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Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzę 
wszystkim mieszkańcom Gminy Gidle radosnych oraz ciepłych 

chwil, wypełnionych wiosennym nastrojem i pogodą ducha.

Życzę, aby ten czas przyniósł Państwu radość, pokój oraz 
wzajemną życzliwość. By każdy z nas mógł znaleźć 

odpoczynek przy rodzinnym stole, aby nie opuszczała nas 
nadzieja płynąca ze Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

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



GMINNE INWESTYCJE

W trakcie realizacji są roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami i trzech przepompowni ścieków w miejscowości Stanisławice. Prace dotyczące budowy kanalizacji wykonuje firma 
„HYDROMEX PLUS” z Częstochowy. Umowny koszt wykonania inwestycji wynosi brutto 3.849.441,70 zł. Obecnie prace wykonywane 
są na drodze w kierunku Strzały, planowany czas zakończenia inwestycji to 31.10.2018r. 

Prace dotyczące budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wykonuje firma P.U.S.H. PRO – AQUA A.M.M. Jaskóła sp.j. ze 
Staszowa. Umowny koszt wykonania inwestycji wynosi brutto: 1.500.600,00 zł.  Obecny stan prac wykonanych to ułożenie sieci 
wodociągowej w pasach drogowych i działkach prywatnych. Firma przystępuje do instalacji przyłączy wodociągowych, planowany czas 
zakończenia inwestycji to 31.05.2018r.

Zamówienie będzie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w który wpisuje się operację 
typu „Gospodarka wodno-ściekowa” 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”.

Cel planowanej operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Stanisławice poprzez umożliwienie zaopatrzenia w wodę 
dobrej jakości i wystarczającej ilości poprzez budowę wodociągu oraz zapewnienie dostępu do kanalizacji sanitarnej poprzez budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej. 

W miejscowości Borowa postępują prace przy budowie Świetlicy Wiejskiej. Budowę realizuje firma „BERATEN” z Komornik. Obecnie 
zostały zakończone roboty budowlane i trwają prace wykończeniowe wewnątrz. Doprowadzono instalacje elektryczne i sanitarne. 
Pozostały zakres prac będzie polegał na zagospodarowaniu terenu, wykonanie zjazdu, parkingu i zieleni. Umowny koszt wykonania 
inwestycji wynosi brutto: 437.820,75 zł. Całość inwestycji ma zakończyć się do czerwca 2018roku.   

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

W celu realizacji zadania pn. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej przez Powiat Radomszczański, informuje się mieszkańców 
Gminy Gidle,   iż od dnia 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018 r. jest uruchomiony bezpłatny punkt udzielania nieodpłatnych 
porad prawnych.
Punkt ten mieści się w lokalu budynku Urzędu Gminy w Gidlach przy ul. Pławińskiej 22  i jest czynny w środy od godz. 11: 00 do 
13: 00, w czwartki od 8: 00 do godz. 12: 00 oraz w piątki od 8: 00 do godz. 12:00. 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)  
darmową pomoc prawną na etapie przedsądowym otrzymają:
- młodzież do 26. roku życia
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy 
  o pomocy społecznej
- osoby, które ukończyły 65. lat
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
- kobiety w ciąży
- kombatanci, weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawa cywilnego,
- spraw karnych, 
- spraw administracyjnych,
- ubezpieczenia społecznego,
- spraw rodzinnych,
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.



DZIEŃ KOBIET W NASZEJ GMINIE

8 marca 2018 r. z okazji Dnia Kobiet tradycyjnie odbyła się uroczystość w Sali OSP w Gidlach. Na początku uroczystości przybyłe Panie 
przywitała Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gidlach p. Violetta Ojrzyńska kierując także w ich stronę życzenia.  

Specjalnie dla Pań na scenie został zaprezentowany spektakl muzyczny w wykonaniu agencji artystycznej „Proscenium” w reżyserii 
p. Dominiki Szwed-Kipigroch przy akompaniamencie p. Arkadiusza Chybalskiego. Wszyscy wysłuchali największych polskich przebojów 
włączając się w śpiew m.in. „Ale to już było”, „Nie ma jak u mamy”, a także „Kasztany”. Cały występ został nagrodzony gromkimi  
brawami.

Następnie Wójt Gminy Gidle p. Janusz Pachulski złożył wszystkim Paniom życzenia i wręczył im kwiaty.

Przybyłe Panie miały okazję skorzystać z konsultacji kosmetycznych i zapoznać się z kosmetykami amerykańskiej firmy MARY KAY. 
Każda z Pań mogła osobiście wypróbować działanie tych kosmetyków poprzez zabieg „Satynowe Dłonie” oraz próbny makijaż. Dodatkowo 
została wylosowana nagroda – niespodzianka dla jednej z Pań.

Dla obecnych na uroczystości Pań nie zabrakło też słodkiego poczęstunku

DZIEŃ SOŁTYSA
11 marca obchodzony jest Dzień Sołtysa. Święto to ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę oraz zwrócenie 
uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa w polskiej wsi. Z racji tego Święta dn. 09 marca br. w Sali Obrad w Urzędzie Gminy odbyło się 
spotkanie, w którym wzięli udział sołtysi z terenu naszej gminy, a także przedstawiciele Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z 
oddziału w Piotrkowie Trybunalskim, PZDR w Radomsku – Kierownik Tomasz Kaczmarek, Główny Specjalista Czesław Barański 
oraz Główny Specjalista Krzysztof Horoszkiewicz z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Łodzi.

Na wstępie głos zabrał Wójt Gminy Gidle p. Janusz Pachulski wraz z Przewodniczącą Rady Gminy p. Grażyną Ostojską oraz z p. 
Sekretarz – Urszulą Borowik kierując życzenia i słowa uznania dla lokalnych sołtysów. Kolejno Gospodarzom i Opiekunom Wsi 
zostały wręczone „Poradniki Radnego i Sołtysa na rok 2018” razem z podziękowaniami za współpracę, za zaangażowanie na rzecz 
rozwoju oraz poprawy jakości życia całej społeczności jak również za trud i wysiłek w sprawowaniu funkcji sołtysa.

Czas umilił występ artystyczny najmłodszych podopiecznych Gminnego Ośrodka Kultury w Gidlach, tj. Marcela Burdy oraz Amelii 
Grabarczyk. Dla zaproszonych gości został przygotowany słodki poczęstunek.

DZIEŃ KOBIET W WOJNOWICACH
W dniu 10 marca br. już po raz drugi, w sali OSP w Wojnowicach odbyła się uroczystość z okazji 
Święta Kobiet zorganizowana przez radną p. Barbarę Jezuitę, sołtysa p. Jana Jędrzejczyka oraz Radę 
Sołecką. Spotkanie rozpoczęło się serdecznymi życzeniami dla wszystkich przybyłych gości 
złożonymi przez organizatorów oraz Wójta Gminy Gidle, p. Janusza Pachulskiego. Każda z pań 
zaprezentowała swoje zdolności kulinarne w postaci przygotowanych, wyśmienitych potraw. Miła 
atmosfera, jaka towarzyszyła spotkaniu, pozwoliła mieszkankom Wojnowic na oderwanie się od 
codziennych trosk i obowiązków.



KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ

Dnia 20 marca br. w Urzędzie Gminy w Gidlach odbyły się gminne 
eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Udział 
w nich wzięli uczniowie z placówek oświatowych z terenu naszej 
gminy. Egzamin z ramienia PSP Radomsko przeprowadził mł. kpt. 
Marek Jeziorski oraz mł. kpt. Marcin Kapuściński przy współudziale 
p..Mariana Binka. 

Do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się Wiktoria 
Krasowska, której opiekunem była p. Joanna Gołdon oraz Wiktor 
Bardelski, którego przygotowywała p. Ewa Dobroń.

WIEŚCI SZKOLNE
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W PŁAWNIE

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
21 lutego 2018r. w PSP w Pławnie odbyło się uroczyste podsumowanie działań związanych z obchodami Międzynarodowego 

Dnia Języka Ojczystego. Uroczystość rozpoczęła prezentacja multimedialna na temat zasad pięknej i prawidłowej wymowy w trudnym 
języku polskim.
W dalszej części uczniowie klas IV i VII sp zaprezentowali część artystyczną dotyczącą języka ojczystego. Następnie przedstawiona 
została prezentacja multimedialna na temat: „Ciekawostki związane z językiem polskim” przygotowana przez uczniów klasy III 
gimnazjum.
Bardzo atrakcyjne okazały się łamańce językowe – uczniowie chętnie popisywali się giętkością swojego języka, jako aparatu 
artykulacyjnego.
Podczas uroczystości ogłoszone zostały wyniki rywalizacji o tytuł „Mistrza ortografii 2018”.
Tytuł „Mistrza Ortografii 2018r.” w klasach starszych wywalczyła Michalina Serwa (kl VI sp), natomiast wśród młodszych uczniów 
„Mistrzem ortografii 2018r” został Jan Misiewicz – uczeń klasy I sp.
Ogłoszone zostały również wyniki Międzyklasowych Turniejów Ortograficznych, które odbyły się w dniach 18 i 20 lutego.
Świąteczna atmosfera związana z językiem ojczystym była widoczna w całej szkole już wcześniej, bowiem okolicznościowe dekoracje 
związane z zasadami pisowni oraz sentencje o języku zdobiły ściany i drzwi wszystkich pracowni na długo przed obchodami.
Nad uroczystością oraz przygotowaniami do obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego czuwały mgr Danuta Kamińska - 
Lasoń oraz mgr Sylwia Moruń.

Sukcesy naszych uczniów
23 stycznia w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury 
w Radomsku odbyła się XV edycja powiatowego Festiwalu Poezji 
i Współczesnej Piosenki Niemieckiej.  Uczniowie szkół średnich 
i podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi rywalizowali ze sobą 
w 2 kategoriach- najpiękniejsza recytacja wybranego wiersza 
w oryginale oraz najciekawsze wykonanie niemieckojęzycznej 
piosenki. II miejsce w kategorii recytacji przypadło uczennicy 
II klasy gimnazjum Martynie Snochowskiej z wierszem Ericha 
Frieda „Fragen und Antworten”. W kategorii muzycznej jury 
I miejscem uhonorowało uczennicę klasy VII Barbarę Moroń 
z piosenką „Wenn du lachst”. Uczniów do konkursu przygotowywała 
mgr Gabriela Ociepa

Międzynarodowy Dzień Numeru Alarmowego 112
26 lutego 2018r. uczciliśmy w PSP w Pławnie Międzynarodowy 
Dzień Numeru Alarmowego 112. Uroczystość przygotował 
Samorząd Uczniowski PSP w Pławnie wraz z opiekunami mgr 
Karoliną Werner i mgr Dorotą Górką.  Imprezę rozpoczął naczelnik 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gowarzowie pan Dariusz 
Wojciechowski. Nakreślił on podstawowe zasady korzystania 
z numeru alarmowego 112. Następnie najmłodsi uczniowie 
zaprezentowali program artystyczny w postaci piosenek i wierszy 
traktujących o numerze 112. Natomiast starsi uczniowie 
przygotowali scenki obrazujące prawidłowe zachowanie 
w sytuacjach wymagających skorzystania z numeru 112.



 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CIĘŻKOWICACH

Projekt
W styczniu 2018 r. rozpoczęły się w naszej szkole zajęcia w ramach ogólnopolskiego projektu „Zaprogramuj przyszłość'' 
prowadzonego przez Fundację Orange i Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania. Przeszkoleni nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, 
pani Ilona Gniatkowska-Cudak i pani Anna Matuszczyk, uczą uczniów z klas I-III podstaw programowania. By umożliwić wykorzystanie 
nowej wiedzy w praktyce, organizatorzy przekazali szkole nowoczesne zestawy edukacyjne, m.in.: matę edukacyjną, roboty oraz tablety. 
Dzieci mają już za sobą kilkanaście spotkań związanych z programowaniem i kodowaniem. Uczniowie m.in.: bawili się na macie do 
kodowania, kodowali z kubeczkami, układali sudoku obrazkowe, tańczyli do kodu, wykonywali animacje 3D w aplikacji Quiver, 
programowali w aplikacji Scratch Junior i Scratch, przy użyciu aplikacji Blocky tworzyli własne programy dla robotów Dasha i Dota, 
wykorzystując aplikację Xylo układali własne melodie. Kodowanie i programowanie to wspaniała zabawa i nauka jednocześnie. 
Przekonali się o tym również uczniowie klasy IV, którzy często towarzyszą uczniom klasy III podczas zajęć.

Uroczystości
6 stycznia 2018 r. w kościele p.w. Matki Bożej Królowej Wszechświata w Ciężkowicach zostało wystawione przedstawienie jasełkowe 
w wykonaniu uczniów naszej szkoły (klasy „0”-VII) i ich rodziców. W specjalnie przygotowanych strojach oraz w pięknej scenografii 
aktorzy przedstawili opowieść o narodzeniu Jezusa wplecioną w historię powstania pierwszej szopki i przedstawienia jasełkowego. 
W Jasełkach pojawił się święty Franciszek, który wraz ze współbraćmi i zwierzętami przeniósł wszystkich do betlejemskiej stajenki. 
Uczniowie swym pięknym wystąpieniem podbili serca publiczności. Niejednej osobie zakręciła się łza w oku. Po zakończeniu 
przedstawienia głos zabrała pani dyrektor Anna Gniatkowska, która podziękowała uczniom i opiekunom za piękny występ oraz złożyła 
wszystkim noworoczne życzenia. Do życzeń dołączył się również ksiądz Wojciech Kozieł gratulując aktorom, nauczycielom i rodzicom 
tak pięknego przedstawienia. 
24 stycznia podczas szkolnych obchodów Dnia Babci i Dziadka, Jasełka obejrzały babcie i dziadkowie oraz gość ksiądz Kazimierz Woda. 
Jasełka zostały przygotowane przez panie:  Ilonę Gniatkowską-Cudak i Annę Jezuitę. 
Dziękujemy rodzicom za wspólny występ z dziećmi oraz pomoc w organizacji Jasełek.

W dniu 18 stycznia odbyła się zabawa karnawałowa pod hasłem ,,Piżama Party”.  Uczniowie ubrani w swoje piżamy bawili się w rytm 
tanecznych przebojów, a także mieli okazję podziwiać występy członków koła tanecznego przygotowanych przez panią Dorotę Sapis. 
Podczas zabawy nie zabrakło również konkursów ze słodkimi nagrodami oraz poczęstunku.

24 stycznia był dniem pełnym uśmiechów i wzruszeń, gdyż świętowaliśmy wtedy Dzień Babci i Dziadka. Babcie i Dziadkowie tłumnie 
przybyli do naszej szkoły, aby podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycznych. Pierwszym punktem programu były Jasełka. 
Po przedstawieniu jasełkowym wystąpiły dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas II-III. Artyści z przejęciem recytowali wierszyki 
i śpiewali piosenki. Na zakończenie dzieci obdarowały gości własnoręcznie przygotowanymi upominkami. 

W lutym, z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, tradycyjnie zorganizowano „pocztę walentynkową”. Wszyscy, którzy chcieli 
przekazać życzenia swoim sympatiom, wrzucali kartki walentynkowe do specjalnie przygotowanej skrzynki pocztowej. 14 lutego 
członkowie Samorządu Uczniowskiego z uśmiechem na twarzy roznosili miłą korespondencję. Ten dzień był wyjątkową okazją do 
przekazania sobie wyrazów sympatii, serdeczności i życzliwości.

Dnia 8 marca odbył się apel z okazji Dnia Kobiet. Uczniowie, pod okiem pani Barbary Plucińskiej, przygotowali krótki, humorystyczny 
program artystyczny. Wszystkim kobietom, tym małym i dużym, złożono życzenia oraz wręczono słodkie upominki.

Profilaktyka
20 grudnia 2017 r. gościliśmy pana Mariusza Rudnickiego, który przeprowadził warsztaty dla rodziców dotyczące budowania 
właściwych relacji w rodzinie. Podczas spotkania rodzice  poznali m.in.: język osobowości i sposoby komunikacji dzieci,  mocne i słabe 
strony różnych temperamentów, sposoby motywowania dzieci, a ponadto zdobyli  umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych,   
budowania poczucia własnej wartości i pozytywnej samooceny u dzieci.

W lutym obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu 
pod hasłem „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. 
W ramach akcji przeprowadzono zajęcia profilaktyczne 
dla uczniów.



PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GIDLACH

Sukcesy 
W tym roku szkolnym nauczycielka języka angielskiego p. Anna Surlej zachęcała i angażowała uczniów naszej szkoły do udziału 

w , stronie www do skutecznej nauki słówek, która daje nauczycielowi, uczniom i rodzicom bezpłatny 
dostęp do Insta.Ling w ramach programu szkolnego. Uczniowie chętnie podjęli próbę nauki języka angielskiego z wykorzystaniem nowych 
narzędzi i potwierdzają skuteczność tej metody w przyswajaniu wiedzy. Dzięki ich systematycznej pracy nauczycielka języka angielskiego 
uzyskała Certyfikat Jakości Kształcenia Języka Angielskiego w uznaniu skutecznego wykorzystania innowacyjnego systemu optymalizacji 
nauki słownictwa Insta.Ling, w semestrze zimowym 2017/2018. Gratulujemy i mamy nadzieję na uzyskanie certyfikatu dla szkoły.

Sukcesy sportowe
Reprezentanci PSP w Gidlach na drugim miejscu w ½ finału wojewódzkiego! Uczniowie z klas I – IV ( pięć dziewczynek i pięciu chłopców 
z każdej klasy) reprezentują naszą szkołę w 1\2 finału wojewódzkiego w zawodach gier i zabaw. Każdy rocznik ma do rozegrania 4 wyścigi. 
Suma punktów uzbieranych przez poszczególne roczniki daje miejsce drużyny. W zawodach gminnych wygrała PSP w Gidlach, w powiecie 
również najlepiej zaprezentowały się dzieci z Gidel, które 9 marca startowały w Zelowie w półfinale wojewódzkim i zajęły tam miejsce 
drugie za gospodarzami z SP 4 Zelów i przed SP 13 z Piotrkowa Trybunalskiego. Gratulacje dla dzieci i ich opiekunów!

Programie Insta.Ling dla Szkół

Konkursy, wyjazdy, wycieczki
Biblioteka szkolna zorganizowała dla 
uczniów klas IVa i IVb konkurs wiedzy ze 
znajomości treści lektury Jana Brzechwy 
„Akademia pana Kleksa”, którego celem 
było m.in. rozwijanie zainteresowań 
c z y t e l n i c z y c h ,  m o t y w o w a n i e  d o  
samodoskonalenia, uaktywnianie uczniów 
poprzez udział w akacjach czytelniczych. 
Wyniki konkursu przedstawiają się 
następująco: I miejsce – Natalia Chybalska, 
II miejsce – Paulina Borek, III miejsce – 
Amelia Witkowska.
Z okazji Dnia Zakochanych w Bibliotece 
szkolnej odbył się Festiwal Poezji Miłosnej. 
Chętni uczniowie z klas IV-VII recytowali 
p rzygo towane  wcześn ie j  wie r sze  
o tematyce miłosnej. Usłyszeliśmy m.in. 
wiersze J.  Brzechwy, J.  Tuwima, 
W. Szymborskiej, K. I. Gałczyńskiego. 
Uczniowie z wielkim zaangażowaniem 
prezentowali poetyckie teksty. Licznie 
przybyli na Festiwal uczniowie również 
z  klas  najmłodszych,  wychodzi l i  

z przekonaniem, że do szczęścia nie jest potrzebne wygodne życie, lecz zakochane serce.
Popularyzowaniu tematyki historycznej wśród dzieci i młodzieży ma na celu konkurs pt. „Drogi do Niepodległej – w 100 lecie roku 2018” 
organizowany przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu J. Kochanowskiego w Kielcach Filii w Piotrkowie 
Trybunalskim oraz Zespół Szkól Elektryczno – Elektronicznych w Radomsku. W zmaganiach konkursowych udział weźmie uczennica 
klasy VII Magdalena Górecka. Tematyka konkursu dotyczyć będzie przyczyn, przebiegu i konsekwencji odzyskania przez Polskę 
Niepodległości w 1918 roku. 
Nauczyciele języka polskiego zgłosili uczniów do I Powiatowego Konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii” organizowanego przez 
Szkołę Podstawową im. B. Prusa w Garnku dnia 16.03.2018r. 

Wizyta w Muzeum Fabryki Zapałek
28 lutego  uczniowie z klasy szóstej i siódmej  z inicjatywy p. Anny Dąbrowskiej obejrzeli w Częstochowie przedstawienie teatralne
pt. „W pustyni i w sieci” reżyserowane przez Teatr Wrocławski „In art”. Drugim celem wyjazdu było zwiedzanie Muzeum Fabryki Zapałek. 
Uczestnicy wycieczki dowiedzieli się,  w jaki sposób  były wytwarzane zapałki, jak je segregowano i pakowano.  Zapoznali się z linią 
technologiczną  pochodzącą  z lat 30-tych ubiegłego wieku,  przyjrzeli się z bliska bardzo starym maszynom, które  są nadal  sprawne
 i gotowe do uruchomienia. Uczniowie  zobaczyli także wystawę rzeźb wykonanych tylko z jednej zapałki i obejrzeli krótki  film  związany 
z historią fabryki. Na pamiątkę wizyty w muzeum  można było  zakupić zapałki w specjalnych, ozdobnych opakowaniach.

Dnia 15.03.2018 r. klasa IV b uczestniczyła w praktycznej lekcji filmowej na temat motywacji, która miała miejsce w MDK w Radomsku. 
Po prelekcji, dzięki której uczniowie dowiedzieli się o rodzajach, motywacji a także czynnikach, które mają na nią decydujących wpływ, 
obejrzeli film pt. „KOD M”. 



PUBLICZNE GIMNAZJUM W GIDLACH

Edukacja i wychowanie poprzez film 
W ramach projektu edukacji filmowej KinoSzkoła uczniowie klas II obejrzeli film „Wicher”, a klas III film – „Wieża Babel”.  Pierwszy 
film opowiada historie nastoletniej Miki, która ma problemy w szkole i grozi jej pozostanie na drugi rok w tej samej klasie. Zostaje ona 
odesłana na farmę. Uczniowie poznali relacje panujące w rodzinie, gniew młodzieńczych lat, kłopoty szkolne z jednej strony, a z drugiej 
chęć do życia bez uwięzi, chęć czucia się wolnym.  Historia dotyczyła trudnego okresu dojrzewania i problemów rodzinnych.   
Drugi film ukazywał rok z życia nastolatków, którzy przyjechali z różnych stron świata do Francji, by uczyć się języka. Przedstawiał 
nierówności społeczne, rasowe uprzedzenia, żal do będących daleko rodziców oraz religię, jako koło ratunkowe dla kruchej psychiki 
dziecięcej. Językowy paraliż uczniów stał się środkiem porozumienia. Młodzież mogła przyjrzeć się problemom, jakie może mieć 
człowiek między 11 a 15 rokiem życia, wyrwany z własnego środowiska. 

Matematyka królową nauk
Jak co roku marzec jest w naszej szkole miesiącem matematyki. Koordynator projektu p. Agnieszka Fijołek-Medlarska zaplanowała z tej 
okazji szereg konkursów i zabaw dla uczniów: m.in. Międzygimnazjalny Turniej Matematyczny, konkursy „Znam rozwinięcie 

liczby „π” , „Matematyka od kuchni” oraz „Wielki egzamin z tabliczki mnożenia”. Wszystkie działania mają na celu pokazanie 
młodzieży, że matematyka może być przyjemna, a jej nauka sprawiać wiele radości. Cały projekt zakończy się 26 marca podsumowaniem 
efektów pracy uczniów.  

Młodzież poznaje pracę stolarza

W ramach doradztwa zawodowego uczniowie klas trzecich uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej do Zakładu Mebli Giętych 

FAMEG w Radomsku. Uczniowie podczas wyjazdu usłyszeli ciekawą historię zakładu. Mogli na żywo poznać proces produkcji mebli 

giętych, począwszy od obejrzenia najnowocześniejszego w Europie tartaku, technologii gięcia drewna, po piękne i wyjątkowe meble. 

Wyprawa okazała się nie tylko ciekawą przygodą, ale również pokazała uczniom efekty i wartość ludzkiej pracy. 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GIDLACH

Wydarzenia i uroczystości przedszkolne
19 grudnia 2017 r. grupa dzieci 6 – letnich „Smerfy” 

zaprezentowała przestawienie jasełkowe młodszym dzieciom oraz 
pracownikom przedszkola. W tym dniu gościliśmy również 
przedstawicieli grupowych Rad Rodziców oraz pana Wójta Janusza 
Pachulskiego.
  W styczniu Jasełka obejrzeli rodzice przedszkolaków oraz 
uczniowie klas I PSP w Gidlach, którzy przybyli do przedszkola na 
zaproszenie młodszych kolegów. Spektakl bardzo podobał się 
widzom, czego wyrazem były gromkie brawa dla małych aktorów.
19 stycznia 2018 r. w każdej grupie świętowaliśmy uroczystość Dnia 
Babci i Dziadka. Przedszkolaki z nieukrywanym przejęciem 
zaprezentowały przygotowaną część artystyczną dla swoich 
najbliższych. Kulminacyjnym momentem uroczystości było 
wręczenie przez dzieci samodzielnie wykonanych upominków dla 
swoich Babć i Dziadków. Goście nagrodzili występy swoich wnuków 
gromkimi brawami, a wielu z nich nie ukrywało łez wzruszenia. 
22.01.2018 r. odbył się Bal karnawałowy „W krainie lodu”. Tego dnia 
sala zamieniła się w bajkową krainę, w której można było spotkać 
wróżki, królewny, pszczółki, motylki, zwierzątka, rycerzy, piratów, 
policjantów, strażaków i innych bohaterów znanych bajek. Dzieci 
świetnie się bawiły uczestnicząc wspólnie ze swoimi paniami 
w zabawach prowadzonych przez wodzireja. Na sali podczas pląsów 
robiło się kolorowo, wszyscy bawili się wesoło, uśmiech nie znikał 
z twarzy. Kiedy czas zabawy dobiegł końca, dzieci z żalem 
opuszczały salę balową. Bal umożliwił dzieciom i wychowawcom 
spędzenie czasu w miłej atmosferze. 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. Kolejna zabawa 
karnawałowa już za rok…
         19.02.2018 r. odbyło się spotkanie z psychologiem, terapeutą 
i pedagogiem panem Arkadiuszem Hornikiem, który w bardzo 
ciekawy sposób udzielił rodzicom i nauczycielom wskazówek 
dotyczących rozwiązywania problemów wychowawczych. Wszyscy 
z wielkim zainteresowaniem uczestniczyli w prelekcji, a udzielone 
porady będą pomocne w codziennym życiu.



Wycieczki

07.03.2018r. grupa dzieci 5-letnich odwiedziła salon fryzjerski. 
Przedszkolaki mogły na własne oczy zobaczyć, na czym polega praca 
fryzjerki. Dzięki uprzejmości mamy Dominiki B. właścicielki salonu 
fryzjerskiego dzieci mogły obejrzeć z bliska pracę fryzjerki, a także 
miały możliwość zapoznać się z wyposażeniem zakładu. 
Przedszkolaki skorzystały również z mycia włosów – oczywiście „na 
niby”! Wszystkie dzieci dostały od pani fryzjerki miłe upominki– 
lizaki. Wycieczka do salonu fryzjerskiego sprawiła przedszkolakom 
radość i dostarczyła im wiele doświadczeń. Dzieci po powrocie do 
przedszkola idealnie odzwierciedlały pracę fryzjera podczas zabawy 
w naszym kąciku fryzjerskim.

08.03. 2018 r. dzieci z grupy „Krasnoludki” były na wycieczce 
w bibliotece. Miały okazję obejrzeć nie tylko pokaźny księgozbiór 
przeznaczony specjalnie dla nich, ale również zapoznały się ze 
sposobem wypożyczania książek. Ponadto brały aktywny udział 
w zajęciach, słuchając opowiadania pt. „Franklin i książka 
z biblioteki ". Spacer pośród półek z książkami dostarczył 
przedszkolakom wiele frajdy. Dzieci otrzymały prezenty- zakładki do 
książek. Panie bibliotekarki zachęcały małych czytelników do 
korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Przedszkolaki obiecały, że 
wrócą z rodzicami po ciekawe książki

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W PŁAWNIE

Dzień Babci i Dziadka- uroczystość przedszkolna

Dzień Babci i Dzień Dziadka to święto niezwykłe w życiu każdego 
przedszkolaka, bowiem właśnie w tym dniu mają okazję 
podziękować swoim dziadkom za troskę i opiekę. 
23 stycznia 2018r. grupa 3-4latków i 4-5latków, a 24 stycznia grupa 
5-6latków śpiewała piosenki, recytowała wierszyki oraz wręczyła 
własnoręcznie wykonane dla swych Babć i Dziadków prezenty. Nie 
mogło zabraknąć tradycyjnego „100 lat” oraz słodkiego 
poczęstunku. Było słodko od uścisków i  całusów, 
w niejednym babcinym oku zakręciła się łza radości 
i wzruszenia.

Pamiętamy o innych
Dzieci z Publicznego Przedszkola w Pławnie wzięły udział w akcji 
charytatywnej przeprowadzonej przez panie Joannę Pierzchalską i Sylwię 
Stala na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Radomsku. Zebrano: koce, 
makarony, kasze, suchą karmę oraz puszki. Akcja trwała od 01.12.2017 r. do 
05.01.2018 r. Produkty dostarczono osobiście 11.01.2018 r. Przedszkolaki 
aktywnie uczestniczyły również w akcji „Góra grosza”.  

Bal karnawałowy 
26 stycznia 2018r. w naszym przedszkolu odbył się bal karnawałowy. 
Zadaniem dzieci było wcielenie się w swoją ulubioną postać z bajki. Tego 
dnia już od rana w przedszkolu pojawiły się kolorowe postacie. Dzieci 
przebrane były za bohaterów znanych bajek, w salach przedszkolnych 
można było spotkać wróżki, królewny, delikatne motylki, Batmana, rycerzy, 
piratów, policjanta, króla. Nie sposób zliczyć i wymienić wszystkich 
postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno. Dzieci bawiły się przy 
znanych utworach muzycznych m.in. „Kaczuszki”, „Pociąg”. Pląsy i tańce 
przeplatane były licznymi konkursami przygotowanymi przez p. Lidię 
Zięba wychowawczynię grupy 4-5latków. Nie zabrakło również słodkich 
upominków. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości.



GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GIDLACH

Ferie zimowe w Bibliotece
Warsztaty plastyczne „Przybornikowo” okazały się doskonałą propozycją na spędzenie przez dzieci czasu z Gminną Biblioteką Publiczną 
w Gidlach podczas ferii zimowych. W dniu 30.01.2018 r. uczestnicy warsztatów zajmowali się tworzeniem i ozdabianiem przyborników, 
które będą stanowić wyjątkowe wyposażenie każdego biurka.
Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Gidlach uczestniczyły w głośnym czytaniu zorganizowanym przez GBP w Gidlach. W dniu 
01.02.2018 r. dzieci wysłuchały pełnej niesamowitych przygód bajki „Czy ktoś widział zajączka?”, wraz z leśnymi zwierzątkami 
próbowały rozwiązać zagadkę oraz mogły obejrzeć piękne, kolorowe ilustracje.
Podczas ferii zimowych Grupa Teatralna „Maska” z Krakowa odwiedziła Filię Pławno i w dniu 02.02.2018 r. zaprezentowała spektakl dla 
dzieci „Pod starym Wawelem przygód bez liku. Legenda o złym smoku i sprytnym szewczyku”. Najmłodsi mogli zapoznać się ze znaną 
legendą w nieco zmienionej wersji, pełną humoru, żywych dialogów i barwnych postaci. 
We wtorkowe przedpołudnie 30.01.2018 r. sympatycy gier planszowych spotkali się na turnieju w GBP Filia w Ciężkowicach. Dzieci 
zmagały się m.in. w gry: "Nie śmiej się", "5 sekund", "Czego brakuje". Uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem i świetnie się przy 
tym bawili.

Warsztaty decoupage

Twórczo spędzone popołudnie 
upłynęło uczestniczkom warsztatów 
decoupage, które w dniu 23.01.2018 r. 
spotkały się w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Gidlach. Podczas 
warsztatów, które poprowadziła Pani 
Danuta Barska, Panie miały okazję 
doskonalić  technikę zdobienia 
przedmiotów metodą decoupage. 
Pięknie wykonane przedmioty będą 
ozdobą mieszkań a  warszta ty  
znakomitym sposobem na kreatywne 
spędzenie wolnego popołudnia.    

Światowy Dzień Kota
Jak co roku Gminna Biblioteka Publiczna 
w Gidlach przyłączyła się do obchodów 
Światowego Dnia Kota. W dniu 
16.02.2018 r. przedszkolaki z grupy 
„Smerfy” z Publicznego Przedszkola 
w Gidlach odwiedziły bibliotekę i wzięły 
udział w zajęciach ph „W świecie 
kotów”.  Dziec i  bardzo chętn ie  
opowiadały o swoich czworonożnych 
przyjaciołach, o ich zwyczajach 
i zabawach. Nie zabrakło również 
zagadek oraz zadań rysunkowych.



GMINNY OŚRODEK KULTURY W GIDLACH

Koncert laureatów Hej Panie Jezu 
W niedzielę, 21 stycznia, w kolegiacie p. w. św. Lamberta w Radomsku odbył się koncert 
laureatów 15. edycji Otwartego Konkursu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych 
"Hej, Panie Jezu". Wśród laureatów znaleźli się soliści GOK w Gidlach: Grand Prix festiwalu 
otrzymała Maria Markiewicz, I miejsce w kat. do 10 lat otrzymał Marcel Burda, wyróżnienia 
otrzymali: Amelia Grabarczyk, Laura Grabarczyk, Emilia Rokita, Dominika Musiał, Kasia 
Utratny. Gratulujemy!

Spektakl teatralny " Zaczarowany młynek”

W środę 31.01.2018r. dzieci biorące udział w feriach zimowych 
organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Gidlach spotkały 
się, aby wspólnie obejrzeć przedstawienie pt." Zaczarowany 
młynek”. Spektakl przygotował Teatr KRAK ART. z Krakowa. 
Zaczarowany młynek to oparta na  motywach estońskiej legendy 
bajka o ubogim rybaku, który otrzymał od tajemniczego przybysza 
zaczarowany młynek Ten okazał się nie do końca zwyczajny. 
Spektakl uczy, że w życiu warto być dobrym i dzielić się z innymi 
nawet, gdy niewiele się posiada. Natomiast lenistwo i skąpstwo gubi. 
Licznie zgromadzona publiczność mogła brać czynny udział 
w odgrywaniu scen, co sprawiło im wiele radości.

Spektakl teatralny " Kopciuszek”
W naszym Ośrodku po raz kolejny gościli aktorzy ze Studia Małych Form Teatralnych z Krakowa. Tym razem przyjechali z przedstawieniem " 
Kopciuszek". Spektakl jest oparty na znanej na całym świecie baśni, gdzie zła macocha wraz ze swoimi córkami nie pozwala iść 
Kopciuszkowi na bal. W czasie przedstawienia dzieci miały możliwość występowania na scenie wraz z aktorami, dzięki czemu mogli 
rozwijać zainteresowania teatralne

Wyjazd na lodowisko
W dniu 08.02.2018r. dzieci i młodzież z terenu gminy Gidle wzięły 
udział w wyjeździe na lodowisko do Radomska. Celem wyjazdu było 
wszechstronne doskonalenie sprawności fizycznej, propagowanie 
łyżwiarstwa, jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego oraz 
hartowanie organizmu na świeżym powietrzu. W wyjeździe na łyżwy 
udział wzięło ponad 50 osób.

Festiwal „The Joy of Singing” we Włoszczowie

Miniony weekend w MDK we Włoszczowie upłynął pod znakiem 
radosnego muzykowania na Ogólnopolskim Konkursie Piosenki 
Anglojęzycznej „The Joy of Singing”. W zmaganiach konkursowych 
udział wzięło 90 uczestników w czterech kategoriach wiekowych. 
Poziom wokalny konkursowych prezentacji był najwyższy od lat, 
mimo to wokalistom reprezentującym GOK w Gidlach udało się 
wyśpiewać nagrody: Kat. 6-8 lat Amelia Grabarczyk – wyróżnienie, 
III miejsce w kat. 10-13 lat –Laura Grabarczyk, w kat. 14-16 lat 
wyróżnienia otrzymali Julia Drożdżyńska i Michał Makowski, także 
wyróżnienie otrzymała w kat. 17-23 l. Marysia Markiewicz. 
Nagrodzonym gratulujemy.
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500+ dostępne dla samotnych rodziców

Od początku nowego okresu świadczeniowego, który rozpoczął się 1 października 2017 roku, prawo rodziców samotnie 

wychowujących dzieci do świadczenia wychowawczego zostało uzależnione od ustalenia alimentów od drugiego rodzica.

Kogo to dotyczy?

Obowiązek ustalenia alimentów od drugiego rodzica dotyczy wszystkich samotnych rodziców starających się o 500+. Nie ma tu 

znaczenia, czy wnioskodawca ubiega się o świadczenie na pierwsze czy na drugie i kolejne dzieci.

Jaki załącznik do wniosku?

Rodzic samotnie wychowujący dziecko powinien dołączyć do wniosku o świadczenie 500+ pochodzący od sądu lub zatwierdzony 

przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica.

Chodzi tu o:

· odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty,

· odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty,

· odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem bądź

· umowę o alimenty w formie aktu notarialnego, w której dłużnik poddaje się egzekucji, ale tylko wtedy, gdy sąd – po 

spełnieniu warunków przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego – nadał  takiej umowie klauzulę wykonalności.

Co się stanie, jeśli nie mam alimentów na dziecko?

Jeśli do wniosku nie zostanie dołączony tytuł wykonawczy ustalający alimenty na dziecko od drugiego rodzica, gminny organ 

właściwy przyjmie wniosek, ale wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia tego braku w terminie 3 miesięcy pod rygorem 

pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Zawieszenie biegu 3-miesięcznego terminu

Bieg 3-miesięcznego terminu ulegnie zawieszeniu w razie niedostarczenia przez osobę samotnie wychowującą dziecko tytułu 

wykonawczego z uwagi na to, że sąd wydał postanowienie w przedmiocie odmowy udzielenia zabezpieczenia w sprawie o alimenty 

(takie rozstrzygnięcie sąd jest możliwe w przypadku wystąpienia przez osobę ubiegającą się o alimenty z wnioskiem do sądu 

o zabezpieczenia powództwa o alimenty). Bieg terminu ulegnie zawieszeniu do dnia dostarczenia tytułu wykonawczego.

 Po dostarczeniu wymaganego tytułu wykonawczego świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku 

o świadczenie wychowawcze, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, od którego drugi z rodziców został zobowiązany do zapłaty 

alimentów.

Wymóg ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców nie ma zastosowania do tych sytuacji, w których z przyczyn 

obiektywnych ustalenie alimentów byłoby niemożliwe. Będzie tak na przykład wtedy, gdy drugi z rodziców nie żyje lub gdy ojciec 

dziecka jest nieznany, a także wówczas, gdy powództwo o ustalenia świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało 

oddalone, sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka albo, gdy dziecko – zgodnie 

z orzeczeniem sądu – jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców (rozwiedzionych, żyjących w separacji lub rozłączeniu), 

sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Większe bezpieczeństwo

Samotny rodzic powinien zadbać o alimenty na dziecko od drugiego rodzica nie tylko ze względu na możliwość otrzymania 

świadczenia wychowawczego 500+ lub zasiłku rodzinnego. Posiadanie tytułu wykonawczego daje poczucie bezpieczeństwa oraz 

możliwość sądowej egzekucji należności, jeśli rodzic nie wywiązuje się ze zobowiązań. Alimenty należy egzekwować, a tych, którzy 

uchylają się od ich płacenia, pociągać do odpowiedzialności. Trzeba, bowiem pamiętać, że podstawowym obowiązkiem rodzica jest 

utrzymywanie dziecka.
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GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Jesteś uzależniony daj sobie szansę – podejmij leczenie!

Co charakteryzuje osobę uzależnioną od alkoholu ?

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą, która rozwija się u osób najczęściej długotrwale i intensywnie pijących alkohol.

Istotą uzależnienia jest rozpad i utrata zdolności do racjonalnej kontroli picia alkoholu. Osoba uzależniona używa alkoholu w celu 

łagodzenia przykrych stanów emocjonalnych, mając jednocześnie osłabioną zdolność radzenia sobie ze stresem. Zmiana nastroju pod 

wpływem alkoholu następuje bardzo szybko, a w miarę rozwoju uzależnienia już sam stan trzeźwości staje się tak trudny do zniesienia, 

że dominującą potrzebą jest potrzeba napicia się.

Życie osoby uzależnionej koncentruje się na alkoholu. Zostają temu podporządkowane wszystkie relacje, także z osobami 

najbliższymi. Próby wywarcia wpływu na pijącego nie przynoszą oczekiwanego efektu, zwykle tylko budzą jego irytację i złość.

Osoba uzależniona, aby zmienić swoje funkcjonowanie, potrzebuje oddziaływań terapeutycznych. 

Podstawową formą leczenia jest psychoterapia, którą prowadzą terapeuci uzależnień w placówkach odwykowych. Ta forma leczenia 

jest bezpłatna dla osób uzależnionych. Wymaga jednak zaangażowania pacjenta i aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz realizacji 

zaleceń terapeutycznych. Bez pomocy z zewnątrz szanse na zaprzestanie czy ograniczenie picia, nawet mimo szczerze składanych 

obietnic, są niewielkie.

Nieleczone uzależnienie samo nie mija.

       Jeżeli uważasz, że alkohol coraz częściej ci towarzyszy i zaczyna to być niepokojące, zgłoś się jak najszybciej do jednej z placówek 

leczenia uzależnienia od alkoholu.

       Nie potrzebujesz skierowania, a świadczenia zdrowotne są bezpłatne, nawet, jeśli nie posiadasz ubezpieczenia.

Uzależnienie prowadzi do przemocy.

Aż 76% kobiet doświadczających przemocy w rodzinie wskazuje, że ich partnerzy - sprawcy przemocy, nadużywają alkoholu. 

Z kolei ze statystyk policyjnych wynika, że 70% sprawców podczas interwencji domowych w związku z przemocą, znajduje się pod 

wpływem alkoholu.

Informacje o poradniach leczenia uzależnienia możesz uzyskać w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gidlach lub na stronie internetowej.

Informacja dla osoby stosującej przemoc w rodzinie

Pamiętaj!  Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy !

Stosowanie aktów przemocy wobec osób najbliższych nie tylko naraża Cię na rozpad i utratę rodziny, ale również na 

odpowiedzialność karną.

Przemoc w rodzinie może przybrać różne formy:

- przemoc fizyczna (np. gdy bijesz, popychasz, szarpiesz, kopiesz, dusisz osobę najbliższą). 

- przemoc psychiczna (np. gdy obrażasz, wyzywasz, poniżasz, w obecności innych osób, (pozbawiasz kontaktu z bliskimi, 

kontrolujesz, ciągle krytykujesz),

-przemoc seksualna (np. gdy zmuszasz osobę najbliższą do współżycia, do zachowań seksualnych przez nią nie akceptowanych).

Nigdy nie jest za późno do podjęcia właściwych kroków, aby zmienić swoje zachowanie.

W sytuacji wszczęcia procedury „Niebieska Karta” współpracuj z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą. Są tam osoby, 

które chcą pomóc Twojej rodzinie, w tym i Tobie. 

Przyjdź na wezwanie i zastosuj się do zaleceń wypracowanych przez zespół bądź grupę.

Jeśli chcesz zmienić swoją postawę możesz zgłosić się do programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych realizowanych przez 

podmioty działające na Twoim terenie(informacje uzyskasz w Ośrodku Pomocy). Twój udział w programie może być dobrowolny 

(samodzielnie zgłosisz chęć uczestnictwa w nim) albo przymusowy (wynikać z orzeczenia sądu albo z zalecenia zespołu 

interdyscyplinarnego/grupy roboczej).
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