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Z okazji nadchodzącego Dnia Edukacji Narodowej składamy Dyrektorom, 
Nauczycielom, Pedagogom, Wychowawcom i Pracownikom Oświaty najserdeczniejsze 
podziękowania za trud, poświęcenie i zaangażowanie w pracę z dziećmi i z młodzieżą oraz 
wskazywanie im właściwej drogi.

Życzymy zdrowia, cierpliwości ale i optymizmu w dążeniu do wyznaczonych celów, 
a także byście Państwo w pełni  realizowali swoje plany życiowe  i  zawodowe.

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



W dniu 14.09.2016r. zawarto umowę z wykonawcą PHU RAD-BUD Zimoch Włodzimierz, z siedzibą w Radomsku, ul. Krasickiego 107, na 
realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa przyłączy 
wodociągowych i przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pławno, ul. Działkowa, gm. Gidle”. W ramach zamówienia wykonane 
zostaną: 
- sieć wodociągowa z rur PE o średnicy 110mm i łącznej długości 447,5m uzbrojona w hydranty nadziemne fi=80 z zasuwami; 
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC fi=200mm typ ciężki o litym przekroju ścianki i całkowitej długości 464,5m wraz ze 
studniami betonowymi fi=1000mm oraz trójnikami do przyłączenia działek
- przyłącza wodociągowe (szt. 9 – w tym dwa przepięcia istniejących przyłączy), o łącznej długości 52m, zakończone studniami 
wodomierzowymi z zestawem wodomierzowym;
- przyłącza i odgałęzienia kanalizacji sanitarnej (szt. 17) z rur PVC fi=160mm o litym przekroju ścianki i łącznej długości 84m. Przyłącza 
zakończone studzienką rewizyjną PE/PP fi=425mm na działce (8 szt.), odgałęzienia zakończone korkiem PVC fi=160mm na granicy pasa 
drogowego i działki;
- naprawa dróg po wykonanych robotach.
Planowane rozpoczęcie prac – początek października, zakończenie do dniu 18.11.2016r. Koszt wykonania robót wg zawartej umowy wynosi 
236.777,56zł. 
W związku z robotami budowlanymi mogą pojawić się czasowe utrudnienia w ruchu, prosimy zatem mieszkańców terenu objętego inwestycją 
o wyrozumiałość. 
W trybie przetargu nieograniczonego wybrano do realizacji zamówienia przewoźników, którzy od miesiąca września realizują przewozy dzieci 
i młodzieży do szkół w gminie Gidle i do szkół specjalnych w Radomsku. Trasy do szkół na terenie naszej gminy obsługuje firma Transport 
Drogowy Jaro-Trans Jarosław Juma, Latosówka, ul. Słoneczna 11, 42-244 Mstów, za łączną cenę brutto za cały rok szkolny 2016/2017 - 
79.417,80zł. Kursy dla dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Radomsku oraz dwa kursy do szkół w Gidach i Pławnie wykonuje 
BUS LINE Beata Górka, Rzeki Wielkie, ul. Leśna 3, 42-270 Kłomnice, ze cenę brutto: 38.161,80zł. 
Zakończono inwestycję przy budowie kanalizacji sanitarnej w Gidlach, przy ul. Kartuzkiej – za Kanałem Lodowym 
w kierunkach Stęszów i Skrzypiec. W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości 
1077,85mb, dwie przepompownie ścieków oraz odejścia kanalizacyjne w ilości 32 szt., w tym zakończone studzienkami na posesjach 
mieszkańców 24 szt. Łączny koszt inwestycji wyniósł brutto: 724.433,76zł. Zadanie zostało dofinansowane w formie niskooprocentowanej, 
częściowo umarzalnej  pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na kwotę 196.224,00zł. Obecnie trwają czynności 
pozwalające na uruchomienie wybudowanej kanalizacji, tj. podłączenie przez TAURON w Częstochowie zasilania do przepompowni ścieków. 
Mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych dni zostaną one zakończone i możliwe będzie podłączenie się mieszkańców do wybudowanej sieci 
kanalizacyjnej. O tym fakcie będziemy informować  mieszkańców terenu objętego inwestycją poprzez stosowne ogłoszenia.

W dniu 25.08.2016r. Sesja Rady Gminy w Gidlach podjęła następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Gidle na rok 2016;
-  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2016-2023;
- w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
 w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części;
W dniu 29.09.2016r. Sesja Rady Gminy w Gidlach podjęła uchwały:
- w sprawie przekazania dotacji z  budżetu Gminy Gidle dla OSP w Gidlach;
- w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Gidle dla OSP w Pławnie;
- w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Gidle dla OSP w Wojnowicach;
- w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Gidle dla OSP w Ciężkowicach;
- w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Gidle dla OSP w Gowarzowie;
- 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 kredytu konsolidacyjnego w 2016r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów;
- w sprawie zmian Uchwały Nr XX/134/16 z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w roku 2016;
- w sprawie zaciągnięcia kredytu w roku 2016;
- w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gidle na lata 2017-2021;
- w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gidle na lata 2016-2032";
- w sprawie przystąpienia do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gidle;
- w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Gidle.

INFORMACJE Z URZĘDU GMINY...

Wykonano otwór wiertniczy dla budowy ujęcia wód podziemnych 
w miejscowości Ciężkowice, na działce nr ewidencyjny gruntów 661 
(obręb Ciężkowice). Otwór posiada średnicę końcową 406mm 
i głębokość 50m oraz zatwierdzone zasoby w ilości 40m3/h. 
W otworze zabudowano kolumnę filtracyjną z rur PCV o średnicy 
250/280 mm i długości czynnej filtra 10m, wykonano pompowania 
oczyszczające i sprawdzające oraz sporządzono dokumentację 
powykonawczą. Prace wykonała firma wiertnicza Zakład Studniarski 
Mariusz Wieloch z Pławna za cenę brutto: 60.270,00zł.

Wykonano częściowy remont oczyszczalni ścieków w Gidlach, 
polegający na demontażu istniejącej kraty schodkowej wraz z jej 
utylizacją oraz dostawie i montażu sitopiaskownika o przepustowości 
15 litrów/sekundę, przystosowanego do pracy na zewnątrz. Koszt 
inwestycji wyniósł  brutto: 121.155,00zł. Prace wykonała firma 
WPPU „SUMAX” Sp. z o.o. z Krakowa.



- W miesiącu sierpniu wymieniono 3 szt. okien w budynku komunalnym w Kotfinie – koszt: 4.179,54zł. Prace wykonała firma Piotr 
Machalewski i Witold Świtkowski P.B.-U. „WIKTOR” s.j. z Radomska.
W ramach „Funduszu sołeckiego” na rok 2016 wykonano:
- Remont schodów przy świetlicy wiejskiej w Kotfinie za cenę brutto: 3.075,00zł.
- Mapy do celów projektowych oraz projekty zagospodarowania terenu dla budowy urządzeń placów zabaw  w miejscowości Gowarzów, 
Pławno, Stęszów i Zagórze.

- Kompleksową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wraz z  niezbędnymi obróbkami,  montażem parapetów zewnętrznych 
i wewnętrznych w budynku świetlicy w Górce. Łączny koszt wymiany stolarki wyniósł 10.175,79zł. Prace wykonała firma Piotr Machalewski   
i Witold Świtkowski P.B.-U. „WIKTOR” s.j. z Radomska.  
- Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę budynku świetlicy wiejskiej w msc. Zabrodzie. Projekt 
wykonuje biuro „PROJECT-BUD” Gerard Marczak z Radomska, koszt sporządzenia dokumentacji wyniesie brutto 9.500,00zł.
- Podpisano umowę na dostawę i montaż urządzenia placu zabaw – zestawu zabawowego  w miejscowości Stęszów, przy istniejącej świetlicy. 
Zestaw składający się z dwóch domków wraz z mostkiem na linach, trapu wejściowego, piaskownicy, ślizgu (zjeżdżalni), huśtawek   i opony 
na łańcuchach dostarczy firma Usługi Stolarskie, Handlowe 
i Transportowe „GRASZKA” Place zabaw dla dzieci Mariusz Steczkowski z Bud Wolskich, za cenę brutto: 9.000,00zł. Montaż przewidziano 
na miesiąc październik.
- Zawarto umowę na wykonanie kompleksowego remontu instalacji elektrycznej w pomieszczeniu świetlicy w Kotfinie. Prace polegające na 
wykonaniu linii zasilającej, zabudowie tablicy rozdzielczej, montażu obwodów oświetlenia, gniazd wtykowych i instalacji 
teleinformatycznej, montażu włączników i gniazd, opraw oświetleniowych i naświetlacza LED z czujnikiem ruchu oraz wykonanie 
uziemienia ochronnego i pomiarów ochronnych wykona firma Instalatorstwo Elektryczne Stanisław Pluta ze Śliwakowa, za cenę brutto 
4.817,70zł. Termin zakończenia prac mija w dniu 20.10.2016r.     
Zakupiono:
- materiały elektryczne do wymiany oświetlenia w strażnicy OSP w Ciężkowicach za cenę 1.223,80zł;
- monitoring (kamery, przewody, rejestrator) z przeznaczeniem do strażnicy OSP w Gidlach za kwotę 1.492,40zł; 
- 16 kompletów stroi piłkarskich dla trampkarzy klubu sportowego LKS VIS Gidle za kwotę 1.089,88zł;
- materiały budowlane do remontu świetlicy we Włynicach oraz 20 szt. krzeseł na łączną kwotę 2.965,42zł; 
- konsolę  do gry X-BOX 360 z kompletem gier, przeznaczoną do świetlicy w Gowarzowie, za łączną cenę brutto 1.447,97zł.

NIELEGALNE SKŁADOWANIE ODPADÓW…

Mając na uwadze istniejący w naszym regionie problem nielegalnego składowania odpadów na nieruchomościach do tego nieprzeznaczonych, 
należy podkreślić, iż ochrona środowiska, życia i zdrowia ludzi jest zagwarantowana w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, co obliguje do 
działania wszystkie organy Państwa Polskiego, w granicach kompetencji, aby osiągnąć deklarowane w ustawie zasadniczej cele. 

Zgodnie z ustawą o odpadach posiadacz odpadów obowiązany jest 
do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego 
do ich składowania.W przypadku nieusunięcia odpadów, wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji wydawanej 
z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie ich z miejsca 
nieprzeznaczonego do składowania lub magazynowania. 
W sytuacji, gdy odpady zostały zgromadzone przez osobę fizyczną 
niebędącą podmiotem korzystającym ze środowiska, w rozumieniu 
ustawy o ochronie środowiska wójt, burmistrz lub prezydent miasta 
może, w drodze decyzji, nakazać takiej osobie wykonanie 
w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia 
negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, bądź 
przywrócenia środowiska do stany właściwego. Pamiętać należy, ze 
usunięcie i utylizacja odpadów wiąże się z poważnymi kosztami.

Zdarzają się wypadki wykorzystywania niewiedzy właścicieli nieruchomości, którzy pozwalają za drobną opłatą składować na ich 
nieruchomościach odpady nieznanym osobom, po czym niebagatelne koszty ich usunięcia i utylizacji muszą niestety sami ponosić.

GMINA GIDLE W PROJEKCIE ”PARTYCYPACJA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM”

Nasza Gmina przystąpiła do projektu ”Partycypacja w planowaniu przestrzennym”. W związku z tym powołany został zespół roboczy 
ds. konsultacji społecznych.  Konsultacjom poddana zostanie zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
W dniach 27-28 września 2016r. w miejscowości Dubiecko odbyło się szkolenie dla członków zespołów roboczych, którego celem było 
zapoznanie z istotą działań partycypacyjnych oraz najnowszymi tendencjami w tym zakresie. Inicjatorem projektu jest Fundacja Inicjatyw 
Menedżerskich z Lublina. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Na przełomie października i listopada, przy udziale specjalistów z dziedziny planowania przestrzennego i partycypacji, opracowany zostanie 
szczegółowy harmonogram  konsultacji. Zakończenie pierwszego etapu projektu, w którym uczestniczy 25 gmin przewidziane jest na koniec 
2017r.



 

PIKNIK SPORTOWO-RODZINNY ZNÓW UDANY!

W sobotnie popołudnie 20 sierpnia 2016r. na stadionie VIS 
w Gidlach odbył się kolejny już Piknik Sportowo-Rodzinny. 
Organizatorem imprezy była Gmina Gidle, Gminny Ośrodek 
Kultury w Gidlach oraz Stowarzyszenie Centrum Pomocy 
Panaceum. Imprezę prowadziła p. Aneta Dębska, a  rozpoczęła się 
ona Turniejem Piłki Nożnej Sołectw. Wyniki rozgrywek 
przedstawiają się następująco:

I miejsce sołectwo Gidle
II miejsce sołectwo Ludwików
III miejsce sołectwo Piaski
IV miejsce sołectwo Ruda
V miejsce sołectwo Graby
VI miejsce sołectwo Gowarzów

Oprócz darmowych kiełbasek oraz zupy grzybowej i pysznych 
pączków ufundowanych przez Stowarzyszenie Panaceum nie 
brakowało również innych gastronomicznych pyszności. 

Dzieci wraz z rodzicami miały okazję aktywnie uczestniczyć w różnorodnych zabawach i konkursach podczas programu rozrywkowego 

"Akademia Pana Kleksa". Przedstawicielki  Fit and Jump z Radomska zaprezentowały formę ćwiczeń fizycznych łączącą w sobie wysiłek 

z dobrą zabawą. Kolejnym punktem pikniku był koncert zespołu rockowego Eddie, który dostarczył nam dużą dawkę pozytywnej scenicznej 

energii

Czas imprezy umilały również występy 
wokalistów Studia Piosenki GOK z Gidel. 
Sympatycy Orkiestry Dętej z Gidel pod batutą 
p. Karola Pospieszalskiego mogli wysłuchać 
pięknego koncertu złożonego z popularnych 
melodii muzyki rozrywkowej. Doskonałą 
zabawę nie tylko podczas tańca, ale również  
podczas wspólnego śpiewania zapewnił 
koncert Biesiady Polskiej, na którym 
wysłuchaliśmy najbardziej popularnych pieśni 
ludowych z różnych regionów kraju.
Gwiazdą wieczoru był zespół FAJTERS, który 
w swoich kompozycjach nawiązuje do kilku 
gatunków muzyki tanecznej, między innymi 
disco, dance ale również do rodzimego folku. 
Piknik zakończył się wspólną zabawą przy 
muzyce DJ Adama Karaska.

„BAWIMY SIĘ BEZ UŻYWEK ”
W dniu 3 września 2016r. w Grabach odbyło się ognisko integracyjne dla dzieci i mieszkańców Grabów, Michałopola oraz Zabrodzia. 
Organizatorem ogniska była sołtys wsi Graby p. Ewelina Matyjaszczyk z pomocą Urzędu Gminy Gidle i Stowarzyszenia Centrum Pomocy 
Panaceum. Podczas imprezy dzieci jak i mieszkańcy mogli kosztować kiełbaski, zupę i słodkości. Ponadto dla dzieci nie mogło zabraknąć 
konkursów z nagrodami. Najmłodsi mogli korzystać z trampoliny i dmuchanej karetki. 

UROCZYSTOŚCI POD EWINĄ

W niedzielę 11 września 2016r. pod pomnikiem koło miejscowości Ewina 
odbyły sie uroczystości upamiętniające 72 rocznicę Bitwy pod Ewiną. 
Spotkanie rozpoczęła polowa msza święta odprawiona przez ks. Grzegorza 
Kałużę w asyście Orkiestry Dętej z Gidel.Część oficjalna odbyła się pod 
pomnikiem, gdzie historie tamtych tragicznych wydarzeń przypomniał 
m.in. Poseł Artur Ostrowski. Sekretarz Rady Krajowej Żołnierzy Armii 
Ludowej przy ZKRPiBWP p. Józef Karbownik odznaczył orderami za 
zasługi w organizacji corocznych obchodów tego święta. Liczne delegacje 
złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem, oddając w ten sposób cześć 
poległym w walce żołnierzom III Brygady Armii Ludowej im. gen.
 J. Bema.W trakcie uroczystości zaprezentował się Zespół Ludowy 
"Kraszewianki" z Gminy Masłowice, chór "Złocisty Promień" i Zespół "Od 
a do z" z Kietlina oraz grupy rekonstrukcji historycznych: pojazdy 
militarne, kawaleria, a także Radomszczański Klub Krótkofalowców 
SP7RPA. Wszyscy uczestnicy zgromadzenia mogli skosztować pysznej 
"żołnierskiej grochówki" gotowanej przez obsługę z PSP w Gidlach. 
Organizatorem obchodów był Arkadiusz Ciach z Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej.



ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNY W PŁAWNIE

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GIDLACH

Wakacyjne remonty…
Wakacje w naszej szkole to tradycyjnie czas różnych remontów. W tym czasie w szkole przeprowadzono remont kuchni. Zmodernizowano 
instalację wodno-kanalizacyjną, położono terakotę na podłogę, postawiono ściankę przedzielającą części kuchenne, zakupiono meble 
kuchenne oraz wymieniono drzwi wejściowe. Ponadto przebudowano i wyremontowano pomieszczenia gospodarcze, dzięki czemu stały się 
bardziej funkcjonalne. Odświeżony został także pokój nauczycielski i sala nauczania indywidualnego. Wyremontowano także gabinet 
pielęgniarki i zakupiono szafę archiwalną.

Witaj Szkoło !
Piękną, słoneczną pogodą 1 września uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Po Mszy Św. uczniowie wraz z rodzicami 
i nauczycielami udali się do szkoły, gdzie nastąpiła inauguracja roku szkolnego. Pani dyrektor mgr Joanna Niedźwiecka bardzo serdecznie 
powitała wszystkich zgromadzonych i złożyła uczniom najlepsze życzenia z okazji nowego roku szkolnego oraz radości ze zdobywania 
wiedzy i osiągania sukcesów na miarę własnych  możliwości. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Wójt Gminy Gidle mgr Janusz 
Pachulski. Rok szkolny 2016/2017 jest wyjątkowy, gdyż w związku ze zniesieniem obowiązku szkolnego dla sześciolatków, nie powstała 
w naszej szkole klasa pierwsza. Ponadto od tego roku szkolnego zniesiono sprawdzian dla szóstoklasistów.

E-dziennik w naszej szkole…
Od bieżącego roku szkolnego po okresie próbnym przechodzimy w naszej szkole na dziennik elektroniczny (tzw. e-dziennik). Dzięki temu 
narzędziu, wykorzystując tylko dostęp do Internetu poprzez komputer lub telefon komórkowy, rodzice mogą na bieżąco obserwować 
organizację pracy swojego dziecka w szkole, a także frekwencję, oceny, uwagi, informacje o sprawdzianach itp..

Remonty w szkole…
W czasie wakacji w ZSG w Pławnie, tradycyjnie już, trwały prace remontowe mające na celu podniesienie estetyki budynku i otoczenia 
szkoły oraz  poprawę warunków pracy uczniów i nauczycieli w kolejnym roku szkolnym.
Przeprowadzony został remont i przebudowa ogrodzenia przy ZSG w Pławnie od strony ul. Przedborskiej. Pomalowano kuchnię wraz 
z zapleczem a także toalety na parterze oraz salę nr 4. Kolejna pracownia została zaopatrzona w zestaw interaktywny.
Z środków pozabudżetowych  zakupiono sprzęt nagłaśniający.

Realizowane programy w szkole…
 W roku szkolnym 2016/2017 w ZSG w Pławnie realizowane będą następujące programy:
- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, którego celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie 
czytelnictwa dzieci i młodzieży. To już drugi program rządowy wspierający biblioteki szkolne, w którym nasza szkoła będzie uczestniczyć. 
W zeszłym roku szkolnym realizowaliśmy projekt „Książki naszych marzeń”.
- Autorski program przygotowany przez mgr Renatę Kucuń – Marchewkę pt. „Emocje pod kontrolą”. Celem programu jest wyposażenie 
uczniów w umiejętności rozpoznawania uczuć i radzenia sobie z nimi - rozładowywanie napięć emocjonalnych. Zajęcia prowadzone będą 
przez wychowawców i pedagoga szkolnego.
- Kontynuować będziemy program  „Chrońmy dzieci” realizowany w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. 
- „Mały Mistrz”. W ramach projektu prowadzone są zajęcia ruchowe w sześciu zasadniczych blokach sportowych, tj: Rowerzysta – Turysta, 
Gimnastyk – Tancerz, Saneczkarz – Narciarz – Łyżwiarz, Piłkarz, Lekoatleta, Pływak-Wodnik. Projekt ten jest kontynuowany 
w klasie II sp.
- „Ada i Jaś na matematycznej wyspie” - projekt ten realizujemy już trzeci rok. Ma on na celu doskonalenie umiejętności matematycznych 
uczniów w młodszym wieku szkolnym.

Ogólnopolski konkurs historyczno-artystyczny „Pamięć Nieustająca”
Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Pławnie wzięli udział w IV edycji ogólnopolskiego konkursu historyczno-artystycznego Pamięć 
Nieustająca dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej organizowanego przez Fundację Ostoja przy Wiśle. 
Grupa uczniów klasy II gimnazjum: Agnieszka Kanafa, Weronika Dudek, Mariola Dawid i Filip Dymus zostali laureatami. Tematem ich 
pracy były losy lotników poległych na terenie gminy Gidle we wrześniu 1939 r. natomiast uczennice klasy III gimnazjum: Patrycja Rylik, 
Patrycja Kuś, Anna Bednarska i Magdalena Zatoń otrzymały wyróżnienie za pracę pt. Wspomnienia sanitariuszki spod Monte Cassino – 
por. Genowefy Czajkowskiej”. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się  w październiku 2016r. w Warszawie. Opiekunem uczniów 
była mgr Renata Woldan.
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,,KOLOROWE BOISKA…czyli Szkolna Pierwsza Liga”
W ubiegłym roku szkolnym nasza szkoła wzięła udział w konkursie ,,KOLOROWE BOISKA… czyli Szkolna Pierwsza Liga”. Film 
będący wizytówką szkoły został wyróżniony spośród 170 nadesłanych prac. W związku z tym otrzymaliśmy nagrodę w postaci stołu do 
piłkarzyków oraz zestawu farb ,,Śnieżka”, które zostały wykorzystane do pomalowania pomieszczeń szkolnych. W czasie wakacji została 
wykonana również naprawa  i konserwacja pokrycia papowego dachu na nowym budynku szkoły.

Rozpoczęcie roku szkolnego
1 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
2016/2017. Najpierw cała społeczność szkolna uczestniczyła 
we mszy św. w Kościele p.w. Matki Bożej Królowej 
Wszechświata w Ciężkowicach. Następnie wszyscy udali się do 
sali gimnastycznej, gdzie uczniowie zaprezentowali krótką 
część artystyczną na pożegnanie wakacji i powitanie szkoły. 
Ponadto w ramach uczczenia kolejnej rocznicy wybuchu 
II wojny światowej zgromadzeni obejrzeli prezentację 
multimedialną dotyczącą tragicznych wydarzeń z września 
1939r. W dalszej części wystąpiła pani dyrektor mgr Anna 
Gniatkowska, która życzyła uczniom  i nauczycielom sukcesów 
w nowym roku szkolnym.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
W dniu 14 września gościliśmy policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Radomsku. Przygotowali oni dla uczniów pogadankę 
oraz prezentację multimedialną na temat bezpiecznej drogi do szkoły. Przypomnieli dzieciom m.in. którą stroną poruszają się piesi, jak 
prawidłowo przechodzić przez jezdnię i co nosić, by być bezpiecznym i widocznym uczestnikiem ruchu jako pieszy i rowerzysta. 
Doskonaleniu umiejętności poruszania się w ruchu drogowym służyła zorganizowana w dniu 19 września wycieczka rowerowa ścieżką 
edukacyjną Ewina – Żytno, w której uczestniczyła grupa 22 uczniów wraz z opiekunami. Dużym zainteresowaniem cieszyła się „Kacza 
Smuga”. Dzięki wyjazdowi uczniowie miło i aktywnie spędzili wolny czas. 

Edukacja zdrowotna
W roku szkolnym 2015/2016 przedszkolaki uczestniczyły w ogólnopolskich programach edukacji zdrowotnej :„Akademia Aquafresh”, 
„Kubusiowi przyjaciele natury”, „Czyste powietrze wokół nas”. Placówka włączyła się również  do ogólnopolskiej akcji „Dzieciństwo bez 
próchnicy” poprzez aktywny udział w projekcie Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu „Edukacja, promocja 
i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców. Przedszkole 
otrzymało  Certyfikaty potwierdzające udział w programach i projekcie oraz tytuły:  „Placówka dbająca o kondycję i zdrowie dzieci”, 
„Kubusiowi przyjaciele natury”. 

Mistrz matematyki
20.06.2016 r. w Publicznym Przedszkolu w Gidlach odbył się Międzyprzedszkolny Konkurs Matematyczny „Mistrz matematyki”, będący 
podsumowaniem całorocznej edukacji matematycznej przedszkolaków z PP w Gidlach i PP w Pławnie. Konkurs przybrał formę 
przestrzennej gry planszowej ”Ściganki” , gdzie za pionki posłużyły wybrane przez dzieci maskotki. Wychowankowie obydwu przedszkoli 
wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami matematycznymi.  Zmagania przedszkolaków obserwowało jury, które po zliczeniu  punktów 
otrzymanych przez poszczególnych uczestników  przyznało: I miejsce Mateuszowi Łegowikowi, II miejsce: Amelii Bojarskiej,

Przedszkole  talentów

Publiczne Przedszkole w Gidlach uczestniczyło  
w Ogólnopolskim Konkursie „ Przedszkole Talentów” 
i otrzymało tytuł „Przedszkole talentów”.

 

Jakubowi Sztuk, Mikołajowi Kmieć, III miejsce – 
Kamilowi Kozieł, IV miejsce – Miłoszowi Kotas. 
Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy i nagrody.  
Gratulujemy rodzicom uzdolnionych matematycznie 
dzieci !
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CERTYFIKATY

W roku szkolnym 2015/2016 nasze przedszkole w Ogólnopolskim Konkursie zdobyło tytuł „Przedszkole Talentów”.
Uczestniczyło również w programie przedszkolnej edukacji antytytoniowej o charakterze profilaktycznym pt. „Czyste powietrze wokół nas”. 
Uzyskało certyfikat potwierdzający udział w projekcie „Dzieciństwo bez próchnicy”, którego organizatorem był Uniwersytet Medyczny 
w Poznaniu.

REMONTY

W okresie wakacji dokonano naprawy elementów elewacji budynku tj. pasa podrynnowego z cegieł.
Odnowiono również salę, w której od września b.r. rozpoczęła edukację przedszkolną nowo utworzona grupa dzieci. 

Wyjazd do Wapiennik
17.08.2016 r. uczestnicy letniego wypoczynku udali się do 
Wapiennik-starej kopalni wapnia zamkniętej w latach 60-tych, 
która po rekultywacji stała się niezwykłym miejscem. Tam, pod 
okiem wykwalifikowanych instruktorów, dzieci oraz młodzież 
brali udział w rozgrywkach paintballowych, walkach sumo, 
strzelaniu z łuku, a także zabawach takich jak quiz z użyciem 
koła fortuny, wyścigi w potrójnych spodniach oraz 
wieloosobowych nartach, przeciąganie liny czy rzut podkową. 
Na zakończenie wszyscy mogli podzielić się swoimi 
wrażeniami zasiadając przy wspólnym ognisku. W zajęciach 
brało udział 40 osób z terenu Gminy Gidle.

Super zabawa z Alee Frajdą!
Mimo niesprzyjającej zabawie deszczowej aury na Placu 
Wolności w Pławnie 1 sierpnia br. pojawił się tłum dzieciaków. 
Wszystko za sprawą grupy animacyjnej „Alee Frajda”, która w 
ramach projektu GOK „Lato z Kulturą” przygotowała dla 
najmłodszych mnóstwo atrakcji podczas „Dnia Malucha”. 
Wspólna zabawa: taniec, konkurencje sportowe, gry 
zręcznościowe, malowanie buziek i cudowny pokaz wielkich 
baniek mydlanych przeniósł dzieciaki i ich rodziców w świat 
niezapomnianej zabawy.

Pierwsze zajęcia karate
09.08.2016 r. w świetlicy w Ludwikowie odbyły się pierwsze zajęcia 
karate - sztuki walki Okinawie

Japonii
 i sportu walki, stworzonego na , 

w . Uczestnicy tegorocznego, letniego wypoczynku, biorący 
czynny udział w zajęciach, poznali pochodzenie, kulturę i zasady jakimi 
kierują się zawodowi mistrzowie, obserwowali pokazy prezentowane 
przez wychowanków szkoły karate i osobiście próbowali swoich sił 
wykonując proste ćwiczenia, uderzenia oraz kopnięcia. Po lekcji karate 
natomiast, na specjalną prośbę dzieci i młodzieży, wychowankowie po 
raz kolejny brali udział w popularnej zabawie jaką są podchody.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GIDLACH

Spotkanie autorskie z Cezarym Janem Lisem w GBP w Gidlach
W dniu 5 września 2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Gidlach miała okazję 
gościć Pana Cezarego Jana Lisa – autora książek historycznych opisujących 
wydarzenia z okresu II wojny światowej na ziemi częstochowsko – 
radomszczańskiej oraz dotyczących historii regionalnej. W spotkaniu wzięli udział: 
Pan Janusz Pachulski – Wójt Gminy Gidle, Pan Witold Błaszczyk - historyk, 
nauczyciele i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy 
Gidle. Podczas spotkania Pan Lis przybliżył problematykę poruszaną w swoich 
trzech książkach: „Nieopisana zbrodnia sądny dzień w Przyrowie”, „Kapitan 
Paweł. Czesław Kubik - 1910-1952. Przemilczany i zapomniany dowódca 
partyzancki”, „Miejsca, ludzie, wydarzenia. Wojna 1939-1945 r. na ziemi 
częstochowsko-radomszczańskiej”. Autor przedstawił słuchaczom w jaki sposób 
pracuje nad swoimi książkami oraz zachęcił do zgłębiania historii na terenie własnej 
miejscowości. 

Narodowe Czytanie "Quo vadis" 
Gminna Biblioteka Publiczna w Gidlach po raz kolejny przyłączyła się do  akcji Narodowego Czytania. 3 września 2016 r. uczestnicy akcji 
odczytali  fragmenty „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Narodowe Czytanie w GBP w Gidlach zainaugurował Pan Janusz Pachulski- Wójt 
Gminy Gidle. Następne fragmenty odczytane zostały przez Panią Urszulę Borowik – Sekretarz Gminy Gidle oraz Panią Grażynę Ostojską – 
Przewodniczącą Rady Gminy. Do akcji przyłączyli się dyrektorzy,  nauczyciele  i uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu 
Gminy Gidle. Fragmenty „Quo vadis” mogliśmy posłuchać w interpretacji czytelników naszej biblioteki oraz mieszkańców Gminy Gidle. 
Uczestnikom akcji przybliżona została sylwetka twórcza noblisty, natomiast w przerwie rozwiązywaliśmy krzyżówkę Sienkiewiczowską. 
Każdy uczestnik Narodowego Czytania otrzymał pamiątkowy dyplom a osobom , które przyniosły ze sobą książkę przystawiona została 
okolicznościowa pieczątka.
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INFORMACJE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GIDLACH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gidlach informuje, że od 01.10.2016r. rozpoczyna się nowy okres 
świadczeniowy 2016/2017 na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego 
pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna, do ukończenia przez nią 18 roku życia albo 
w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia 
o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są uzależnione od dochodu i przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę 
w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. Wniosek 
o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania osoby uprawnionej. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalane jest na okres świadczeniowy począwszy od 
miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

 

Od 01.11.2016 r rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy 2016/2017 dla świadczeń rodzinnych. 
Wnioski przyjmowane są  od 01 września 2016  roku.

Zasiłek rodzinny przysługuje:
1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka;
3) osobie uczącej się, tj. osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku 
z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
1) 18 roku życia lub
2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
3) 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się, tj. osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich 
śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony, jeżeli uczy się w szkole lub 
w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Przez szkołę należy rozumieć szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę 
ponadpodstawową i ponadgimnazjalną oraz szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny  i obowiązek nauki, a także 
specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu 
głębokim realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (bez znaczenia pozostaje nazwa ośrodka, w którym dzieci realizują obowiązek 
szkolny i obowiązek nauki). Przez szkołę wyższą należy rozumieć uczelnię, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym oraz kolegium 
pracowników służb społecznych.

Kryterium uprawniające do świadczeń rodzinnych  nie zmienia się i wynosi 674,00 zł  lub w przypadku niepełnosprawności – 764,00 zł 
Od 01 listopada 2016r.  do 31 października 2017r.  wysokości świadczeń rodzinnych przedstawiają się następująco:
 1) wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
    a) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
    b) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
    c) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
2) dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychowywania wynosi  miesięcznie – 193,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł 
na wszystkie dzieci,
3) dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi miesięcznie 95,00 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do 
zasiłku rodzinnego,
4) dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi miesięcznie – 90,00 zł  na dziecko do 5 roku życia i 110,00 zł na 
dziecko powyżej 5 roku życia,
5) dodatek z tyt. dojazdów do szkoły ponadgimnazjalnej wynosi miesięcznie – 69,00 zł, a z tyt. zamieszkiwania np. w internacie wynosi 
miesięcznie – 113,00 zł
6) dodatek z tyt. przebywania na urlopie wychowawczym wynosi miesięcznie - 400,00 zł
7) dodatek z tyt. rozpoczęcia nowego roku szkolnego wynosi  jednorazowo we wrześniu - 100,00 zł
8) dodatek z tyt. urodzenia dziecka wynosi jednorazowo – 1 000,00 zł
9) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka  wynosi – 1 000,00 zł przy dochodzie netto na osobę w rodzinie  wynoszącym nie więcej niż 
1 922,00 zł 
10) świadczenie rodzicielskie wynosi miesięcznie – 1 000,00 zł.   Uwaga! – świadczenie jest niezależne od dochodu rodziny
11) specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi miesięcznie 520,00 zł
12) zasiłek dla opiekuna wynosi miesięcznie – 520,00 zł
13) świadczenie pielęgnacyjne wynosi miesięcznie – 1 300,00 zł ( zmiana wysokości nastąpi w styczniu 2017r.) Uwaga! – świadczenie jest 
niezależne od dochodu rodziny .
14) zasiłek pielęgnacyjny wynosi miesięcznie – 153,00 zł .
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