wyniósł brutto: 5.535,00zł.  
W miesiącu styczeń i luty wykonano remont pomieszczenia nr 6 (parter) w budynku Urzędu Gminy w Gidlach, który obejmował:

-  wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i suficie wraz z malowaniem;

 remont podłogi, rozebranie zniszczonej posadzki, wykonanie wylewki betonowej i ułożenie płytek ceramicznych gresowych, na 

powierzchni 12,2m2, wymianę grzejnika C.O. stalowego na aluminiowy, wymianę drzwi wejściowych.

Łączny koszt remontu wyniósł brutto: 10.975,04zł. 

KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ

W dniu 8 marca br. w Urzędzie Gminy w Gidlach odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej. Wzięli w nich udział uczniowie z placówek oświatowych z terenu naszej gminy. 
Egzamin z ramienia PSP Radomsko przeprowadził mł.og. Janusz Bartnik przy współudziale komendanta 
gminnego OSP Janusza Gniatkowskiego. Do eliminacji powiatowych (24 .03.2017r.) zakwalifikowali się 
Inez Zatoń reprezentująca ZSG z Pławna, której opiekunem była p. Ewa Dobroń oraz Dawid Załóg 
reprezentujący PSP z Gidel przygotowywany przez p. Joannę Gołdon.

Z okazji Dnia Kobiet  w dniu 8 marca b.r. w sali kameralnej Gminnego Ośrodka Kultury w Gidlach odbyła się uroczystość 
adresowana do Pań.  Na wstępie głos zabrał  Wójt Gminy Gidle p. Janusz Pachulski wraz z Przewodniczącą Rady Gminy p. Grażyną Ostojską 
kierując życzenia i słowa uznania dla wszystkich kobiet. 

Następnie  w niezwykły świat wokalnych interpretacji przeniosły nas wokalistki  Domu Kultury we Włoszczowie: Zuzanna Bełtowska, 
Martyna Toborek i Aleksandra Zarębińska, a także solistki  Studia Piosenki Gminnego Ośrodka Kultury w Gidlach: Katarzyna Błaszczyk  , 
Emilia Rokita, Katarzyna Utratny,  Julia Drożdzyńska i Dominika Musiał.

Niespodzianką okazała się bezpłatna analiza składu ciała, którą wykonywały przedstawicielki  Centrum Natur House z Radomska. 
Uświadamiały Panie, jak należy zadbać o swoją dietę, która wpływa na lepsze samopoczucie oraz zdrowie.

To wyjątkowe wydarzenie było doskonałą okazją  nie tylko do złożenia Paniom życzeń i podziękowań, ale także do integracji lokalnej 
społeczności.

DZIEŃ KOBIET W NASZEJ GMINIE



 

NAGRODA DLA DYREKTORA GOK W GIDLACH

W środę, 8 marca 2017r., w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we 
Włoszczowie, odbyło się XV Forum Kobiet Powiatu Włoszczowskiego.W tym roku 
organizatorzy i współorganizatorzy uroczystości postanowili wyróżnić 7 kobiet 
wyjątkowych – kobiet z pasją. Zostały one wybrane pośród mieszkanek 12 gmin 
wchodzących w skład powiatu włoszczowskiego i terenu działania LGD „Region 
Włoszczowski”. Jedną z wyróżnionych była  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  
w Gidlach  p.Violetta Ojrzyńska,  która posiada wieloletnie doświadczenie jako trener 
w pracy wokalnej z dziećmi i młodzieżą. Jej podopieczni wystąpili w telewizyjnych 
programach muzycznych m.in. Must be the Music, Super Dzieciak, Petersburski Show. 

Od ubiegłego roku pani Violetta jest sędzią międzynarodowych festiwali wokalnych 

organizowanych m.in. w Rosji, Czechach oraz na Malcie 

Do swoich największych sukcesów w pracy z młodzieżą zalicza przygotowanie 

duetu podopiecznej Studia Piosenki GOK Marysi Markiewicz z Edytą Górniak podczas 

telewizyjnej gali wręczenia nagród VIVA Najpiękniejsi. Ponadto ma na swoim kącie 

nagrody Grand Prix i pierwsze miejsca zdobywane przez wokalistów na festiwalach 

w Estonii, Turcji, Pradze, Berlinie, Armenii, na Teneryfie i na Malcie.

Wyróżnione Panie otrzymały kryształowe statuetki i bukiety kwiatów.

Serdecznie gratulujemy!

Źródło: Powiat Włoszczowa

SZKODY  W UPRAWACH I PŁODACH ROLNYCH WYRZĄDZONE 
PRZEZ DZIKĄ ZWIERZYNĘ

W związku z adresowanymi ostatnio do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Łodzi wnioskami rolników o dokonanie oględzin 
i oszacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziką zwierzynę informuje się, że w świetle obowiązujących 
przepisów prawa, w zależności od terenu  na którym szkody zostały wyrządzone, (tj. czy na terenie obwodu łowieckiego czy też nie) oraz 
jaki rodzaj dzikiej zwierzyny wyrządził szkody w uprawach, do oszacowania i wypłaty odszkodowania odpowiednio właściwi są:

- Na terenie obwodu łowieckiego – zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego  w oparciu o art.  46 ustawy z dnia 13 października 
1995r.  Prawo łowieckie (tj. Dz. U. 2015 poz. 2168 ze zm).
- Na terenie obwodów łowieckich leśnych : 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zgodnie z art. 50 ust.2 wskazanej powyżej ustawy.
- Na terenie obwodów łowieckich polnych lub obszarach  nie wchodzących w skład obwodów łowieckich:
  zarząd województwa na podstawie art. 50 ust. 1 i 1b cytowanej ustawy.
- W przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową, np. bobry – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

Przy wstępnym szacowaniu szkód, na wniosek jednej 
ze stron, w szacowaniu może uczestniczyć przedstawiciel 
właściwej terytorialnie izby rolniczej zgodnie z zapisem art. 46 
ust. 2 prawa łowieckiego oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r w sprawie sposobu 
postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat 
odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. 
2010 Nr 45 poz. 272).

Jednocześnie informuje się, że wskazane powyżej 
przepisy regulują również okoliczności, kiedy odszkodowanie 
nie przysługuje – mówi o tym zapis art. 48 prawa łowieckiego 
oraz art. 126 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody).
Niezależnie od rodzaju szkody łowieckiej, oględzin 
i szacowania szkód dokonuje się na podstawie wskazanego 
wyżej rozporządzenia Ministra Środowiska.

W sprawach spornych dotyczących wysokości 
odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta, orzekają 
sądy powszechne.



DOPŁATY OBSZAROWE ZA 2017r. – NABÓR WNIOSKÓW

w ramach  PROW jest znany od kilku lat, ale przeszedł on przemianę, która sprawiła, że jest on łatwiejszy i bardziej przyjazny dla rolnika, 
który zdecydował się na składnie wniosku w tej formie.

Ten sposób ubiegania się o przyznanie płatności bezpośrednich i innych płatności obszarowych w ramach PROW jest znany od 
kilku lat, ale przeszedł on przemianę, która sprawiła, że jest on łatwiejszy i bardziej przyjazny dla rolnika, który zdecydował się na składnie 
wniosku w tej formie. Przede wszystkim łatwiej będzie uzyskać dostęp do systemu teleinformatycznego ARiMR, który umożliwia złożenie 
wniosku o przyznanie płatności przez aplikację e-wniosek. Jeszcze rok temu, każdy kto chciał otrzymać taki dostęp musiał wypełnić 
papierowy wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu (hasła) i dostarczyć go do biura powiatowego ARiMR. W tym roku nie będzie już takiej 
potrzeby. Rolnik, aby uzyskać dostęp do e-wniosku będzie musiał wpisać swój numer ewidencyjny gospodarstwa, 8 ostatnich cyfr 
rachunku bankowego oraz kwotę ostatniej płatności otrzymanej z Agencji w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku - 
nie ma znaczenia z jakiego tytułu została dokonana ta płatność (w kampanii 2017 będzie to ostatnia płatność zrealizowana przez Agencję 
w roku 2016). Po poprawnej weryfikacji, system automatycznie założy beneficjentowi konto oraz pozwoli na wprowadzenie 
indywidualnego hasła, które umożliwi dostęp do systemu. Tak więc od tego roku będzie można uzyskać dostęp do systemu 
teleinformatycznego ARiMR bez wychodzenia z domu. Ale to nie jedyne pozytywne zmiany dla rolników. Wdrożone modyfikacje 
aplikacji e-wniosek zweryfikują poprawność większości danych wprowadzanych przez rolników. I tak wypełniając wniosek o przyznanie 
płatności aplikacja e-wniosek automatycznie sprawdzi czy suma powierzchni podrzędnych działek deklarowanych przez rolnika nie jest 
większa niż powierzchnia działki głównej, a jeżeli tak się zdarzy system zgłosi błąd. ARiMR przeniosła do aplikacji e-wniosek geometrię 
działek rolnych obejmujących 75% powierzchni zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej w roku 2016. Rolnik wchodząc w moduł 
umożliwiający wyrysowanie działek rolnych, będzie mógł pobrać obrys działki wyrysowanej w poprzednim roku, a tym samym nie będzie 
musiał ponownie rysować powierzchni (dotyczy to działek rolnych, których powierzchnia i kształt nie uległ zmianie w stosunku do roku 
poprzedniego). Jeżeli powierzchnie działek rolnych ulegną zmianie rolnik będzie mógł dokonać modyfikacji wrysowanego obszaru. 
Mówiąc prościej wyrysowanie działek w e-wniosku będzie dużo łatwiejsze niż w latach ubiegłych. Zmodyfikowane funkcjonalności 
aplikacji e-wniosek pozwolą także na pobranie aktualnych danych referencyjnych dla każdej działki, jak również na zweryfikowanie czy 
dana działka kwalifikuje się do przyznania płatności ONW. Zostanie również wdrożony mechanizm pozwalający na automatyczne 
sprawdzenie powierzchni deklarowanych do poszczególnych schematów pomocowych w stosunku do powierzchni maksymalnych 
kwalifikowalnych obszarów. 

Agencja zachęca rolników, aby nie czekali ze złożeniem wniosków na ostatnią chwilę
Pozwoli to na spokojną ocenę składanych wniosków oraz w przypadku stwierdzenia braków na ich poprawienie w terminie 
umożliwiającym przyznanie płatności bezpośrednich.  W przypadku bowiem gdy okaże się, że złożony wniosek jest niekompletny, 
kierownik biura powiatowego Agencji, niezwłocznie po jego otrzymaniu, informuje rolnika o stwierdzonych brakach oraz o skutkach ich 
nieusunięcia w terminie do 9 czerwca 2017 r., chyba że ten termin upłynął. W przypadku, gdy rolnik nie usunie braków do 9 czerwca 2017 r., 
wniosek o przyznanie płatności jest rozpatrywany w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony, oraz na podstawie dołączonych do 
niego właściwych/kompletnych dokumentów. 

Źródło: www.arimr.gov.pl

Informujemy, że od 15 marca do 15 maja rusza nabór 
wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2017r. 
Wnioski należy składać  do ARiMR. Kto nie zdąży tego zrobić 
w tym terminie będzie mógł dostarczyć swój wniosek do 9 
czerwca, ale wówczas należne mu płatności będą pomniejszane 
o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. 

Każdy rolnik, który ubiegał się o przyznanie płatności 
bezpośrednich w zeszłym roku, otrzymał z Agencji wstępnie 
wypełniony tzw. wniosek spersonalizowany. Wniosek 
o przyznanie płatności bezpośrednich za 2017 r. można pobrać 
także z portalu internetowego Agencji. Jest także możliwość 
złożenia wniosku o przyznanie płatności przy wykorzystaniu 
aplikacji e-wniosek. Ten sposób ubiegania się o przyznanie 
płatności bezpośrednich i innych płatności obszarowych 

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI BOROWA

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Borowa złożyło wniosek do Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski” na kwotę 204 250,00 zł. 
o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie  operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez  społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności 
gospodarczej objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na wybudowanie świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Borowa.



TURNIEJ „Z PODWÓRKA NA STADION” 
o PUCHAR TYMBARKU ZAKOŃCZONY

Po dwóch dniach emocjonujących rozgrywek w Łodzi poznaliśmy piłkarskich mistrzów województwa łódzkiego w kategoriach U-8, 
U-10 i U-12.

22.03.2017 zawodniczki UKS WATRA Gidle prezentowały powiat radomszczański w Wojewódzkim Finale Turnieju „Z podwórka na 
stadion” o Puchar Tymbarku. W skład drużyny U-12 wchodziły Oliwia Grzegorczyk, Martyna Sprawka, Dominika Tulejko, Martyna 
Tulejko, Wiktoria Kucharska, Julia Małolepsza, Aleksandra Muskała, Nicole Mazur. Dziewczęta w swojej kategorii wiekowej 
wywalczyły III miejsce w województwie.

W tym samym dniu zaprezentowały się również zawodniczki U-10 w składzie: Zuzanna Cudak, Katarzyna Gołdon, Katarzyna 
Mariankowska, Amelia Rudzka, Oliwia Siemińska, Wiktoria Chrząstek, Amelia Januszewska, Wiktoria Nożownik. W tej kategorii 
UKS Watra uplasował się na ósmej pozycji.

Dzień później 23.03.2017r. najmłodszą kategorię U-8 reprezentowały: Julia Fystyk, Kinga Koch, Martyna Kosmala, Lena Nożownik, 
Agnieszka Płaska, Zuzanna Pluta, Martyna Suś. Drużyna ta, podobnie jak najstarsza, zajęła III miejsce, przywożąc do Gidel piękny, 
duży puchar.

WARSZTATY KONSULTACYJNE 
NT. „PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY GIDLE 

NA LATA 2014-2020”

30 marca w sali kameralnej Gminnego Ośrodka Kultury w Gidlach odbył się warsztat konsultacyjny, dotyczący  prac nad Programem 

Rewitalizacji dla Gminy Gidle na lata 2014-2020. Spotkanie prowadzone było przez przedstawicieli Dolnośląskiego Centrum Rozwoju 

Lokalnego z Wrocławia.  Udział w nim wzięli wszyscy zainteresowani w/w tematem mieszkańcy naszej gminy. Warsztat konsultacyjny 

rozpoczął się prelekcją dotyczącą zasad rewitalizacji w Programach Europejskich na lata 2014-2020. Szczegółowo wyjaśniono pojęcie 

rewitalizacji i kluczowe definicje z tym związane. Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali ankiety dotyczące potrzeb 

rewitalizacji, które będą bardzo pomocne w przeprowadzeniu pogłębionej analizy problemów obszaru zdegradowanego i rewitalizacji.



PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GIDLACH
Sukcesy trzecioklasistów

W dniach 5.12-15.12.2016 r. liczna grupa trzecioklasistów brała udział w Ogólnopolskim Projekcie Stypendialnym STYPENDIADA 
WCZESNOSZKOLNA zorganizowanym przez Firmę Edukacyjną „Orzeł” w Skierniewicach. W ramach Stypendiady odbyły się 4 konkursy: 
czytelniczy „Abecadło” , ortograficzny „Ortografek”, matematyczny „Plusik”, plastyczny „Plastuś”.
10 marca 2017 r. otrzymaliśmy wyniki. Nasi uczniowie odnieśli sukcesy. Mamy 2 laureatów i 10 finalistów.
Laureaci: Natalia Chybalska – I miejsce w konkursie ortograficznym       Martyna Jurczyk – I miejsce w konkursie ortograficznym

Finaliści:

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CIĘŻKOWICACH

WIEŚCI  SZKOLNE

Konkurs czytelniczy
Katarzyna Mariankowska – wyróżnienie
Oliwia Siemińska – wyróżnienie
Daria Hom – wyróżnienie
 Mateusz Mariankowski – wyróżnienie

Uczniów do konkursu plastycznego przygotowywała p. Olga Dziegieć a do pozostałych konkursów  p. Teresa Molenda i p. Ewa Strączyńska-
Kluźniak.                                           
Trzecioklasistom życzymy dalszych sukcesów w konkursach!

Konkurs ortograficzny
Maciej Ojrzyński – wyróżnienie
Krystian Wiaderek – wyróżnienie
Bartłomiej Górecki – wyróżnienie
Dominika Kolakowska – wyróżnienie
Arkadiusz Bogacz – wyróżnienie

Konkurs plastyczny
Martyna Jurczyk – wyróżnienie

Z WIZYTĄ W REMIZIE STRAŻACKIEJ

12 lutego uczniowie klas trzecich wraz 
z wychowawczyniami p. Teresą Molendą i p. Ewą 
Strączyńską-Kluźniak odwiedzili remizę 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gidlach. Strażacy 
opowiedzieli trzecioklasistom o swojej pracy, 
zaprezentowali sprzęt, jaki posiadają oraz omówili, 
do czego jest on wykorzystywany.Celemwycieczki 
było: nabycie umiejętności odpowiedniego 
zachowania podczas pożaru, utrwalenie numeru 
alarmowego do Straży Pożarnej, wzbogacenie 
wiadomości uczniów na temat ochrony 
przeciwpożarowej poprzez poznawanie urządzeń 
służących do gaszenia pożaru, zapoznanie z pracą 
strażaka oraz budzenie szacunku dla pracy 
strażaków. 

Ponadto strażacy przeprowadzili z uczniami pogadankę na temat bezpiecznego spędzania ferii zimowych. Przez chwilę wszyscy uczestnicy 
wycieczki siedząc w wozie strażackim, poczuli się jak prawdziwi strażacy.

Bardzo serdecznie dziękujemy strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Gidlach za miłe spotkanie.

Uroczystości, imprezy szkolne
08 stycznia 2017 r.  dla społeczności lokalnej i zaproszonych gości w kościele p.w. Matki Bożej Królowej Wszechświata 
w Ciężkowicach zostało wystawione przedstawienie jasełkowe. Przedstawienie okazało się  wielkim sukcesem. Wszyscy byli zachwyceni 
grą aktorską dzieci i ich rodziców. W spektaklu zagrali rodzice: pani Małgorzata Dukat – Maryja, pan Mariusz Załóg – Józef, pani 
Wiesława Piekarska – rajskie drzewo, panie: Bogusława Rokita, Jagoda Balcarczyk, Balbina Garlica, Wioletta Grządziel, Anna Kowalska, 
Agnieszka Włodarczyk i pani Agata Truchta – chórek.
Serdecznie dziękujemy rodzicom za współpracę i podejmowanie wspólnych działań dla dobra dziecka!
W dniu 11 stycznia obchodziliśmy Święto Babci i Dziadka. Przybyli Dziadkowie obejrzeli przygotowane przez swoje wnuki programy 
artystyczne. Najpierw zaprezentowały się maluchy z oddziału przedszkolnego. Następnie wystąpiły kl. I-III prezentując swoją cześć 
artystyczną. 12 stycznia odbyła się zabawa karnawałowa, którą przygotował Samorząd Uczniowski. Były liczne konkursy              
i zabawy z nagrodami. W tym roku motywem przewodnim przebrań była ,,podróż do bajek". Z okazji Dnia Św. Walentego uczniowie klasy V 
zorganizowali 14 lutego okolicznościowy kiermasz walentynkowych rozmaitości. Wśród nich chętni mogli nabyć kartki dla zakochanych 
z życzeniami, tulipany, słodkie babeczki, ciasteczka i lizaki oraz inne upominki. Stoisko cieszyło się wielkim zainteresowaniem. Natomiast 
w Dzień Kobiet chłopcy postanowili podkreślić wielkość tego dnia. Recytowali wiersze, składali życzenia i obdarowali wszystkie panie małe 
i duże drobnymi słodkościami. 

Wyjazdy, warsztaty
W dniu 9 stycznia odbył się pokaz historyczny dotyczący starożytnego 
Rzymu. Uczniowie mieli okazję zobaczyć rzymskiego legionistę , patrycjusza 
rzymskiego znaleźli się na targu niewolników oraz poznali ówczesne 
narzędzia tortur. Każdy uczestnik pokazu miał możliwość obejrzenia 
rekwizytów czy przymierzenia hełmu. 
24 stycznia odbył się  wyjazd na lodowisko do Bełchatowa. Celem 
wycieczki było doskonalenie techniki jazdy na łyżwach, propagowanie 
aktywnego i bezpiecznego spędzania czasuwolnego w trakcie ferii.
Uczniowie  kl. IV-VI uczestniczyli w dniu 13 marca w warsztatach 
profilaktycznych pt. ,,Cyberprzemoc, bezpieczny Internet”. Zajęcia 
poświęcone były zjawisku cyberprzemocy, agresji  wśród uczniów- 
publikowaniu wyzwisk, obraźliwych zdjęć w Internecie, nagrywaniu 
potajemnie filmów telefonami komórkowymi.

                              Konkursy, zawody
W gminnych zawodach w mini piłkę siatkową (30.I.)
i  20.II. w gminnych zawodach w mini piłkę koszykową 
drużyna chłopców wywalczyła II miejsce, a drużyna 
d z i e w c z ą t  I I I  m i e j s c e .  W  d n i u  2 8 . I I .  w  
I Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej 
'Love Song' Julia Gonera zdobyła wyróżnienie za 
wykonanie piosenki ''Rendez Vous".
13.III szkoła wzięła udział w ogólnopolskich obchodach
 „ . 
W tym dniu uczniowie mieli szansę poznania innej twarzy 
matematyki, odmianę w jej nauce poprzez  udział w grach 
i zabawach matematycznych.

Dnia Matematyki 2017- Pieniądze to nie wszystko"



ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNY W PŁAWNIE

I Powiatowy Konkurs Piosenki Miłosnej Love Song
28 lutego 2017r. W Zespole Szkolno – Gimnazjalnym odbył się 
I Powiatowy Konkurs Piosenki Miłosnej Love Song. W konkursie 
uczestniczyło 26 wykonawców z 20 szkół z powiatu 
radomszczańskiego. Komisja w składzie: Przewodnicząca p. Violetta 
Ojrzyńska  - Dyrektor GOK w Gidlach oraz p Dorota Górka i p. Ewa 
Nieszporek oceniła bardzo wysoko poziom artystyczny 
wykonywanych przez uczniów utworów. Wszystkie piosenki 
o tematyce miłosnej wykonane były w języku angielskim.  
Wyróżnienie w konkursie otrzymała uczennica ZSG w Pławnie -  
Barbara Moroń z piosenką The pover of  love.
Konkurs zorganizowały nauczyciele j. angielskiego: mgr Ewa 
Nieszporek i mgr Magdalena Mila. 

                                            I Dzień Wiosny
I Dzień wiosny w ZSG w Pławnie rozpoczęliśmy pod hasłem ochrony 
przyrody. Odwiedzili naszą szkołę pracownicy i wolontariusze fundacji EKOOSTOJA z Pławna. Ogłoszone zostały wyniki konkursu 
plastycznego p.h. "Pszczoła mój przyjaciel" zorganizowanego dla młodzieży z terenu Gminy Gidle przez Fundację. Uczniowie naszej szkoły 
zajęli wysokie miejsca:w kategorii praca płaska– I m. Weronika Rachwalik, III . Anna Pietruszyńska, Jan Żakowski – wyróżnienie. 
W kategorii praca stojąca –I m. Marcel Burda, Natalia Karbownik – wyróżnienie; w kategorii praca przestrzenna: I m. Aleksandra Gajzler. Po 
ogłoszeniu wyników konkursu i rozdaniu nagród pszczelarze z Fundacji przeprowadzili z uczniami spotkania edukacyjne. Tematyka spotkań 
dotyczyła pracy pszczelarzy oraz życia pszczół.
W drugiej części I dnia Wiosny uczniowie prezentowali swoje talenty podczas Mini Play Back  Show. Pokazy przygotowane przez uczniów 
przerosły wszelkie oczekiwania organizatorów i komisji . Najciekawsze zostały nagrodzone. Na zakończenie dnia odbył się konkurs na 
najciekawszą stylizację postaci literackiej, zorganizowany przez Bibliotekę szkolną.
I m. zajęła Iga Zajdlicz, II m. – Maksymilian Skibiński, III m. – Miłosz Kluczny.

Sukcesy uczniów w konkursach, sport
W lutym br.w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku odbyła się VIII Konferencja Logistyczna pod hasłem "Zawód 
logistyk – przyszłość w zasięgu ręki".
Uczniowie kl.III PG w Pławnie : Inez Zatoń i Cyprian Serwa zajęli II miejsce w konkursie logistycznym szkół gimnazjalnych zorganizowanym 
podczas konferencji. Uczennica Martyna Snochowska zajęła III miejsce w Wojewódzkim Konkursie ph. "Zawodowiec", którego celem było 
propagowanie szkolnictwa zawodowego . Konkurs zorganizowany został przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi pod 
patronatem Kuratora Oświaty w Łodzi, Wojewody Łódzkiego i Prezydenta Miasta oraz Radia Łódź. Uczennica do konkursu przygotowywała 
się pod opieką mgr Renaty Marchewki – Kucuń.
24.03.2017r. uczniowie ZSG w Pławnie uczestniczyli w konkursie p.h. "Sztuka nakrywania stołu – Cztery Pory Roku" zorganizowanym przez 
Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku. Zadaniem każdej grupy było przygotowanie i zaprezentowanie stołu 
okolicznościowego dla dwóch osób. Nasz Zespół w składzie: Aleksandra Krupska, Mariola Dawid  i Michał Kulka zajął II miejsce. 
Prezentacje oceniał m.in. Karol Okrasa .Uczniowie przygotowywali się do konkursu pod okiem mgr Renaty Kucuń – Marchewki.
Uczniowie PG w Pławnie wzięli udział w Memoriale Grzegorza Pokory w Tenisie Stołowym w Dobryszycach 
w dn. 3.02.br. Agnieszka Kanafa zajęła I miejsce, Wiktoria Olborska – IV, Patryk Zatoń – VI. Uczennice PG w Pławnie 1.02 2017r. zostały 
mistrzyniami gminy w siatkówce.. W marcu uczennice PG w Pławnie w rozgrywkach gminnych w koszykówce wywalczyły I miejsce 
i reprezentowały gminę Gidle na turnieju powiatowym w Radomsku, gdzie zajęły IV miejsce. Uczennice PSP w Pławnie na rozgrywkach 
gminnych w mini koszykówce zdobyły I miejsce i reprezentowały szkołę w turnieju powiatowym, zajmując II miejsce.

PUBLICZNE GIMNAZJUM W GIDLACH
Konkursy…

W styczniu odbył się Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z języka polskiego „Pingwin 2016”. Wzięło w nim udział pięcioro 
uczniów klas drugich przygotowywanych przez panią Ewę Mariankowską. Malwina Bus, Patrycja Przybylska, Martyna Sambor zajęły  7 
miejsce w skali kraju. Dyplomy wyróżnienia otrzymali: Łukasz Sztuka i Patrycja Łęgowik. Maksymalnie można było zdobyć 60 pkt. 
Uczennice, zajmując 7 miejsce, uzyskały 54 pkt. Gratulacje!

Biblioteka szkolna zorganizowała konkurs kaligraficzny „O Dyrektorskie Pióro”, którego celem było rozbudzanie umiejętności kształtnego i 
pięknego pisania oraz rozpowszechnianie sztuki kaligrafii. Wszyscy laureaci: Ewa Barańska, Paulina Mikicka, Aneta Tarnowska   i Klaudia 
Witkowska zostali zgłoszeni przez opiekunkę konkursu panią Marzannę Tarnowską do Powiatowego Konkursu „Mistrz Kaligrafii”, 
organizowanego pod patronatem Prezydenta Miasta Radomska. W efekcie uczennica kl.IIIb Ewa Barańska zajęła III miejsce. Gratulacje dla 
naszej uczennicy!
W ramach zajęć artystycznych prowadzonych przez panią Nelę Plewińską odbył się międzygimnazjalny konkurs fotograficzny "Zwierzęta 
zimą". W konkursie udział wzięli uczniowie PG Gidle i ZSG Pławno.  I miejsce zajęli Julia Leśniak PG Gidle oraz Natalia Leszczyńska ZSG 
Pławno, II miejsce Natalia Truchta PG Gidle i Patryk Grzegorz Bartnik ZSG Pławno, III miejsce Ewa Barańska PG Gidle i Damian Koćwin 
ZSG Pławno.  Ponadto wyróżnieni zostali uczniowie: Dominik Nożownik, Adrian Piętos, Katarzyna Jafra, Bazyli Plewiński, Mateusz 
Tarnowski, Magdalena Tarnowska, Beniamin Zatoń, Dawid Kisły i Zuzanna Szymala. 
21.02.2017 r. nasze gimnazjum wzięło udział w Konkursie Piosenki Obcojęzycznej w Kleszczowie. Szkołę reprezentowały dwie uczennice: 
Dominika Musiał z kl. I, która wykonała piosenkę w języku niemieckim oraz Maria Markiewicz ucz. kl. III, która wystąpiła
 z piosenką w języku angielskim. Wyróżnienie w konkursie zdobyła Marysia Markiewicz. Opiekunką uczennic była pani Gabriela Gawrońska.
Tradycyjnie marzec jest w naszej szkole miesiącem matematyki. Z tej okazji nauczyciele zespołu matematyczno – przyrodniczego 
zaplanowali szereg konkursów i zabaw: m.in. Międzygimnazjalny Turniej Matematyczny, konkursy wiedzowe, plastyczne, a nawet 
poetyckie. Wszystko po to, aby pokazać  młodzieży, że matematyka to bardzo ciekawa  i  przydatna w życiu dziedzina wiedzy.  Cały projekt 
zakończy się 30 marca Wielkim Świętem Liczby Õ, w czasie, którego podsumowane zostaną efekty pracy uczniów. 

 



PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GIDLACH

Wszyscy bawią się wspaniale, jak co roku w karnawale…
Bal dla  przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany 
przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, 
dostarczającą im wielu przeżyć i radości. W tym roku bal 
karnawałowy pod hasłem „Dzień Postaci z Bajek” w Publicznym 
Przedszkolu w Gidlach odbył się w 16.02.2017 r. Tego dnia  już od 
rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci 
przebrane były za  bohaterów znanych bajek, w salach 
przedszkolnych można było spotkać wróżki, królewny, delikatne 
motylki, zwierzątka, rycerzy, piratów, policjantów, strażaków, 
Spider-Mana, Batmana, nie sposób zliczyć i wymienić tych 
wszystkich  postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno. 
W pierwszej kolejności dzieci miały możliwość pozowania do 
zdjęcia grupowego oraz zdjęć indywidualnych. Następnie wszyscy 
uczestnicy balu przeszli do sali, której wystrój wprowadził w radosny 
nastrój oraz zachęcał wszystkich do wesołej zabawy. Dzieci świetnie 
się bawiły uczestnicząc wspólnie ze swoimi paniami w zabawach 
prowadzonych przez wodzireja.  Wspólna zabawa przyniosła wiele 
radości naszym wychowankom, a to było głównym celem tego balu. 
Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie 
w przygotowanie pięknych balowych strojów. 
Kolejny bal karnawałowy już za rok.

Zaczytane przedszkole…
 Nasze przedszkole czynnie uczestniczy w akcji „Biblioteka czyta 
przedszkolakom” prowadzonej przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Gidlach. Celem tej akcji jest poszerzanie czytelnictwa 
i wzbudzanie zainteresowania książką wśród dzieci. Dwa razy 
w miesiącu nasze przedszkole odwiedza Pani z biblioteki i czyta 
wybraną przez siebie lub dzieci bajkę lub baśń znanych autorów, 
poruszającą ważne dla wszystkich wartości moralne.  13 marca 
dzieci z wielkim zaciekawieniem wysłuchały bajki pt. „Trzy świnki” 
w nowym humorystycznym wydaniu oraz odpowiadały na zadawane 
pytania. Nasze przedszkolaki z wielkim entuzjazmem czekają na 
kolejne spotkanie z Panią z biblioteki.                                                                             

Powitanie wiosny…
W dniu 21 marca przedszkolaki uczestniczyły w uroczystym powitaniu 
Wiosny. Sala, w której wszyscy się zebrali, zamieniła się w wielką, 
barwną łąkę, pełną kwiatów, ptaków i owadów. Nauczycielki prowadzące 
wcieliły się w role Pani Zimy i Pani Wiosny. Z tej okazji przygotowały 
krótką inscenizację słowno-muzyczną oraz szereg zabaw 
sprawnościowych, konkursów, zagadek, w których wszystkie dzieci 
wzięły udział. Na zakończenie przedszkolaki wykonały symboliczne 
„topienie Marzanny” a dzieci z grupy „Smerfy” zatańczyły „Krakowiaka 
wiosennego”. W prezencie za tak piękne przywitanie, każda grupa 
otrzymała od Pani Wiosny słodki upominek.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W PŁAWNIE
Uroczystości i imprezy:
14 lutego odbyła się zabawa karnawałowa pt. „Serduszkowy zawrót głowy”. W tym dniu pięknie przebrane przedszkolaki wzięły udział 
w zabawie tanecznej oraz licznych konkursach przygotowanych przez p. Sylwię Stalę. Śmiech i gwar radości wypełniały salę  taneczną.
28 lutego odbyła się II edycja konkursu „Mam talent”, którą zorganizowała p.Marta Kaczmarek. Nasi wychowankowie mieli okazję 
zaprezentować swoje umiejętności wokalne i taneczne. Brawa otrzymane przez widownię zdecydowały o przyznaniu miejsc:
I miejsce – Jan Misiewicz za wykonanie piosenki pt. „Ruda”
II miejsce – Barbara Skórka – za piosenkę „Mam tę moc”
III miejsce – Wiktor Grabarczyk za taniec breakdance
wyróżnienie – Amelka Bojarska za piosenkę „ Ale, ale Aleksandra”
W miesiącu lutym  odbył się wewnątrzprzedszkolny konkurs 
plastyczny na wykonanie maski postaci bajkowej. 
Jury powołane przez organizatora konkursu p. Annę Jóźwik 
przyznało następujące miejsca:
 w kategorii dzieci 5,6-letnich:
I miejsce – Mikołaj Kmieć
II miejsce – Jan Misiewicz
III miejsce – Eliza Zatoń      Gratulujemy!
- w kategorii dzieci 3,4-letnich
I miejsce – Maria Misiewicz

21 marca przedszkolaki pożegnały zimę, a powitały wiosnę. W barwnym korowodzie z kukłą Marzanny, grając na instrumentach perkusyjnych 
definitywnie „wygoniły zimę”. Potem przy wiosennych pląsach czarowały wiosnę i skandowały hasła z nią związane. Do przedszkola wróciły 
z zielonym gaikiem i wiosennym uśmiechem na twarzy.

Goście w przedszkolu:
13 lutego gościliśmy teatrzyk „Kanon” z Krakowa z przedstawieniem pt. „Przygoda Franka Bałwanka”. W sposób humorystyczny aktorzy 
przypomnieli dzieciom o zasadach kulturalnego zachowania się w różnych miejscach: domu, przedszkolu, na ulicy.: „Grunt to dobre 
zachowanie”.
Wycieczki:
10 marca przedszkolaki udały się na wycieczkę do salonu fryzjersko – kosmetycznego „Ania” w Pławnie. Dzieci miały okazję poznać pracę 
fryzjerki i kosmetyczki. Zobaczyły wyposażenie zakładu, oraz różne narzędzia niezbędne do pracy w tych zawodach. - „Ach jak fajnie byłoby 
mieć nową fryzurę”.



GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GIDLACH

Ferie zimowe w GBP Gidle
Pomysł na kreatywne ferie zimowe znalazły dzieci w Gminnej 
Bibliotece Publicznej  w Gidlach, które odwiedziły nas 
19.01.2017 r. i wzięły udział w warsztatach plastycznych. Pod 
kierunkiem Pani Danuty Barskiej uczestnicy spotkania 
wykonywali ozdobne pudełeczka, które po złożeniu można było 
udekorować według własnej inwencji twórczej. 
24.01.2017 r. biblioteka przygotowała dla dzieci teatrzyk 
Kamishibai z bajką „ O orle, który myślał, że jest kogutem” oraz 
warsztaty plastyczne. Ta indiańska historia stała się pretekstem do 
wykonania przepięknych pióropuszy. 

Papieroplastyka  to świetny pomysł na ferie zimowe – o tym 
przekonali się uczestnicy warsztatów  w Filii w Pławnie. Dzieci 
i młodzież dekorowali czekoladowniki z wykorzystaniem metody 
quillingu. Warsztaty, które odbyły się 17.01.2017 r.  okazały się 
doskonałą zabawą i kreatywnym spędzeniem wolnego czasu.
W dniu 17.01.2016r. Filię w Ciężkowicach odwiedziły dzieci, 
które wysłuchały „Bajki o gąsienicy, która zamieniła się 
w motyla” z wykorzystaniem obrazkowego teatrzyku Kamishibai. 

Klub Miłośników Książek
We wtorkowe popołudnie (21.02.2017 r.) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gidlach zainaugurowane zostało pierwsze spotkanie Klubu 
Miłośników Książek, podczas którego pięć czytelniczek z terenu Gminy Gidle postanowiło w miłej atmosferze spędzić czas przy rozmowie 
o ulubionych książkach i najchętniej czytanych autorach. Głównym celem zawiązania się Klubu przy bibliotece będzie wspieranie rozwoju 
czytelnictwa a spotkania będą formą integracji oraz okazją do wspólnego spędzenia wolnego czasu i rozwijania swoich zainteresowań. 
Kolejne spotkanie odbyło się 21.03.2017 r., podczas którego Panie dyskutowały o swoich pasjach i zainteresowaniach. 

Wycieczka do Muzeum
Gminna Biblioteka Publiczna w Gidlach wraz z Panią Renatą Woldan – nauczycielem historii w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Pławnie 
zorganizowała wycieczkę do Muzeum Regionalnego w Radomsku celem poszukiwania informacji na temat Gminy Gidle.  Uczniowie klasy 
VI z ZSG Pławno przeglądali roczniki „Gazety Radomskowskiej” z lat 1920-1939 i wyszukiwali materiały dotyczące Gminy Gidle. 
Pozyskane informacje pozwolą wzbogacić zbiory regionalne w naszej bibliotece.

GMINNY OŚRODEK KULTURY W GIDLACH

                           Wizyta w „Osikowej Dolinie”
Grupa dzieci i młodzież z sekcji plastycznych GOK w Gidlach 
uczestniczyła w zajęciach rękodzieła artystycznego  w Osikowej 
Dolinie w Koziegłowach. Zajęcia są niebanalną formą edukacji, 
rozwoju kreatywności  i zdolności manualnych, polegającą na 
tworzeniu przedmiotów z osikowego łyka. Oprócz wykonanych 
własnoręcznie wspaniałych dekoracji wielkanocnych uczestnicy 
zabrali ze sobą niezapomniane wrażenia i pozytywną energię, jaką daje 
czas spędzony w świecie kolorowych osikowych płatków. Instruktorem 
sekcji plastycznych GOK jest p. Nela Plewińska.

                Spektakl teatralny "Koziołek Matołek"
W dniu 17.01.2017r. aktorzy z teatru z Krakowa gościli na scenie 
Gminnego Ośrodka Kultury w Gidlach. W spektaklu teatralnym  
"Koziołek Matołek" młoda publiczność została przeniesiona 
w świat zabawy i rozrywki. Aktywnie brała udział 
w przedstawieniu, śpiewając i tańcząc wspólnie z Koziołkiem.  
Razem zwiedziliśmy Amerykę, Chiny, Afrykę, by na zakończenie 
powrócić w rodzinne strony.

                                           Festiwale….
W ramach Dni Przyjaźni Polsko Węgierskiej w Piotrkowie 
Trybunalskim odbył się Festiwal Muzyczny Węgierski Hyde 
Park. Festiwal był częścią obchodów i uroczystości 
zaplanowanych w dniach 1-26 marca. W programie znalazły się 
min. wystawy sztuki węgierskiej, pokazy filmów, warsztaty 
taneczne, spotkania autorskie i prelekcje, koncerty Michał Szpaka 
i węgierskiego zespołu rockowego Omega oraz uroczystości 
z udziałem Prezydenta Węgier Janosa Adera i Prezydenta Anrzeja 
Dudy. Otwarty Festiwal Piosenki Węgierskiej zakończył się 
sukcesami podopiecznych Studia Piosenki GOK w Gidlach, pod 
kierunkiem p. Violetty Ojrzyńskiej: Marysia Markiewicz zdobyła 
III miejsce, Katarzyna Utratny wyróżnienie oraz Wiktoria 
Śliskowska I miejsce. Gratulujemy!

Polski.
prezentacji niezwykle utalentowanych i utytułowanych wokalistów. Wśród nominowanych do majowego finału znalazły się podopieczne 
Studia Piosenki GOK z grupy młodszej: Zuzia Cudak, Kasia Mariankowska, Oliwia Siemińska, Amelia Grabarczyk, Laura Grabarczyk 
i Nikola Kardas. Wokalistki grupy starszej wezmą udział w dodatkowych przesłuchaniach w kwietniu. Serdecznie gratulujemy!

 Wysoki poziom artystyczny tego festiwalu sprawia, ze udział w przesłuchaniach jest niepowtarzalną okazją wysłuchania scenicznych 

Podopieczne Studia Piosenki GOK w Gidlach wzięły udział 
przesłuchaniach do Międzynarodowego Festiwalu Piosenki 
i Tańca Majowa Nutka, które odbyły się 12 marca 
w Częstochowie. Przesłuchano ok. 130 wykonawców z całej

W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty plastyczne, podczas których z serwetek i kreatywnych drucików dzieci wyczarowały piękne, 
kolorowe motyle.



INFORMACJE Z GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Procedura Niebieskiej Karty

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie 
wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, 
w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, 
w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub 
w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.
GDZIE SZUKAĆ POMOCY ?
Komenda Powiatowa Policji
Radomsko, ul. Piłsudskiego 56 
tel. 112 lub 997

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Gidle  ul. Pławińska 22 
tel. 34/3272-027    lub  34/3272 – 111   wew 220, 221 
 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gidle ul. Pławińska 22
tel. 34/ 3272-027  lub 34/3272 – 111  wew. 221 
Osoba doznająca przemocy w rodzinie bądź świadek przemocy powinien zgłosić się do pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej, który:
- diagnozuje sytuację i potrzeby osoby dotkniętej przemocą w rodzinie,
- opracowuje wstępny plan pomocy,
- udziela kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących 
specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w szczególności: psychologiczną, prawną, socjalną, 
pedagogiczną,
- przekazuje informacje o formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę 
pomoc,
- przekazuje informacje o możliwościach podjęcia dalszych działań w celu poprawy sytuacji osoby dotkniętej przemocą w rodzinie,
- organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, w sytuacji, gdy wymaga tego stan zdrowia osoby dotkniętej przemocą 
w rodzinie.

Substancje zawierające pochodne zakazanych substancji psychoaktywnych zwane dopalaczami dzięki dostępności trafiają do coraz 
większej liczby dzieci, które swoją "przygodę" z nimi zaczynają już w podstawówce. Na efekty nie trzeba długo czekać. W wyniku zatrucia 
dopalaczami na oddział intensywnej terapii trafia co raz więcej młodych ludzi. Niestety w niektórych przypadkach eksperymentowanie 
z tymi substancjami kończy się śmiercią lub poważnym uszkodzeniem mózgu. Jak rozpoznać, czy nasze dziecko nie miało do czynienia 
z nimi?
Ponieważ na rynku dostępnych jest mnóstwo rodzajów dopalaczy, badania nad ich dokładnym składem i działaniem wciąż trwają. Jako 
środek mocno psychotropowy jego głównym efektem objawiającym się u osób, które go zażyły będą halucynacje, nadpobudliwość, 
nadmierna euforia czy też skrajne stany smutku. Nie ma organu, którego nie mogłyby uszkodzić czy zniszczyć.
Pierwszymi objawami, które powinny zaniepokoić rodziców, są powtarzająca się bezsenność, bóle głowy, zaburzenia rytmu serca, 
problemy z koncentracją czy stany lękowe. Sygnałem alarmowym powinny być również częste napady agresji, nadmierna potliwość, 
szczękościsk, nudności, wymioty, omamy słuchowe i wzrokowe czy oczopląs. W takim wypadku należy jak najszybciej zawieźć dziecko 
do szpitala. 
Dzieci sięgają po dopalacze z ciekawości, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji ich zażywania. Nie wiedzą, że stosując dopalacze, 
zwłaszcza gdy mają problemy z przewlekłymi chorobami takimi jak cukrzyca, alergia czy osłabiony układ odpornościowy, narażają się na 
jeszcze większe ryzyko powikłań po kontakcie z nimi.
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Jeśli zauważyłeś, że twoje dziecko dziwnie się zachowuje, a jego reakcje na otoczenie są niepokojące- natychmiast 
zawieź je do szpitala. Pamiętaj jednak, by wcześniej spróbować ustalić, co i w jakich ilościach zażyło dziecko. Spróbuj znaleźć 
opakowanie po dopalaczu, by pokazać je lekarzowi, który na podstawie środków zawartych w jego składzie zadecyduje o doborze 
odpowiedniego leczenia. Nie dawaj dziecku żadnych lekarstw, substancje w nich zawarte w połączeniu z przyjętą dawką 
dopalacza z niewiadomym składnikiem może jedynie zaszkodzić. Podawaj dziecku dużą ilość wody mineralnej.

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz 
wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się 
zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod 
którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównej Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać 
informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona 
dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. 

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. 
Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych 
sytuacjach..

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc 

telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy 

dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów


