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PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ NA JUBILEUSZ 50-LECIA MAŁŻEŃSTWA

W związku z planowaną w roku 2016 uroczystością związaną z Jubileuszem 50-lecia Pożycia Małżeńskiego, Mieszkańcy Gminy Gidle, 
którzy zawarli związek małżeński w latach od 1962 do 1965, przeżyli wspólnie, nieprzerwanie 50 lat i nie otrzymali medali, proszeni są 
o skontaktowanie się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z Urzędem Stanu Cywilnego w Gidlach. 
W imieniu Jubilatów mogą występować również ich rodziny.  Zgłodzenia są przyjmowane do dnia 29 stycznia 2016r. Wymagane dokumenty do 
wglądu:- odpis skrócony aktu małżeństwa Jubilatów (tylko w przypadku, gdy małżeństwo było zawierane poza Urzędem Stanu Cywilnego 
w Gidlach);   - dowody osobiste małżonków.
Telefon kontaktowy: 34 3272027 lub 34 3272111, poczta elektroniczna: usc@gidle.pl

Rada Gminy oraz Wójt życzą wszystkim mieszkańcom Gminy Gidle, 
aby nadchodzące chwile Świąt Bożego Narodzenia przepełnione były 

miłością, spokojem i pogodą ducha.
Niech Nowy 2016 Rok przyniesie zdrowie, radość, a także spełnienie 

wszystkich życiowych marzeń i planów.



Z SESJI  RADY GMINY

GMINNE INWESTYCJE

Dnia 28 października Sesja Rady Gminy podjęła następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie gminy Gidle na rok 2015,
- w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2016-2019,
- w sprawie zmiany uchwały Nr VII/39/11 Rady Gminy w Gidlach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie
   uchwalenia  wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gidle na lata 2011-2016.
Dnia 26 listopada Sesja Rady Gminy podjęła następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie gminy Gidle na rok 2015,
- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2015-2023,
- w sprawie uchwalenia Programu Współpracy gminy Gidle z organizacjami pozarządowymi na rok 2016,
- w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2016 rok,
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
- w sprawie zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych 
przez gminę Gidle oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli 
wspomagających i doradców zawodowych,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/263/02 Rady Gminy w Gidlach z dnia 10 października 2002r. w sprawie nabycia nieruchomości 
zabudowanej,
- w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Gidle. 

W ramach „Funduszy sołeckich” wykonano:
- Graby: zakupiono i zamontowano ogrodzenie betonowe przy budynku świetlicy wiejskiej na odcinku 30mb (15 przęseł o wysokości 2,0m 
składających się z 3 płyt pełnych i jednej ażurowej). Prace wykonała firma REMPŁYT Woch Marian, Konary ul. Częstochowska 71, 42-270 
Kłomnice, za cenę brutto: 3.136,50zł.  Jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia dostarczone zostaną stoliki oraz krzesła do wyposażenia 
świetlicy, w ilości: 16 krzeseł oraz 6 szt. stołów o wymiarach 100x200 cm. Meble wykona i dostarczy firma: KLONEKS Krzysztof Załóg 
z Ciężkowic za cenę brutto: 4.620,00zł;
- Ciężkowice: wykonano utwardzenie terenu kostką betonową przed wejściem do budynku remizy strażackiej OSP na powierzchni ok. 25m kw.   
wraz z podbudową z tłucznia kamiennego i obramowaniem obrzeżami. Prace wykonała Firma „POZIOM” Eugeniusz Mądry z Radomska, za 
cenę brutto: 1.943,52zł. 
-Zagórze: zakupiono urządzenia zabawowe w postaci bujaka na sprężynie oraz huśtawki metalowej podwójnej, z przeznaczeniem na plac 
zabaw msc. Zagórze. Zabawki dostarczyła firma AVIS Ekologiczne Place Zabaw s.c. z siedzibą w Lublinie przy ul. Turystycznej 106 za cenę 
brutto: 2.521,50zł. Zabawki zostaną zamontowane w I półroczu 2016r. po spełnieniu wymogów Prawa budowlanego.
- Pławno: zakupiono urządzenia na plac zabaw do msc. Pławno (przy boisku szkolnym), w postaci: zestaw zabawowy (1 szt.) j; karuzela 
tarczowa z siedziskami (1 szt); huśtawka równoważnia – ważka (1 szt.). Zabawki zostaną zamontowane w  I półroczu 2016r. przez dostawcę 
tj. firmę „FRAJDA” s.c. z siedzibą w Radawcu Dużym 317A, 21-030 Motycz. Koszt dostawy wraz z montażem wyniesie brutto: 16.496,76zł.
- Gidle: zakupiono materiały budowlane na wykonanie remontu strażnicy OSP w Gidlach oraz materiały do wykonania ogrodzenia działki od 
strony ul. Piaski wraz  z bramą wjazdową i furtką. Powyższe materiały dostarczyła firma P.H.U. „BUDMART” Marcin Borek, Plac 
Dominikański 7, 97-540 Gidle za łączną cenę brutto: 7.091,27zł. Ponadto zakupiono 60 szt. tuj za cenę brutto: 600,00zł;
- Stęszów: zagospodarowano i uporządkowano teren wokół budynku świetlicy, zakupiono materiały budowlane do wykonania remontu 
wewnątrz budynku świetlicy (m.in. gipsowanie, malowanie pomieszczeń), który został wykonany społecznie przez mieszkańców Stęszowa. 
Ponadto zakupiono i posadzono 50 szt. iglaków, materiały na wykonanie ogrodzenia oraz kostkę brukową i obrzeża betonowe. Łączny koszt 
zakupionych materiałów wyniósł brutto: 8.750,38zł. Zlecono również wykonanie mapy d/c projektowych pod plac zabaw, który powstanie za 
budynkiem świetlicy. Koszt wykonania mapy wyniesie: 800,00zł.
- Borowa: zakupiono zestaw do gry w siatkówkę składający się z kompletu słupów stalowych, siatki z antenkami oraz taśm wyznaczających 
pole gry i elementami mocującymi słupy w podłożu. Sprzęt dostarczyła firma PESMENPOL Sp. z o.o., ul. Słowackiego 75a, 32-400 Myślenice 
za cenę brutto: 1.265,06zł.
- Ruda: zakupiono materiał na wykonanie ogrodzenia powstającego w msc. Ruda placu zabaw dla dzieci. Kupiono panele ogrodzeniowe wraz z 
słupkami w ilości 19 kompletów za cenę brutto: 1.603,58zł.
- Kotfin: wykonano roboty budowlane przy budynku świetlicy wiejskiej polegające na częściowym remoncie ściany budynku wraz z rynny 
oraz wymianą rur spustowych przy wejściu do budynku i wykonaniem obróbki wokół stolarki okiennej i drzwiowej. Koszt w/w robót wyniósł 
2.244,50zł, a wykonała je firma Zbigniew Aksman Nieruchomości - Budownictwo z Radomska.         

W ramach przetargu nieograniczonego wybrano do realizacji Wykonawcę, który świadczył będzie usługi zimowego utrzymanie dróg 
gminnych i powiatowych na terenie naszej Gminy. Spośród dwóch złożonych ofert korzystniejsze warunki zaproponowała firma DROMOST 
Sp. j. z Lipia k. Radomska.

Trwają roboty budowlane polegające na przebudowie drogi łączącej ul. Działkową ze szkołą i placem zabaw w Pławnie. W ramach 
inwestycji wykonane zostanie utwardzenie drogi kostką brukową betonową na szerokości 3m i łącznej długości ok. 140mb wraz  z podbudową 
z tłucznia kamiennego. Prace wykonuje wybrana w drodze przetargu nieograniczonego firma ROMTRANS Roman Zając, ul. Topolowa 20,
 42-122 Ostrowy nad Okszą. Termin zakończenia robót do dnia 23.12.2015r., koszt inwestycji brutto, wg kosztorysu ofertowego: 53.999,21zł.



Wykonano  przebudowę drogi gminnej  Borowa-Kocelne Niwy na 
odcinku 689 mb polegającą  na uzupełnieniu podbudowy i ułożeniu 
nawierzchni metodą dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia 
oraz wykonaniu obustronnych poboczy. Prace zostały wykonane 
przez firmę „DROMOST” z Lipia za kwotę 179.444,72 zł.

Przebudowano drogę gminną Wygoda-Ojrzeń na odcinku 1.125,82 
mb polegającą na wzmocnieniu podbudowy i wykonaniu nawierzchni 
asfaltowej o grubości: warstwa wiążąca 4 cm, warstwa jezdna 3 cm 
oraz utrwalenie destruktem obustronnych poboczy. Prace wykonała 
firma „BUD-MET” z  Kłobucka za kwotę 218.610.89 zł

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowych na Budowę sieci wodociągowej z przyłączami 
w miejscowości Stanisławice i Strzała i sieci kanalizacji sanitarnej 
z przyłączami i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 
w miejscowości Stanisławice oraz Budowę sieci wodociągowej 
z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami 
w miejscowości Pławno ul. Działkowa (odcinek ok. 500mb). 
Dokumentację dla Stanisławic i Strzały wykona biuro projektowe P.W. „SONDA” z Częstochowy za cenę: 86.100,00zł z terminem wykonania 
do 09.10.2016r., natomiast projekt na ul. Działkową w Pławnie wykona biuro projektowe „WODMAR” Marianna Jakubiec z Piotrkowa 
Trybunalskiego za cenę: 9.500,00zł w terminie do 25.06.2016r.        

Przy kompleksie boisk sportowych w Gidlach zamontowano dodatkowe piłkochwyty w postaci:  piłko-chwyt o łącznej długości 40 mb 
i wysokości 8m oraz siatką ochronną od wysokości 3,5m wzwyż i piłko-chwyt o łącznej długości 10m (6m + 4m) wraz z siatką ochronną, jako 
dobudowa do już istniejącego piłko-chwytu od strony parkingu. Prace wykonała firma PESMENPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Myślenicach przy ul. Słowackiego 75A,  za cenę brutto: 16.871,91zł.

Dofinansowano parafię pw. Najświętszej Marii Panny Bolesnej w Gidlach w formie zlecenia na koszt Gminy Gidle części prac 
renowacyjno – konserwatorskich  w drewnianym kościele filialnym p.w. św. Marii Magdaleny w Gidlach obejmujących wykonanie opracowania 
barwnego powierzchni ścian wewnętrznych nawy oraz prezbiterium kościoła. Prace wykonała firma P.P.H.U. APLIKA Błażej Zawadzki, 
z siedzibą w Pierzchnie 57G, 42-130 Wręczyca Wielka za cenę brutto: 19.975,20zł.

W miesiącu październiku przeprowadzono generalny remont pomieszczenia nr 1 (Podatki i Kasa) w budynku Urzędu Gminy w Gidlach. 
Prace polegające m.in. na remoncie podłogi, gipsowaniu i malowaniu ścian i sufitów wykonała firma Zbigniew Aksman Nieruchomości - 
Budownictwo z siedzibą w Radomsku przy ul. Piastowskiej 23 lok. 46. Koszt remontu wyniósł: 19.296,06zł.

Uzyskano dofinansowanie na kwotę 196.224,00zł w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji sanitarnej tłocznej, przepompowni 
ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą i budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Gidlach, ul. Kartuzka. Koszt całkowity zadania wg 
umowy z Wykonawcą robót wynosi: 675.327,69zł. Termin zakończenia inwestycji z uwagi na konieczność dokonania istotnych zmian 
projektowych został przesunięty do 30.04.2016r.

Wykonano projekt robót geologicznych pod budowę studni dla ujęcia wody w msc. Ciężkowice, gm. Gidle, na działce nr ewidencyjny 
gruntów 661. Dokumentację sporządziło Biuro Badawczo – Projektowe Geologii i Ochrony Środowiska „GEOBIOS” Sp. z o.o. z siedzibą 
w Częstochowie, przy ul. Tartakowej 82 za cenę: 2.829,00zł. Jest to pierwszy etap sporządzania dokumentacji i budowy ujęcia wody 
w Cieżkowicach, niezbędnego do zasilenia rozbudowanej w poprzednich latach sieci wodociągowej, w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody 
do odbiorców, korzystających dotychczas z ujęcia w Gidlach.

UROCZYSTOŚCI I WYDARZENIA

Uroczystość 11 listopada

Tegoroczna uroczystość 11 listopada upamiętniająca odzyskanie 
w 1918r. przez Polskę niepodległości rozpoczęła Msza Święta 
w intencji Ojczyzny odprawiona w kościele pokartuzkim p.w. 
N.M.P.B. w Gidlach. Po Mszy uczestnicy w asyście Orkiestry Dętej z 
Gidel przemaszerowali pod Obelisk, gdzie odbyła się część oficjalna 
uroczystości z udziałem przedstawicieli władz gminy, zaproszonych 
gości i Orkiestry Dętej z Gidel. 
Przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod Obeliskiem. Młodzież 
z Publicznego Gimnazjum w Gidlach przybliżyła nam historię 
tamtych wydarzeń, natomiast soliści z Gminnego Ośrodka Kultury 
zaśpiewali piosenki o charakterze patriotycznym. Okolicznościowe 
przemówienie wygłosił Wójt Gminy Gidle p. Janusz Pachulski .
Uroczystości prowadziła Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Gidlach  p. Violetta Ojrzyńska.
Podsumowując całe wydarzenie na myśl nasuwa się tylko jedno 
zdanie…Polacy  nie przestańmy dbać wciąż o to ,aby Święto 
Niepodległości miało należne miejsce w świadomości polskiego 
społeczeństwa.



IX Turniej WATRA CUP w Kłomnicach

W sobotę tj. 12 grudnia 2015r. na hali sportowej w Kłomnicach 
odbył się IX Turniej  Watra CUP i Turniej EVITA CUP, którego 
organizatorem był Uczniowski Klub Sportowy WATRA Gidle 
i GLKS gmina Kłomnice. Współorganizatorem Turnieju byli: gmina 
Gidle, OZPN Piotrków Tryb., Powiat Częstochowski, sklep EVITA 
Kłomnice, gmina Kłomnice. Dyplomy, puchary i medale wręczali: 
Stanisław Sipa - Prezes OZPN Piotrków Trybunalski, Jan 
Miarzyński - Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego, Tomasz 
Drab - Właściciel sklepu Evita, Janusz Pachulski - Wójt Gminy 
Gidle, Joanna Gołdon - Prezes UKS WATRA Gidle.

Rocznik 2008 i młodsze:

I miejsce - PSP Gidle 

II miejsce - PSP Pławno

III miejsce - Kochanowice & Ostrówek 

Rocznik 2006 i młodsze        Rocznik 2004 i młodsze
I  miejsce – UKS GOL Częstochowa         I miejsce - UKS GOL Częstochowa 
II miejsce  - UKS WATRA Gidle        II miejsce –KS STAL Radomsko
III miejsce – UKS HERKULES Kochanowice   III miejsce - UKS HERKULES Kochanowice
IV miejsce - UMKS OSTROWIA Ostrówek       IV miejsce - UMKS OSTROWIA Ostrówek
V miejsce - PSP Gidle        V miejsce - PSP Ciężkowice 
VI miejsce - GLKS Kłomnice         VI miejsce - GLKS Kłomnice  

Wyniki rozgrywek:

WIEŚCI SZKOLNE

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GIDLACH

Ślubowanie pierwszoklasistów

28 października mieliśmy ogromną przyjemność być świadkami 
ważnej chwili w życiu społeczności naszej szkoły. Tego dnia 
pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na 
uczniów. Pasowania dokonała dyrektor szkoły p. Joanna Niedźwiecka. 
Pierwszoklasistów przygotowały p. Maria Broniszewska i p. Anna 
Bednarz. 

Wydarzenia kulturalne

Zwyczajem lat poprzednich w szkole odbywają się raz w miesiącu 
koncerty muzyczne organizowane przez Łódzkie Towarzystwo 
Muzyczne im. Karola Szymanowskiego. 

21 października uczniowie klas drugich uczestniczyli w wycieczce do 
Fabryki Bombek w Piotrkowie Trybunalskim. Pod opieką 
przewodnika dzieci zwiedziły zakład i poznały etapy powstawania 
bombki. Uczniowie przekonali się, że praca przy produkcji bombek 
wymaga nie tylko  talentu, ale też ogromnej cierpliwości. 
Atrakcyjnym  punktem wycieczki były warsztaty plastyczne, podczas 
których dzieci ozdabiały bombki według własnego pomysłu. 
Wycieczka dostarczyła wszystkim niezapomnianych wrażeń.

Sukcesy sportowe
30 września uczniowie naszej szkoły zwyciężyli w gminnych  zawodach  sportowych- sztafetowych biegach przełajowych w kategorii chłopców 
oraz dziewcząt. Następnie reprezentowali gminę na szczeblu powiatowym. 6 października podczas powiatowych sztafet przełajowych szkół 
podstawowych nasza szkoła zajęła 6/10 miejsce w kategorii chłopców oraz 6/10 miejsce w kategorii dziewcząt.
W dniach 9 i 19 października odbyły się gminne (chłopcy), powiatowe (dziewczęta) eliminacje w ramach turnieju o Puchar Tymbarku (piłka 
nożna). W kategorii dziewcząt rocznik U10 nasze uczennice zajęły II miejsce, natomiast w kategorii dziewcząt rocznik U8 nasze reprezentantki 
awansowały do dalszej fazy turnieju bez eliminacji z powodu braku innych drużyn. W kategorii chłopców rocznik U12 naszą szkołę 
reprezentowały dwie drużyny, które zajęły kolejno I i II miejsce. Również w kategorii wiekowej U10 nasi uczniowie wystartowali w dwóch 
drużynach zajmując I i III miejsce, a w grupie wiekowej U8 dwie drużyny naszej szkoły zajęły I i II miejsce. 

 

Remont kapliczki

"Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci". Te słowa 
Wisławy Szymborskiej były mottem dla mieszkańców Rudy, którzy 
wyremontowali w czynie społecznym drewnianą kapliczkę znajdującą się przy 
drodze między Rudą a Śliwakowem. Został uporządkowany teren wokół 
kapliczki – cmentarzyk, gdzie pochowane były 32 osoby  z Rudy i Gidel zmarłe 
w 1852 roku na epidemię cholery.
Dnia 7 października br. Ks. Proboszcz wraz z Ks. Wikarym odprawili Mszę św. 
oraz poświęcili kapliczkę i tablicę upamiętniającą to ważne dla mieszkańców 
Rudy miejsce. 



PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CIĘŻKOWICACH

Ślubowanie klasy I
W dniu 13 października odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Na uroczystość przybyli rodzice pierwszoklasistów. Swoją 
obecnością zaszczycił nas również Wójt Gminy Gidle mgr Janusz Pachulski. Wszyscy z uwagą obserwowali dzieci, które w żakowskich 
czapkach energicznie wkroczyły na salę i zaprezentowały swoje talenty oraz umiejętności w części artystycznej. Po występie pierwszoklasiści 
złożyli przysięgę, a następnie zostali pasowani przez panią dyrektor mgr Annę Gniatkowską  na uczniów i odcisnęli swój kciuk na akcie 
ślubowania.

Śniadanie Daje Moc
6 listopada nasza szkoła już po raz kolejny wzięła udział 
w obchodach Dnia Śniadanie Daje Moc i była otwarta dla 
wszystkich osób chcących zjeść zdrowy posiłek. Uczniowie klas 
„0”-VI przynieśli niezbędne produkty i wspólnie z nauczycielami, 
rodzicami i pielęgniarką szkolną panią Agatą Bilicz przygotowali 
drugie śniadanie. 
Następnie udekorowali stoły, ustawili wykonane kanapki i zaprosili 
wszystkich zgromadzonych do wspólnego posiłku. Dzień ten był 
podsumowaniem cyklu zajęć, podczas których dzieci poznawały 12 
zasad zdrowego odżywiania w ramach programu Śniadanie Daje 
Moc. Dodatkowo była to wspaniała forma integracji dzieci, 
rodziców i nauczycieli naszej szkoły.

Dzień Papieski
W czwartek 22 października we Wspomnienie Św. Jana Pawła II 
w naszej szkole odbył się apel z okazji XV Dnia Papieskiego pod 
hasłem „Jan Paweł II – Patron Rodziny”. Uczniowie występujący 
w przedstawieniu podkreślili, że tak jak w czasie swego ziemskiego 
życia Jan Paweł II troszczył się o rodziny i wzywał do troski o nie, tak 
i teraz – będąc z Bogiem w niebie jest świętym opiekunem, czyli 
patronem rodzin. Na zakończenie cała społeczność szkolna wraz 
z zaproszonym księdzem proboszczem, zaśpiewali ulubioną pieśń 
Ojca Świętego – Barkę.

ZESPÓŁ SZKOLNO- GIMNAZJALNY W PŁAWNIE

„Dopalacze- Stop”
25 listopada 2015r w ZSG w Pławnie odbyły się szkolenia pod hasłem “Dopalacze – Stop”. Pracownicy Śląskiego Centrum Profilaktyki 
I Psychoterapii w Katowicach przeprowadzili warsztaty z uczniami, z  nauczycielami oraz rodzicami. Celem spotkań było przekazanie 
najważniejszych informacji o środkach psychoaktywnych takich, jak dopalacze i narkotyki. 
„Nawet kura gdacze, że złe są dopalacze”
8 grudnia 2015r w  ZSG w Pławnie  został rozstrzygnięty powiatowy konkurs pt. „Nawet kura gdacze, że złe są dopalacze”. Zadanie 
konkursowe polegało na nakręceniu filmu profilaktycznego dotyczącego szkodliwości zażywania dopalaczy oraz umiejętności ich 
odmawiania. Udział w konkursie wzięli gimnazjaliści ze szkół w Radomsku, w Gidlach i w Pławnie. Uczniowie poważnie podeszli do tematu, 
czego dowodem są profesjonalnie nakręcone przez nich filmy. Jury konkursowe w składzie: Pani A. Gołdon, Pani A. Jezuita i Pani A. Zajdlicz 
przyznało następujące miejsca:
I – Dominik Dąbrowski i Daniel Wilczyński z ZSG w Pławnie
II – Wojciech Całus i Mateusz Tarnowski z PG w Gidlach
III – Ewa Barańska i Monika Szymala z PG w Gidlach
Organizatorem konkursu była pani mgr Renata Kucuń – Marchewka

Sukcesy naszych uczniów
Uczniowie ZSG w Pławnie wzięli udział w II edycji konkursu 
plastycznego pt. „Dzień Dobrych Aniołów” zorganizowanego przez 
Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku.  
Emilia Rokita zajęła I miejsce w kategorii „Anioł przestrzenny”. 
Praca Patrycji Rębisz  została wyróżniona. 
Uczennice naszej szkoły uczestniczyły w konkursie piosenki 
bożonarodzeniowej po angielsku i po niemiecku „ It's Christmas – 
Weihnechten Time„ zorganizowanym przez Zespół Szkolno – 
Przedszkolny w Stobiecku Szlacheckim. Barbara Moroń zajęła I 
miejsce , a Emilia Rokita III miejsce w kategorii klas IV – VI sp.
 Uczniowie ZSG w Pławnie wzięli udział w harcerskim konkursie 
plastycznym „Moja wymarzona przygoda”. Błażej Dobrakowski – 
uczeń klasy IB zajął I miejsce w kategorii „Zuchy”. Konkurs został 
zorganizowany przez Hufiec Radomsko – organizatorów Festiwalu 
Harcerskiego OPAL 2015.

Grupa Charytatywna „Dzieci -  Dzieciom” wraz z Samorządem 
Uczniowskim ZSG w Pławnie zorganizowały dla społeczności 
lokalnej Kiermasz Świąteczny. Podczas kiermaszu można było 
nabyć: sianko pod obrus, aniołki i choinki, które zostały wykonane 
przez uczniów naszej szkoły. Kiermasz odbył się  13 grudnia 2015 
roku, przed Kościołem p.w. św. Stanisława BM.

Sukcesy sportowe
6 października 2015r. reprezentacja dziewcząt PG w Pławnie 
(w składzie Sylwia Ścisły, Julita Pawłowska i Patrycja Rylik) 
zwyciężyła w Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego i tym samym 
awansowała do mistrzostw powiatu. Powiatowy Turniej Tenisa 
Stołowego odbył się 8 października 2015r. na Hali PG Dobryszyce. 
Nasza drużyna w składzie  Sylwia Ścisły, Julita Pawłowska i Natalia 
Karbownik zajęła II miejsce i awansowała do turnieju rejonowego.
Półfinał wojewódzki odbył się  30 października 2015r. w Zelowie. 
Drużyna dziewcząt z Pławna zajęła VI miejsce. 
20 listopada 2015r. drużyna dziewcząt z gimnazjum w Pławnie zajęła I 
miejsce w Gminnych zawodach w Unihokeja i przeszła do etapu 
powiatowego. 
Powiatowe zawody w Unihokeja odbyły się 23 listopada 2015r w PG 
Gomunice. Nasza drużyna zajęła VI miejsce.
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SUKCES ANI

Uczennica klasy trzeciej  Anna Pietras po raz drugi z rzędu zakwalifikowała się do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Geografii dla uczniów Gimnazjum. Gratulujemy i trzymamy mocno kciuki za awans do kolejnego etapu.

KONKURS PIOSENKI BOŻONARODZENIOWEJ
3.12.2015 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku odbyła się gala piosenki bożonarodzeniowej WEIHNACHTSVOICERADOMSKA, 

połączona z akcją charytatywną „Kto spełni nasze sny – Mikołajem możesz być i Ty”. W konkursie wzięła udział uczennica naszego gimnazjum 
– Maria Markiewicz,    która zaśpiewała piosenkę „So This Is Christmas” z repertuaru Celine Dion. Swoim wykonaniem zachwyciła nie tylko 
publiczność, ale również jurorów, którzy przyznali jej I miejsce w kategorii piosenki anglojęzycznej.

EDUKACJA I WYCHOWANIE POPRZEZ FILM

        W bieżącym roku szkolnym młodzież gimnazjalna bierze udział w projekcie edukacji medialnej KinoSzkoła. To już kolejna edycja tego 
projektu, którego celem jest wzrost świadomości i kompetencji medialnych. Tegoroczny cykl ma charakter profilaktyczno-społeczny.  
W ramach projektu gimnazjaliści z klas III w październiku uczestniczyli w projekcji filmu „Podkręć jak Beckham” oraz prelekcji na 
temat:Motywacja - podstawa sukcesu. W listopadzie  uczniowie klas Ia i Ib obejrzeli film „Biała jak mleko, czerwona jak krew” oraz wysłuchali 
wykładu: Wewnętrzne drogowskazy – co jest w życiu ważne?.W kolejnych miesiącach uczniowie będą mogli wziąć udział w następujących 
pokazach:  grudzień - „Rozumiemy się bez słów” - Jak ze sobą rozmawiać, żeby się porozumieć? O istocie komunikacji.-  styczeń - „Moja chuda 
siostra” - Zaburzenia w odżywianiu – anoreksja i bulimia  luty - „Bluebird” - Relacje rówieśnicze, do czego prowadzi przemoc?   marzec - „Była 
sobie dziewczynka” - O konsekwencjach własnych decyzji, próby samobójcze nastolatków;   kwiecień - „Przytul mnie” - Cyberprzemoc, gdzie 
są granice wolności w sieci? maj - „We are the best!” - Subkultura jako sposób na młodzieńczy bunt     czerwiec - „Najważniejszy głos” - Rola 
mediów w życiu obywateli . Projekt realizuje Miejski Dom Kultury w Radomsku.

SPORT

W dniu 8 października 2015 r. w Dobryszycach odbyły się gimnazjalne drużynowe mistrzostwa powiatu radomszczańskiego w tenisie stołowym 
chłopców i dziewcząt. W turnieju tym gminę Gidle po wcześniejszym zwycięstwie nad chłopcami z Pławna reprezentowała drużyna z PG Gidle 
w składzie: Filip Rozpędek, Mateusz Rozpędek, Konrad Cudak. Nasza drużyna zajęła drugie miejsce  i wraz z mistrzami powiatu z Dobryszyc 
zakwalifikowała się do rozgrywek rejonowych. W mistrzostwach rejonu  nasi chłopcy również spisali się na medal zajmując trzecie miejsce.

DZIAŁALNOŚĆ PCK
 17 października obchodziliśmy ustanowiony w 1992 r. przez ONZ Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. Głównym celem obchodów 
tego dnia jest zwrócenie uwagi na problem biedy i wykluczenia społecznego oraz podkreślenie solidarności i braterstwa z osobami dotkniętymi 
ubóstwem. Szkolne koło PCK przygotowało w dniu  20 października  ciepły posiłek dla wszystkich uczniów oraz pracowników szkoły 
podstawowej i gimnazjum. W zorganizowanie tej akcji na terenie naszej szkoły, hojnie włączyli się właściciele sklepów z Gidel. Za dobre serce 
serdecznie dziękujemy: właścicielom sklepu Delikatesy Centrum,  właścicielom sklepu Lewiatan, p. Markowi Olejnikowi ,  p. Gabrieli 
 Andrzejowi Cudakom, p. Bernardzie i Marianowi Sikorom, p. Andrzejowi Kurzawie. Uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się w pomoc 
na rzecz fundacji osób niewidomych i niepełnosprawnych „ Pomóż i Ty”  Zebrane fundusze w kwocie 81,00 zł zostaną przekazane 
podopiecznemu fundacji Jakubowi Nowakowskiemu. Druga akcja charytatywna dotyczyła fundacji „Razem Łatwiej”  Kwotę 83,19 zł 
przeznaczono na rehabilitację małego Nahanka.

Dziękujemy wszystkim, którzy nie pozostali obojętni i przyłączyli się do akcji organizowanych przez szkolne koło PCK.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W PŁAWNIE

TEATRZYK
W dniu 18 listopada 2015r. do naszego przedszkola zawitał 
teatrzyk „Magik” z Białegostoku, z przedstawieniem pt. „Pimpuś 
Sadełko w krainie witaminek”. Aktorzy w humorystyczny sposób 
przypomnieli dzieciom o zdrowym odżywianiu się, oraz 
codziennym dbaniu o higienę własnego ciała

ANDRZEJKOWE WRÓŻBY
Dzień 30 listopada 2015r. upłynął pod znakiem „Andrzejkowych 
wróżb”.W świat wróżb i zabaw wprowadziła dzieci p. M 
Kaczmarek przebrana za wróżkę. Przedszkolaki miały okazję 
wziąć udział w zabawach takich  jak: „Czarodziejski kolor”, „Koło 
szczęścia”, „Kim będę gdy dorosnę”. Nie obyło się bez 
tradycyjnego lania wosku. Śmiechu i zabawy było co niemiara !

MIKOŁAJ
3 grudnia 2015r. odwiedził nasze przedszkole Święty Mikołaj. 
Dzieci
 z niecierpliwością już od samego rana wyglądały na 
niecodziennego gościa. I wreszcie przyszedł! Sam we własnej  
osobie, z ogromnym workiem prezentów dla wszystkich dzieci. 
Przedszkolaki bez tremy prezentowały poznane wiersze 
i piosenki. Potem każde z nich otrzymało z rąk Św. Mikołaja 
upragniony prezent.

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
24 listopada 2015r. odbyło się „Pasowanie na Przedszkolaka”. W grono 
przedszkolaków zostały przyjęte dzieci , które w b. r. przekroczyły po raz 
pierwszy  mury przedszkola. W tym uroczystym dniu maluchy pod 
kierunkiem wych. grupy p. A. Jóźwik zaprezentowały przed 
zaproszonymi rodzicami okazjonalne wiersze i piosenki, złożyły 
uroczystą przysięgę, oraz otrzymały pamiątkowe dyplomy.
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KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ BAJKĘ
Pod koniec listopada w Publicznym Przedszkolu w Gidlach dzieci i rodzice zostali zaproszeni przez wychowawcę Ewelinę Lara do konkursu, 
który polegał na ułożeniu własnej bajki  i zilustrowaniu jej. Pomysłodawcami fabuły bajki oraz twórcami ilustracji miały być dzieci, rodzice zaś 
mieli za zadanie spisać treść bajki oraz umieścić go w wykonanej przez swoje pociechy książeczce. Uczestnicy wykazali się dużą wyobraźnią 
i pomysłowością. Oto laureaci konkursu:  I miejsce zajęła Julia Kocela za wymyślenie wierszowanej historyki o chomiku pt. „Psotnik Gryzek”, 
II miejsce zajęła Julia Matyjaszczyk za opowiadanie pt. „Czarodziej Teo” oraz Szymon Natywa za historyjkę zatytułowaną „Chomik Stefan”, 
III miejsce zajęła Paulina Musiał za książeczkę pt. „Księżniczka Aleksandra i książę Aleksander”. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy 
uznania oraz upominki. Książeczki umieszczona na honorowym miejscu w „Kąciku książki”. Serdecznie dziękujemy rodzicom i dzieciom za 
udział w konkursie.

ANDRZEJKI
W Publicznym Przedszkolu w Gidlach Andrzejki odbyły się 
27.11.2015 r. a poprowadziły je dwie wróżki – Ewelina Lara i Lidia 
Zięba. Wkraczając do „krainy wróżb i magii” wszyscy nauczyli się 
magicznego zaklęcia, które przemieniało zwyczajne przedmioty w 
zaczarowane. 
Z „magicznych kartoników” dowiedziały się jaki zawód będą 
wykonywały w przyszłości, „kolorowe klucze” odzwierciedlały 
cechy osobowości dzieci w odległej przyszłości, a wróżba z literkami 
informowała o podróżach zagranicznych jakie przedszkolaki odbędą 
w najbliższym czasie. . Obyło się także wiele innych tradycyjnych 
wróżb andrzejowych, np. „Łowienie gwiazdek przeznaczenia”, 
„Kubeczki”, „Magiczne talerze”. Na zakończenie dzieci poznały 
swoją przyszłość przelewając wosk przez ucho starego klucza.

 

MIKOŁAJKI
4 grudnia 2015 r. do drzwi Publicznego Przedszkola w Gidlach zapukał długo oczekiwany gość – Święty Mikołaj. Każda grupa przygotowała 
dla gościa wierszyk lub piosenkę niespodziankę. Święty Mikołaj przed rozpoczęciem rozdawania prezentów, zapytał dzieci czy były grzeczne, 
czy słuchały rodziców i pań w przedszkolu. Po uzyskaniu odpowiedzi wszystkie przedszkolaki zostały obdarowane prezentami. W tym 
radosnym dniu na wszystkich buziach dzieci odmalował się uśmiech. 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Konkurs recytatorski „Życie do utraty tchu”
W dniu 19.11.2015 rw Gminnym Ośrodku Kultury odbył się zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gidlach Konkurs 

Recytatorski H. Poświatowskiej pod hasłem: „Życie do utraty tchu”. W konkursie wzięło udział 17 uczniów ze szkól podstawowych 
i gimnazjalnych z terenu gminy Gidle, którzy recytowali utwory poetki urodzonej w Częstochowie, Haliny Poświatowskiej.
Nagrody konkursowe przyznano w dwóch kategoriach: 
klasy VI oraz klasy I-III Gimnazjum
 W pierwszej kategorii przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

1. Emilia Rokita  (ZSG w Pławnie)
2. Natalia Skibińska  (ZSG w Pławnie)
3. Antoni Flasza i Dominik Nożownik  (PSP w Ciężkowicach)
4. wyróżnienie: Julia Powroźnik  (PSP w Gidlach)

 W drugiej kategorii przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:
1. Katarzyna Gonera i Żaneta Sadkowska   (PG w Gidlach)
2. Martyna Grządziel  (PG w Gidlach)
3. Aleksandra Wierzbicka  (ZSG w Pławnie)
4. wyróżnienie: Inez Zatoń  (ZSG w Pławnie)

"Czytam sobie w bibliotece" - W. Widłak "Marta i ufoludek"

 Biblioteka  w Gidlach przeprowadziła drugie spotkanie w ramach akcji 
„Czytam sobie w bibliotece”. W  dniu 27.10.2015r. uczestnikami 
warsztatów twórczych  byli uczniowie kl. II A  z PSP w Gidlach. Zajęcia 
zostały zrealizowane na podstawie  książki W. Widłaka pt.” Marta
 i ufoludek”. Tym razem dzieci utrwalały swoją wiedzę na temat śmieci. 
Z różnego rodzaju śmieci, tj. rolek po papierze toaletowym, pudełek po 
herbacie, płyt, nakrętek po napojach i in. uczniowie mieli stworzyć 
wytwory własnej wyobraźni. 

Warsztaty twórcze w ramach akcji ”Czytam sobie w bibliotece”

W dniu 08.10.2015 r. o godz. 10:00 w GBP w Gidlach odbyły się 
warsztaty twórcze w ramach akcji „Czytam sobie w bibliotece”,  
w których wzięły udział  dzieci z klasy II b  PSP w Gidlach. Na 
zajęciach dzieci poznały historię pierwszej wyprawy na Księżyc. 

Na zakończenie dzieciom rozdano teczki „Czytam sobie 
w bibliotece” oraz pamiątkowe dyplomy.

GMINNY OŚRODEK KULTURY W GIDLACH

Warsztaty rękodzieła w Dolinie Osikowej
30 października 2015r. dzieci oraz młodzież 
z kółka plastycznego działającego przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Gidlach miały okazje brać 
udział w warsztatach rękodzieła w Koziegłowach. 
Grupa składająca się z 40 osób zapoznała się 
z techniką wykonania ozdób świątecznych 
z wiórków osikowych. 

Nagroda na Międzynarodowym Festiwalu na Litwie
Międzynarodowy Festiwal „Kaunas Talent 2015” odbył się w dniach 19-24 listopada 
w Kownie na Litwie. Gminny Ośrodek Kultury reprezentowała 14-letnia wokalistka 
Marysia Markiewicz. Wśród artystów z Litwy, Rosji, Ukrainy, Portugalii, Węgier, Łotwy, 
Turcji, Włoch, Hiszpanii, Gruzji, Armenii, Bułgarii, Rumunii i Malty. Interpretacje polskiej 
wokalistki zaowocowały przyznaniem przez międzynarodowe jury nagrody w postaci 
I miejsca. Gala Kaunas Talent 2015 odbyła się w największej na Litwie hali sportowej 
Żalgiris Arena. Marysi gratulujemy i życzymy sukcesów!
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VII Gminny Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej
Już po raz siódmy w Gminnym Ośrodku Kultury w Gidlach rozbrzmiewały 
pieśni o tematyce żołnierskiej  i patriotycznej. 6 listopada do siedziby GOK 
przybyło 39 dzieci z terenu naszej gminy, oraz gminy Kłomnice by 
zaprezentować przygotowane utwory. Po przesłuchaniach konkursowych 
komisja w składzie: Violetta Ojrzyńska – Dyrektor GOK, Sylwia 
Łuczyńska – wokalistka oraz Marta Szczepańska – instruktor postanowiła 
przyznać następujące miejsca: 
Kat. kl. I-III

I miejsce - Katarzyna Mariankowska, Oliwia Siemińska
II miejsce - Marta Łągiewka, Marcel Burda, Zuzanna Cudak
III miejsce - Julia Gonera, Dominika Sawicka, Oliwia Bartnik
wyróżnienie - Martyna Kosmala, Marta Normand

Kat. IV-VI
I miejsce - Barbara Moroń
II miejsce - Paweł Sawicki, Dawid Załóg, Dominika Musiał, Justyna Frączyk
III miejsce - Maja Gajewicz, Laura Grabarczyk
Wyróżnienie - Natalia Mai, Michalina Serwa           Grand Prix -  Emilia Rokita

Kat. gimnazjum
I miejsce - Piotr Woldan,  II miejsce - Karolina Bajor
III miejsce - Sylwia Ścisła

                                 „Przedszkolaki bawią się i uczą” w Ciężkowicach
W okresie od 04.05.2015r. do 30.11.2015r. Gmina Gidle realizowała projekt pn. „Przedszkolaki bawią się i uczą” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt miał na celu podniesienie 
standardu pracy oddziału przedszkolnego zlokalizowanego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ciężkowicach poprzez realizację 
następujących zadań:
- Organizacja placu zabaw – polegające na zakupie i montażu urządzeń zabawowych przeznaczonych na doposażenie istniejącego przy PSP 
placu zabaw. Zakupiono: górę wspinaczkową, huśtawkę wagową, 2 szt. sprężynowców, 3 szt. stolików piknikowych z parasolem oraz 
karuzelę;
- Dostosowanie pomieszczeń w zakresie dostosowania toalety dla potrzeb dzieci przedszkolnych poprzez zakup podajników na mydło, 
papier, ręczniki papierowe oraz podestów do toalet i umywalek;
- Wyposażenie – zakupiono m.in. doposażenie kuchni (m.in. talerze, sztućce, termosy, kubki, dzbanki), meble wypoczynkowe (m.in. pufy, 
poduszki, kształtki), ławki do szatni, meble i wyposażenie (stoliki, organizery, itp.), zabawki i pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, 
sprzęt ICT (kserokopiarka, tablica interaktywna z oprogramowaniem, radiomagnetofon, aparat fotograficzny, projektor, laptop, mikrofony), 
komplet wyposażenie zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, zestaw do utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz 
w dwóch oknach oddziału przedszkolnego zamontowane zostały rolety okienne.

Realizacja projektu zamknęła się kwotą 59.797,68zł w całości finansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   

Od 1 stycznia 2016 r. rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzeniu zasady 
“Złotówka za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów.
Nowela, która  wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., zakłada, iż przekroczenie kryterium dochodowego spowoduje obniżenie 
wysokości otrzymywanych świadczeń rodzinnych zamiast całkowitego pozbawienia do nich prawa. Otóż świadczenia te będą obniżane 
o taką kwotę, o jaką przekroczony został próg dochodowy. Zasada „złotówka za złotówkę” ma być stosowana do zasiłku rodzinnego 
i dodatków do tego świadczenia. Nowe zasady przyznawania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego świadczenia będą obowiązywać od 
pierwszego dnia 2016 r. Świadczenie rodzicielskie już od stycznia 1 tys. zł miesięcznie przez rok, od 2016 roku, będą mogły otrzymać rodziny, 
którym urodzi się dziecko, a które do tej pory nie mogły skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego. Kto będzie mógł skorzystać 
ze świadczenia. Komu będzie przysługiwało świadczenie? Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać rodzicom, którzy nie otrzymują 
zasiłku macierzyńskiego. Z nowego świadczenia będą mogli skorzystać:  studenci,  osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w 
Urzędzie Pracy czy nie), osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych.  
O przyznanie świadczenia będą mogły również ubiegać się osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jeżeli 
nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego. Skorzystają z niego również rodzice, których dziecko urodzi się przed 1 stycznia 2016 r., a którzy 
nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do 
ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków). Świadczenie będzie wynosiło 1 tys. zł miesięcznie 
na rękę.
Nowe świadczenie będzie przyznawane niezależnie od dochodu rodziny i będzie można je pobierać przez rok  (52 tygodnie) w przypadku 
urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni - trójki, 69 tygodni - 
czwórki, a przy piątce i więcej - 71 tygodni.
Jeżeli rodzina przyjmie dziecko na wychowanie świadczenie będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 7 lat. W momencie kiedy 
dziecko będzie miało odroczony obowiązek szkolny, nie dłużej niż do ukończenia 10 roku życia. 

GOPS   APELUJE
W związku z okresem zimowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gidlach  uprzejmie prosi  mieszkańców naszej gminy 
o zainteresowanie się sytuacją zamieszkałych  sąsiedztwie osób samotnych, w starszym wieku, niepełnosprawnych lub rodzin znajdujących 
się w trudnych sytuacjach życiowych.W razie zaistnienia niepokojących sytuacji prosi się o zgłoszenie ich do Ośrodka Pomocy. 
Kontakt telefoniczny   z  GOPS – 34-32 72 027  , 34-23 72 111 wew.220, 221

Jeśli jesteś świadkiem lub ofiarą przemocy w rodzinie powiadom:
GOPS Gidle  tel. 34/3272027 lub 34/3272111 wew.220 , 221
Policję  tel. 997 lub  tel. 44 685 28 11, 44 685 28 21  
 Prokuraturę 44/683 47 70
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia” 801 120 002  pon-sob. 8ºº- 22°°.
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