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INFORMACJE Z URZĘDU GMINY...

W dniu 24 marca 2016r. Sesja Rady Gminy podjęła następujące uchwały:
- w sprawie przystąpienia Gminy Gidle do projektu „e-Szkoła łódzkie 2020” dofinansowanego z funduszy Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
- w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/112/04 Rady Gminy w Gidlach z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gidlach
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Łódzkiemu
- w sprawie zobowiązania do udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu na remont drogi powiatowej
- w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Gidle dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gidlach
- w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Gidle  dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pławnie
- w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Gidle  dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowicach
- w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Gidle  dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciężkowicach
- w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Gidle  dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gowarzowie
- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2016-2023.
W dniu 21 kwietnia 2016r. Sesja Rady Gminy podjęła następujące uchwały:
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/118/16 Rady Gminy w Gidlach z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Gidle na lata 2016-2023
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/109/16 Rady w Gidlach z dnia 24 marca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Łódzkiemu
- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Gidle na rok 2016
- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2016-2023
- w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gidlach za rok 2015
- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gidlach za rok 2015
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/105/16 Rady Gminy w Gidlach z dn. 18 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2016 roku
- w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Gidle
Dnia 2 czerwca 2016r. Sesja Rady Gminy podjęła następujące uchwały:
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Województwu Łódzkiemu
Uchwały  podjęte 23 czerwca 2016r.:
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gidle za rok 2015
- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gidle za rok 2015
- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Gidle na rok 2016
- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2016-2023         
- w sprawie zaciągnięcia pożyczki w roku 2016
- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Gidlach za rok 2015
- w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą i zapleczem sportowo-gospodarczym 
będących własnością Gminy Gidle
- w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Gidle
- w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Gidle w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Gidle.

W dniu 07.04.2016r., po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym  podpisano umowę  na Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z terenu Gminy Gidle  w okresie od 01.07.2016r. do 31.12.2017r. Odpady odbierać będzie dotychczasowy wykonawca, 
tj. REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie z siedzibą: przy ul. Radomskiej 12, 42-200 Częstochowa, koszt usługi za jeden miesiąc 
wyniesie brutto: 41.691,83zł.
Od kwietnia opracowywany jest dokument pn. Strategia Rozwoju gminy Gidle na lata 2016-2025. W dniu 18 maja br. w sali gimnastycznej 
Publicznego Gimnazjum w Gidlach odbyło się spotkanie konsultacyjno-informacyjne, podczas którego omówione zostały cele i kierunki 
rozwoju Gminy Gidle oraz planowane na lata 2016-2025 przedsięwzięcia  i działania gminy. W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Gidle 
Janusz Pachulski, Starosta Radomszczański  - Andrzej Plutecki, przedstawicielka Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku - Beata 
Stachura,  mieszkańcy Gminy Gidle oraz przedstawicielki  współpracującej z Gminą Gidle przy tworzeniu dokumentu, firmy 
konsultingowej EN-PROJECT z Jelcza-Laskowic. Koszt opracowania dokumentu wyniesie brutto: 10.824,00zł. Planowane zakończenie 
prac nad Strategią – sierpień br.
Na przełomie maja i czerwca wykonano przebudowę drogi w miejscowości Niesulów, gmina Gidle na odcinku o długości 325,4m.
Zakres prac obejmował wykonanie:
- podbudowy z kruszywa łamanego o łącznej grubości 20cm (15cm kruszywo 0/63S + 5cm kruszywo 0/31,5S);
- warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11 W dla KR1 grubości po zagęszczeniu 4 cm;
- połączenia międzywarstwowego poprzez skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,2kg/m2;
- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8 S dla KR1 grubości po zagęszczeniu 4 cm;  
-profilowanych i zagęszczonych poboczy o minimalnej szerokości 0,5m wzmocnionych destruktem bitumicznym - warstwa grubości 10cm. 
Prace wykonała wybrana w drodze przetargu nieograniczonego firma: „DROMOST” Spółka Jawna J. Łaska, M. Łaska, M. Łaska – 
Maćkowiak, Lipie 12B, 97-500 Radomsko, za cenę brutto: 88.870,97zł.
W ramach „Funduszu sołeckiego” na rok 2016 wykonano:
- montaż 2 szt. klimatyzatorów w budynku OSP  w Ciężkowicach. Prace wykonała firma: Zakład Handlowo – Usługowy "MERTON" 
Andrzej Konieczek, Pławno, ul. Radomszczańska 41, 97-540 Gidle. Koszt zadania wyniósł brutto: 12.275,40zł.
- zakupiono telewizor 40 calowy oraz konsolę Sony PS4 z przeznaczeniem do świetlicy w Pławnie, za cenę brutto: 2.998,99zł. 
- wykonano mapy do celów projektowych oraz projekty zagospodarowania terenu dla budowy urządzeń placów zabaw w miejscowości 
Ludwików i Stęszów.      
- zakupiono 16 kompletów strojów piłkarskich (spodenki, koszulki i getry) dla trampkarzy klubu sportowego “VIS” Gidle. Stroje 
dostarczyła firma TOMADEX s.c. z Aleksandrowa Łódzkiego za łączną cenę brutto: 1.089,88zł.



UROCZYSTOŚCI I WYDARZENIA ...

 Dnia 29 września 2016r. Gmina Gidle organizuje bezpłatną zbiórkę:
- odpadów wielkogabarytowych,
- zużytych opon,
- zużytego sprzętu 
 elektrycznego i elektronicznego .
Szczegółowe informacje zostaną 
zamieszczone wkrótce na stronie 
BIP Urzędu Gminy Gidle oraz na 
tablicach ogłoszeń w poszczególnych 
miejscowościach. Informacje będą również udzielane w siedzibie 
Urzędu Gminy Gidle – pokój nr 15  oraz pod nr tel. 34/327 20 27.

Informuje się , iż 3 sierpnia 2016r. 
w godz. 9:00- 17:00 w Gidlach ul. Plac Dominikański (Rynek)  

dostępne będzie Mobilne Centrum Informacji Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego- fundusze 

unijne.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Jubileusz 500-lecia wyorania Figurki Matki Boskiej Gidelskiej

500 lat temu….
W roku 1516, przed pierwszą niedzielą maja, miejscowy chłop Jan Czeczek wydobył z ziemi małą figurkę z umieszczonym na niej 

obrazkiem Najświętszej Panny, od której biła niezwykła jasność. Czeczek zabrał ją do domu i ukrył w skrzyni. W  niedługim czasie po tym 
wydarzeniu cała jego rodzina straciła wzrok. Cudowną  Figurkę znalazła opiekująca się rodziną kobieta. Kiedy dowiedział sie o tym miejscowy 
proboszcz, kazał obmyć figurkę z prochu i umieścił ją w ołtarzu starego modrzewiowego kościoła. 

Wodą pozostałą po obmyciu Czeczkowie przetarli oczy, po czym 
odzyskali wzrok. Kolejne cudowne znaki sprawiły, że figurka 
została przeniesiona z kościoła na miejsce jej odnalezienia 
i umieszczona w kapliczce w formie drewnianego słupa. Z czasem 
wzniesiono nową, większą murowaną kaplicę, natomiast w 1615 
roku właścicielka Gidel – Anna z Rusocic Dąbrowska sprowadziła 
tu dominikanów.Corocznie do naszego Sanktuarium na obrzęd 
kąpiołki przybywają tłumy pielgrzymów, jednakże w tym roku 
wzięło udział tysiące osób (według różnych źródeł od 6-8 tys.) 
Centralne obchody Jubileuszu. z abp. Stanisławem Gądeckim 
przewodniczącym Episkopatu Polski koncelebrowali m. in. abp 
Wacław Depo metropolita częstochowski, opat generalny zakonu 
Kanoników Regularnych Laterańskich, ks. Giuseppe Cipolloni 
CRL, o. Andrzej Konopka, przeor klasztoru Ojców Dominikanów 
w Gidlach, Paweł Kozacki - prowincjał polskiej prowincji 
dominikanów oraz kapłani z archidiecezji częstochowskiej, 
diecezji kieleckiej, archidiecezji łódzkiej. 

Wśród licznie przybyłych gości znaleźli się m.in. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, poseł 
ziemi radomszczańskiej Anna Milczanowska, poseł ziemi częstochowskiej Lidia Burzyńska , Starosta Radomszczański Andrzej Plutecki, a także 
gospodarz naszej gminy Wójt Janusz Pachulski. Tegoroczne obchody kąpiołki uświetnił występ Orkiestry Wojskowej oraz Orkiestry Dętej 
z Gidel pod batutą p. Karola Pospieszalskiego. W nastrój zadumy i refleksji wprowadził nas również piękny koncert pieśni maryjnych 
w wykonaniu podopiecznych Gminnego Ośrodka Kultury w Gidlach: Emilii Rokity, Dominiki Musiał, Justyny Frączyk i Marii Markiewicz. 
Z roku na rok przekonujemy się , iż sława cudownej Figurki Matki Bożej Gidelskiej zatacza coraz szersze kręgi, czego dowodem są świadectwa 
uzdrowień napływające do Sanktuarium z różnych zakątków Polski. Słowa uznania i podziękowania dla druhów OSP z terenu Gminy Gidle jak 
również pracowników Urzędu Gminy za duże zaangażowanie w przygotowania  do uroczystości.

Dzień Dziecka w Wojnowicach
4 czerwca b.r w remizie OSP w Wojnowicach odbył się „Dzień Dziecka” zorganizowany z inicjatywy radnej p. Barbary Jezuity, Rady Sołeckiej, 
OSP Wojnowice oraz opiekuna świetlicy p. Julity Dąbrowskiej. Znakomita, wręcz letnia pogoda, wspaniała atmosfera oraz wspólnie spędzony 
czas sprawiły, że ten wyjątkowy dzień dla najmłodszych, był pełen radości i uśmiechu, który powinien być nieodzownym elementem w życiu 
każdego z nas...

W dniu 04.06. 2016r. w strażnicy OSP Ciężkowice odbył się XI Zjazd Gminny Związku OSP RP w Gidlach. Uczestniczyli w nim: Wójt Gminy 
Gidle Janusz Pachulski, V-ce Przewodniczący Rady Gminy Marek Radaszewski,  Sekretarz Urzędu Gminy Urszula Borowik, przedstawiciel PSP 
Radomsko mł.kpt. Andrzej Kuna, Komendant  Gminny Janusz Gniatkowski oraz pracownik Urzędu ds. p.poż. Marian Binek., przedstawiciele 
ustępujących władz, członkowie jednostek i delegaci na Zjazd. Na nową pięcioletnią kadencję  wybrano Zarząd Gminny w osobach:
Prezes - Marek Radaszewski                               Wiceprezes – Adam Pachulski                     Wiceprezes – Andrzej Łęgowik 
Komendant Gminny – Janusz Gniatkowski        Sekretarz- Rafał Bartnik                               Z-ca Komendanta – Jarosław Pęciak
Członkowie: Sebastian Truchta,  Łukasz Słomiany,  Dariusz Wojciechowski  i  Paweł Kubasiak.
Skład Gminnej Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący – Marcin Majchrzak             Wiceprzewodniczący – Jan Musiał           Sekretarz – Marlena Kołodziejczyk

Delegatem na Zjazd Powiatowy wybrany został Janusz Gniatkowski, a przedstawicielem Zarządu Gminnego do Oddziału Powiatowego 
Zarządu został Sebastian Truchta.

XI Zjazd Gminny Związku OSP RP w Gidlach



 

17 czerwca 2016r. czternaście par z terenu naszej gminy zostało 
zaproszone do Domu Weselnego Lewiatan w Gidlach na wyjątkową 
uroczystość. Pary te obchodziły Jubileusz Złotych Godów. 
Zaproszone małżeństwa, z tej okazji otrzymały medale za 
długoletnie pożycie małżeńskie. To wyjątkowe odznaczenie nadaje 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, z ramienia którego Wójt 
Gminy Gidle p. Janusz Pachulski wręczył odznaczenia. Gratulacje 
złożyli też przewodniczący Rady Gminy w Gidlach p. Grażyna 
Ostojska oraz sekretarz Urzędu Gminy p. Urszula Borowik. Po 
chwilach życzeń, wzruszających przemówień oraz toastu z lampką 
szampana, jubilaci świętowali w prawdziwie weselnej atmosferze, 
gdyż tegoroczny jubileusz uświetnił koncert Piotra Szczepanika, 
który w tym dniu gościł w Gminie Gidle oraz Marysi  Markiewicz - 
wokalistki z Gminnego Ośrodka Kultury z Gidel.

Złote Gody w Gminie Gidle

Małżeństwa , które obchodziły jubileusz: 
Marianna i Wiesław Skórka, 

Kazimiera i Stefan Kowalscy, 
Józef i Zofia Bartnik, 

Jadwiga i Roman Gołdon, 
Stanisława i Waldemar Fidler,
 Marianna i Józef Stacherczak, 

Henryka i Alfred Jurczyk,
 Anna i Grzegorz Wilczyńscy, 

Halina i Mieczysław Szczepańscy, 
Alicja i Maciej Mikulscy, 
Krystyna i Adolf Cudak,

 Lidia i Edward Stelmaszczyk, 
Wanda i Jan Kowalscy, 

Stanisława i Jan Hoffman.
Serdecznie gratulujemy!!!

Koncert Piotra Szczepanika w Gidlach

W piątek 17 czerwca br. mieszkańcy naszej gminy 
mogli wysłuchać wyjątkowego koncertu, który odbył 
się w Domu Weselnym Lewiatan w Gidlach. Jako 
pierwsza wystąpiła Marysia Markiewicz, niezwykle 
utalentowana mieszkanka Gidel, odnosząca kolejne 
wokalne sukcesy. Następnie wystąpił Piotr 
Szczepanik – artysta polskiej sceny muzycznej, 
którego korzenie rodzinne wyrastają z naszej 
miejscowości. Zaśpiewał swoje największe przeboje 
z lat 60. m.in.: „Żółte kalendarze”, „Kochać”, czy 
„Goniąc kormorany”…
Atmosfera i  kl imat  koncertu był  czymś 
niepowtarzalnym. I starsi i młodsi doskonale bawili 
się przy wykonywanych utworach, czego dowodem 
były liczne brawa poprzedzone wspólnym 
śpiewaniem. Po koncercie pan Piotr Szczepanik był 
gościem państwa Anny i Marcina Grduszaków 
w dworze w Cielętnikach. Tutaj, podczas uroczystej 
kolacji, spotkał się z rodziną. Następnego dnia muzyk 
zwiedził gidelskie kościoły. 

Po wszystkim nasz gość powiedział, że jest 
wzruszony serdecznością, z jaką został przyjęty. 
Obiecał też, że będzie wracał w te strony…



PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CIĘŻKOWICACH

24 czerwca 2016r. na Rynku w Pławnie odbyła się coroczna impreza 
Były to obchody Nocy Świętojańskiej, organizowane przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Gidlach pod patronatem Wójta Gminy Gidle. 
Z tej okazji przygotowane zostały liczne atrakcje. To wyjątkowe 
święto wody i ognia prowadziła Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Gidlach p. Violetta Ojrzyńska.  Imprezę rozpoczął 
spektakl „Sobótka” z Chojnic woj. zachodniopomorskie, który 
dostarczył widowni niezapomnianych przeżyć.  Kolejnym punktem 
był występ Teatru ENIGMA z Zawiercia, podczas którego 
mogliśmy być świadkami perfekcyjnego połączenia tańca z ogniem 
(FIRE-SHOW z elementami LIGHT-SHOW) .Na zakończenie 
zgodnie ze staropolską tradycją sobótkowego obrzędu zaślubin 
żywiołów ognia i wody, wianki zostały puszczone z nurtem rzeki 
Warty okalającej miejsce dalszego biesiadowania przy ognisku, 
które wzbogacił występ Emilii Rokity– podopiecznej GOK 
w Gidlach.

Gminna Noc Świętojańska

SZKOLNE WIEŚCI

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GIDLACH

Spotkania autorskie w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Radomsku

W dniu 8 kwietnia 2016r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Radomsku odbyło się spotkanie z autorką książek dla dzieci i 
młodzieży p. Małgorzatą Strękowską – Zarembą. W spotkaniu wzięli 
udział uczniowie klasy III naszej szkoły.
Dnia 12.05.2016r. uczniowie klasy I A PSP Gidle wzięli udział 
w spotkaniu z Dorotą Gellner – autorką książek dla dzieci, 
programów telewizyjnych, słuchowisk radiowych oraz bajek 
muzycznych.

Majówka Europejska we Włoszczowie
2 maja uczniowie PSP w Gidlach wzięli udział w Paradzie Schumana 
w ramach Majówki Europejskiej we Włoszczowie. Była to impreza 
plenerowa, połączona z obchodami Święta Flagi. W ramach parady 
delegacje z 16 szkół przemaszerowały ulicami Włoszczowy 
i zaprezentowały wybrany przez siebie kraj Unii Europejskiej. 
Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem p. Anny Surlej i p. Ewy 
Strączyńskiej- Kluźniak w krótkiej scence zaprezentowali Austrię.
 

Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej
31 maja 2016r. w PSP w Gidlach odbyło się pasowanie 
pierwszoklasistów na czytelników biblioteki szkolnej. Uroczystość 
poprowadzili uczniowie z kl. V. Najmłodsi uczniowie musieli 
zmierzyć się z literackimi zagadkami sprawdzającymi znajomość 
wierszy J. Brzechwy i J. Tuwima. Następnie pierwszoklasiści złożyli 
uroczyste przyrzeczenie i magiczną zakładką zostali przez Panią 
Dyrektor pasowani na czytelników biblioteki. Na pamiątkę 
pasowania otrzymali dyplomy. Imprezę przygotowała p. Bożena 
Resel.

Podsumowanie wydarzeń sportowych

W marcu reprezentacja uczniów naszej szkoły zajęła I miejsce 
w Gminnym Konkursie Gier i Zabaw. Zwycięska drużyna 
najmłodszych sportowców z Gidel uczestniczyła w etapie powiatowym 
Turnieju, który odbył się w Powiatowej Hali Sportowej. Wygraliśmy 
w punktacji łącznej zwyciężając jednocześnie w każdej kategorii 
wiekowej. Jako zwycięzcy powiatowi wystartowaliśmy w kwietniu w 
Półfinałach Województwa Łódzkiego. Niestety nie awansowaliśmy do 
finału. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
W maju uczennice PSP Gidlach wywalczyły: mistrzostwo Powiatu 
Radomszczańskiego, wicemistrzostwo Rejonu Bełchatowskiego 
w piłce nożnej dziewcząt oraz 5 miejsce w czwórboju zawodach 
powiatowych dziewcząt. 
Dziewczęta z PSP Gidle zajęły I miejsce we współzawodnictwie 
sportowym w powiecie radomszczańskim.               Gratulujemy!

Uroczystości szkolne, konkursy, zawody sportowe….
21 marca Samorząd Uczniowski zorganizował Pierwszy Dzień Wiosny. W programie dnia znalazło się: prowadzenie zajęć przez uczniów, 
oglądanie filmu oraz spalenie marzanny na boisku szkolnym. 
19 kwietnia odbył się apel z okazji Dnia Ziemi. Uczniowie klasy V poruszyli problemy związane  z zanieczyszczeniami powietrza oraz 
zachęcali każdego do zastanowienia się, jaka jest jego rola w ochronie przyrody w najbliższej okolicy. 
29 kwietnia uczciliśmy uroczystą akademią 225 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie przybliżyli zebranym ważne fakty 
historyczne i podkreślili znaczenie konstytucji dla państwowości polskiej.
W ramach obchodów Dnia Unii Europejskiej uczniowie klas IV-VI zaprezentowali przedstawienie ,,Wycieczka po Europie”. Urozmaiceniem 
występu był pokaz tańca francuskiego, a także degustacja angielskich ciasteczek. 
25 maja uroczyście świętowaliśmy Dzień Matki i Ojca. Z tej okazji dzieci zaprosiły mamusie i tatusiów do szkoły. Uwieńczeniem części 
artystycznej było wręczenie własnoręcznie wykonanych laurek i upominków. 
W Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej Dominika Garlicka zajęła IV miejsce, natomiast Milena Cichocka - V miejsce.
W gminnych zawodach w mini piłkę nożną dziewczęta zajęły II miejsce, natomiast chłopcy zdobyli    I miejsce i zakwalifikowali się do 
rozgrywek powiatowych. Uczestnicząc 17 maja w zawodach powiatowych chłopcy uplasowali się na III miejscu w grupie.



Warsztaty, przedstawienia
Dnia 14 marca uczniowie klas I-VI uczestniczyli w zajęciach 
,,Bezpieczniki TAURONA: Włącz dla dobra dziecka”. Wszyscy z 
zainteresowaniem obejrzeli  film edukacyjny. Dnia 20 kwietnia 
odbyły się warsztaty dotyczące tolerancji i dyskryminacji. 
W klasach młodszych dodatkowo poruszony został temat dotyczący 
tolerancji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. 29 kwietnia 
gościliśmy aktorów, którzy zaprezentowali przedstawienie pt. 
,,Koziołkowanie”. W trakcie przedstawienia dzieci rozwiązywały 
zagadki, a także podkuwały Koziołka Matołka.. W dniu 31 czerwca, 
w ramach XV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, 
uczniowie naszej szkoły obejrzeli przedstawienie „Kaczka 
Dziwaczka”.W rolę aktorów wcielili się rodzice oraz nauczyciele. 
Dzieci w podziękowaniu za tak piękny występ nagrodziły rodziców 
i nauczycieli długimi, głośnymi brawami. Dziękujemy wszystkim, 
którzy oddali na nas głos na naszą szkołę w konkursie „Kolorowe 
boiska, czyli Szkolna Pierwsza Liga”! 

Certyfikat „Szkoła wolna od dopalaczy”
W okresie od 15 października 2015r. do 31 marca 2016r. uczniowie 
Publicznego Gimnazjum w Pławnie uczestniczyli w ogólnopolskim 
programie „Szkoła wolna od dopalaczy”. Celem programu było 
zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą 
zażywanie dopalaczy. W ramach programu zrealizowano szereg 
zadań, min. odbył się międzyszkolny konkurs na film p. h. „Nawet 
kura gdacze, że złe są dopalacze”.  Przeprowadzona została 
międzyszkolna kampania informacyjna „Nie daj się wypalić”. 
Zorganizowano spotkania dla rodziców, uczniów i nauczycieli 
z policjantem i psychologiem na temat niebezpieczeństw, jakie 
niesie ze sobą korzystanie z  dopalaczy oraz odpowiedzialności 
wynikającej z  rozprowadzania dopalaczy.  Zwieńczeniem udziału w 
programie było uzyskanie certyfikatu „Szkoły wolnej od 
dopalaczy”. Koordynatorem działań związanych z realizacją 
programy była mgr Renata Kucuń – Marchewka.

II Międzyszkolny Turniej Czytelniczy p. h. „Książki naszych 
marzeń”.

17 maja 2016r. w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Pławnie odbył 
się II Międzyszkolny Turniej Czytelniczy ph. „Książki naszych 
marzeń”. Konkurs adresowany był dla uczniów klas I – III sp z gminy 
Gidle. Szkoły reprezentowały 3 osobowe drużyny. Zadaniem każdej 
drużyny było wykreowanie się poprzez strój i nazwę związaną 
z literaturą. 
I miejsce zajęła drużyna reprezentująca Publiczną Szkołę 
Podstawową w Gidlach. 

Turniej czytelniczy zorganizowały: mgr Renata Ryszka i mgr Sylwia 

Moruń. 

ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNY W PŁAWNIE

Realizacja projektu „Moja Mała-Wielka Ojczyzna” w roku 
szkolnym 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie ZSG w Pławnie kontynuowali 
projekt edukacyjny „Moja mała- wielka Ojczyzna”, w ramach którego 
podjęto i zrealizowano następujące zadania:
- Udział uczniów z klas szkoły podstawowej i gimnazjum w projekcie 
CEO „Ślady przeszłości. 
 - Udział uczniów gimnazjum w ogólnopolskim konkursie „Pamięć 
nieustająca”. 
- odbyły się 4 spotkania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gidlach,
- wyjazd do Biblioteki Pedagogicznej w Radomsku ,
- wyjazd do Muzeum Regionalnego w Radomsku. 
Projekt „Moja mała- wielka Ojczyzna” będzie kontynuowany 
w następnym roku szkolnym, na który przewidziane są również min. 
spotkania o tematyce regionalnej w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Gidlach,   Bibliotece Pedagogicznej  oraz w Muzeum Regionalnym w 
Radomsku, jak również wyjazdy do Miejskiej Biblioteki w Radomsku,  
do muzeów i bibliotek w Częstochowie. Koordynatorzy projektu 
- mgr Sylwia Moruń i mgr Renata Woldan.

Sukcesy gimnazjum
Nasze Gimnazjum przystąpiło do konkursu na projekt 
edukacyjny promujący zdrowy styl życia w środowisku 
lokalnym w ramach realizacji Ogólnopolskiego 
Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę!
Podczas realizacji projektu odbyły to spotkania, 
warsztaty, prelekcje z przedstawicielami instytucji 
wspierających działalność profilaktyczną szkoły. 
Zadania realizowane były indywidualnie przez uczniów, 
w zespołach klasowych oraz w zespołach zadaniowych.
Na poziomie powiatowym nasz projekt zajął I miejsce,
a praca przesłana została do Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno - Epidemiologicznej. Nasz projekt został 
doceniony – zdobyliśmy wyróżnienie.
W  dniu 8 czerwca 2016 r. uczennica Anna Pietras 
zdobyła wyróżnienie w  I Powiatowym Konkursie 
Geograficzno-Kartograficznym „Podróże palcem po 
mapie” zorganizowanym przez Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku.

PUBLICZNE GIMNAZJUM W GIDLACH

Dzień sportu szkolnego
W dniu 3 czerwca 2016 r. odbył się Dzień 
Sportu Szkolnego. Uczniowie brali udział              
w następujących konkurencjach: bieg 60m, 
600m, 1000m, rzut piłką lekarską, skok w dal, 
skok wzwyż. W wyniku rywalizacji: 
Mistrzem Sportu Szkolnego wśród dziewcząt 
została Katarzyna Hasikowska  kl. III, I 
Wicemistrzem - Katarzyna Gonera  kl. III,                   
II Wicemistrzem - Ewa Barańska kl. IIB         
Mistrzem Sportu Szkolnego wśród chłopców 
został Wojciech Całus kl. IIB, I Wicemistrzem 
- Michał Makówka kl. III,  II Wicemistrzem - 
Kacper Sprawka kl. IIB. Zostały pobite dwa 
rekordy szkoły: w rzucie piłką lekarską 
dziewcząt nowy rekord szkoły wynosi 12m 
80cm i należy do Ewy Barańskiej z klasy IIB, 
w biegu na 60m chłopców nowy rekord 7,48s 
ustalił uczeń klasy IIB Damian Machnik.



PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GIDLACH

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Zielona szkoła
Uczniowie klasy III w dniach 16 – 19 maja 2016 roku przebywali na Zielonej Szkole. Miejscem docelowym był COS – Ośrodek Przygotowań  
Olimpijskich w Giżycku. W czasie pobytu uczniowie mieli możliwość skorzystania z hali sportowej. Pod kierunkiem instruktora wspinali się po 
ściance wspinaczkowej, rozgrywali mecze siatkówki oraz piłki nożnej. W hali sportowej nasi chłopcy wzmacniali również swoje mięśnie na 
siłowni. Atrakcją było obserwowanie treningu polskiej kadry olimpijskiej zapaśników i ciężarowców (a szczególnie wspólne dzielenie  z nimi 
szatni przed treningiem na siłowni).Dużo wrażeń dostarczył  młodzieży rejs statkiem po mazurskich jeziorach, min. Niegocin i Kisajno. 
Wspaniałym relaksem był wyjazd do Parku Wodnego w Wilkasach oraz wieczorne ognisko. Zwieńczeniem pobytu było zwiedzanie Giżycka. 
Spacer przepiękną promenadą nad jeziorem Niegocin, lody w kawiarni przy moście obrotowym – jedynym takim w Europie -  na długo zostaną 
w naszej pamięci. Organizatorem wyjazdu była pani Marzanna Tarnowska oraz pani Barbara Ślęzak. 

„Ja to mam talent”
29.04.2016 r. w Publicznym Przedszkolu w Gidlach odbył 
się Dzień Talentu pt. „Ja to mam talent”, w którym wzięły 
udział prawie wszystkie przedszkolaki, odważnie 
prezentując swoje zdolności. Dzieci śpiewały piosenki, 
recytowały wiersze, malowały, rysowały, a także 
konstruowały budowle z klocków. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali dyplomy uznania oraz słodką nagrodę. Charakter 
konkursowego nastroju podkreślała specjalnie na tę okazję 
przygotowana dekoracja. Konkurs wywołał wiele 
pozytywnych emocji wśród uczestników,   o czym 
świadczyły szczere uśmiechy na ich twarzach, natomiast 
wszystkim uświadomił jak wiele talentów posiadają dzieci 
uczęszczające do naszego przedszkola.

Konkurs recytatorski „Brzechwa i Tuwim dzieciom”
20.05.2016 r. w przedszkolu odbył się konkurs recytatorski pt. „Brzechwa 
i Tuwim dzieciom”, w którym uczestniczyło 30 chętnych przedszkolaków . Dzieci 
z dużym zaangażowaniem i fantazją recytowały wiersze. Niektóre z nich 
wykorzystały rekwizyty ilustrujące wypowiadany tekst.  Uczestnicy byli oceniani  
w trzech kategoriach wiekowych: 3-latki, 4-latki oraz 5-latki. Jury doceniło 
starania wszystkich dzieci biorących udział w konkursie, nagradzając je 
dyplomami i pięknymi książkami. Podczas trwania konkursu zarówno uczestnicy 
jak i widownia świetnie się bawili , biorąc aktywny udział w zabawach ruchowych 
przy muzyce oraz rozwiązując  zagadki dotyczące wierszy. Dziękujemy Pani 
Jolancie Komorowskiej za aktywny udział w pracach jury.

W roku szkolnym 2015/2016  Publiczne Przedszkole w Gidlach otrzymało od 
Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą wyróżnienie         

„Placówka przyjazna dzieciom chorym na cukrzycę”.

Dzień Dziecka
31.05.2016 r. wszystkie dzieci 4 i 5-letnie uczciły Dzień Dziecka 
wyjazdem na wycieczkę do Żarek. W trakcie wycieczki przedszkolaki 
odwiedziły „Manufakturę Zabawek”-  stare stodoły, które w swoich 
wnętrzach skrywały warsztaty rękodzieła i rzemieślnictwa. Dzieci 
mogły przenieść się do czasów, w których żyli ich pradziadkowie  i 
własnoręcznie zrobić drewnianą zabawkę tj. samochodzik lub ptaszka 
na kółkach. Pod bacznym okiem pań prowadzących warsztaty, 
przedszkolaki  sklejały elementy zabawek  zgodnie z instrukcją 
 a następnie malowały swoje dzieła farbami, aby po wyschnięciu  
zabrać je do domu, jako pamiątkę z wycieczki. Zajęcia wprawiły 
dzieciaki w radosny nastój. 
Następnie przedszkolaki udały się restauracji „Przystań Leśniów”, 
gdzie uczestniczyły w warsztatach robienia pizzy. 

Ten punkt programu sprawił dzieciom największą frajdę, gdyż mogły poczuć się jak uczestnicy programu „ MasterChef Junior” - samodzielnie  
przygotowywały pizzę  z wybranych przez siebie składników, którą po upieczeniu spałaszowały z podwójnym apetytem. Wycieczka okazała się 
bardzo udana, o czym świadczył wielki entuzjazm dzieci podczas dzielenia się wrażeniami z czekającymi na nich rodzicami. 

Tydzień Bibliotek w GBP Gidle i Filiach
Tegoroczny Tydzień Bibliotek (8-15 maja 2016 r.)  odbywał  się pod 
hasłem „Biblioteka Inspiruje”. W tych dniach Biblioteka w Gidlach 
wraz ze swoimi filiami zorganizowała szereg imprez edukacyjno-
kulturalnych. 

GBP Gidle
9.05 i 10.05.  – Pasowanie uczniów klas I A i I B na czytelników 
biblioteki
11.05. – „W świecie pszczółek” – spotkanie grupy 4 i 5- latków  
z pszczelarzem, lekcja tematyczna
12.05. – Podsumowanie konkursu plastycznego  „Zabytki 
Architektury Gminy Gidle oraz wystawa prac plastycznych 
13.05. – Czytanie przedszkolakom „Bajki o złotym jajku” metodą 
Kamishibai

Filia w Pławnie
11.05. – Warsztaty tworzenia kompozycji z wikliny papierowej
11.05  - Pasowanie uczniów klas I na czytelników biblioteki
12.05. – Wycieczka przedszkolaków, zapoznanie z biblioteką
10.05. -  Warsztaty plastyczne 

W GBP w Gidlach można nabyć książki Cezarego Jana Lisa: „Kapitan Paweł” Czesław Kubik 1910-1952. Przemilczany i zapomniany dowódca 
partyzancki. Książka dotyczy wydarzeń z okresu II wojny światowej w regionie częstochowsko-radomszczańskim 
i opowiada o losach dowódcy partyzanckiego związanego z miejscowością Pławno. Druga książka to „Miejsca, ludzie, wydarzenia. Wojna 1939-
1945r. na ziemi częstochowsko-radomszczańskiej”. Książka opowiada o wydarzeniach z okresu II wojny światowej na terenie ziemi 
częstochowsko- radomszczańskiej (rozdział 4 Podobwód IV-AK-Gidle).
 Książki są dostępne w GBP w Gidlach, cena 25 zł za sztukę.

Filia w Ciężkowicach
06.05. – Spektakl Teatrzyku Maska „ Ostatnia Książka Świata”
16.05. – „Miłośnicy  pszczół” – lekcja tematyczna z udziałem 
zaproszonego pszczelarza.
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Festiwal Piosenki Dziecięcej BRZDĄC
W tegorocznym Gminnym Festiwalu Piosenki Przedszkolnej Brzdąc 
udział wzięło 14 przedszkolaków z placówek w Gidlach i Pławnie. 
Umiejętnie dobrany repertuar, przygotowane kostiumy i rekwizyty 
oraz wysoki poziom wokalny małych artystów sprawił, że 
przesłuchaniom festiwalowym towarzyszyła atmosfera zabawy i 
sportowej rywalizacji. Przedszkolaki wyśpiewały sobie pierwsze i 
drugie miejsca. Dla każdego uczestnika przygotowano nagrody 
rzeczowe oraz dyplomy.

Festiwalowe sukcesy Studia Piosenki GOK

Dla podopiecznych Studia Piosenki GOK w Gidlach miesiąc maj 
obfitował w festiwalowe emocje. Pierwsze towarzyszyły  2 maja w 
MOK w Piotrkowie Tryb., gdzie spośród wszystkich 68 solistów 
wybrano 25 osób. Finaliści zaprezentowali się ponownie na 
festiwalowej scenie 3 maja. Jury przyznało jedną główną nagrodę 
Wybitnej Gwiazdy oraz tytuły Gwiazd, które przypadły: Marysi 
Markiewicz, Emilii Rokicie i Miłoszowi Nawrockiemu.

Niedługo po piotrkowskich emocjach  7-9 maja odbył się Festiwal 
Piosenki i Tańca „Majowa Nutka” w częstochowskim Klubie 
Politechnik.  Soliści ze Studia Piosenki GOK w Gidlach zmagali się 
w pięciu kategoriach wiekowych. Konkurowali oni z wokalistami 
m.in. z Krakowa, Nowego Targu, Warszawy, Aleksandrowa 
Łódzkiego, Kluczborka, Siemianowic Śląskich, Kielc  i Rzeszowa. 
Do naszych wokalistów trafiły następujące nagrody: 

Warsztaty wokalne
Podopieczni Studia Piosenki wzięli udział w wiosennych warsztatach 
wokalnych przygotowujących do udziału w międzynarodowych 
festiwalach i konkursach piosenki. Konsultacje prowadził wielokrotny 
juror festiwali w kraju i w Europie, prezes Stowarzyszenia Wspierania 
Młodzieży Wokalnie Utalentowanej - Stanisław Zieliński. Wskazówki 
dotyczące wyboru repertuaru, dykcji, prezentacji scenicznej będą 
z pewnością wyznacznikiem poszukiwania własnego scenicznego 
stylu i nowych interpretacji dla młodych wokalistów. 

Zuzanna Cudak - Złota Półnutka, Kasia Mariankowska - Srebrna Półnutka, Oliwka Siemińska - Srebrna Półnutka,  Kasia Utratny - Złota Półnutka,    
Emilia Rokita - Brązowa Półnutka  Laura Grabarczyk - Brązowa Półnutka,  Marysia Markiewicz- Brązowa Nutka

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Czy wszystkie rodziny w Gminie Gidle złożyły już wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego  500 + ? 
Od  1 kwietnia 2016 roku obowiązuje ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze tak szerokie i  uniwersalne  wsparcie dla polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze  przewidziane  
do realizacji w ramach programu  ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, opieką nad nim 
i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia 18 roku życia. 
Świadczenie  w wys. 500,00 zł przysługuje na drugie i kolejne dzieci w rodzinie niezależnie od dochodu. 
Świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie przysługuje osobom jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 
800,00 zł miesięcznie a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne ( umiarkowany lub znaczny stopień 
niepełnosprawności)  dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza  kwoty 1 200,00 zł  miesięcznie. 
Do ustalania sytuacji dochodowej bierze się pod uwagę dochody za 2014 r.  z uwzględnieniem sytuacji materialnej na dzień składania wniosku. 
W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny ustalając dochód nie uwzględnia się dochodu utraconego. W przypadku uzyskania dochodu 
po 2014 roku  dochód uzyskany  dodaje się do dochodu rodziny.
Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gidlach  cały czas. Jeżeli wniosek 
został złożony w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r  wówczas świadczenie przysługiwało od kwietnia, jeżeli wniosek zostanie złożony 
po 1 lipca 2016 r. wówczas świadczenie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku.
Wniosek o świadczenie w programie „Rodzina 500+” trzeba będzie składać co roku. Jest to konieczne ze względu na ewentualną zmianę sytuacji 
materialnej rodziny, a także np. ukończenie przez dzieci 18 lat. Tegoroczne decyzje obowiązują do 30 września 2017 r. W kolejnych latach prawo 
do świadczenia będzie ustalane na 1 rok – od 1 października do 30 września. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego roku. 
W Gminie Gidle złożono już 444 wnioski  i wypłacono większość należnych świadczeń.
REAGUJ   NA   PRZEMOC  !
Jeśli jesteś świadkiem przemocy – nie bądź obojętny. Pomóż!
Doświadczanie przemocy domowej jest złożonym problemem i często do wyjścia z przemocy potrzebna jest pomoc innych osób a nawet 
wsparcie wielu służb. W sytuacji, w której doświadczamy jakiejkolwiek formy przemocy wskazana jest pomoc z zewnątrz, która pomoże podjąć 
działania służące ochronie. Ta pomoc może przyjść ze strony przedstawicieli różnych służb - psychologa, prawnika, policjanta, lekarza, 
pracownika socjalnego. Czasem potrzebni są oni wszyscy naraz. Pomoc psychologiczna wspiera na ścieżce wychodzenia z przemocy. Pomoc 
prawna pozwala postawić sprawcy granice prawne, które uniemożliwią kontynuowanie przemocy. Jeśli jesteś świadkiem lub ofiarą przemocy 
w rodzinie powiadom
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 34/3272027 lub 34/3272111 wew. 220 , 221
Policję  tel. 997    
Prokuraturę 44/683 47 70
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 801 120 002  pon-sob. 8.00- 22.00.

 lub  tel. 44 685 28 11, 44 685 28 21


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8

