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Z okazji nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia 

wszystkim Mieszkańcom Gminy Gidle 
życzymy, aby były  one wypełnione 

radością i miłością, niosąc spokój 
i odpoczynek.

W Nowym 2018 Roku, głębokiej wiary, 
szczęścia i powodzenia, 

aby spełniły się wszystkie marzenia, 
a każdy dzień pełen był optymizmu.

            
       Wójt Gminy Gidle  Janusz Pachulski
    Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Ostojska



INFORMACJE Z SESJI RADY GMINY W GIDLACH

W dniu 17 października 2017r. podjęto uchwałę w sprawie rozpatrzenia ponownie 
uchwalonego przez zebranie wiejskie wniosku sołectwa Ciężkowice dotyczącego przyznania 
środków z funduszu sołeckiego w 2018r. oraz uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Gidle
 na rok 2017.
Kolejna Sesja odbyła się 9 listopada 2017r. podczas której uchwalono następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Gidle na rok 2017;
- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2017-2030;
-w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej; 
- w sprawie określenia warunków i stawek procentowych bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych;
- w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków na 2018r.
Podczas listopadowej Sesji , która odbyła się 30.11.2017r. podjęto uchwały:
- w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gidle na lata 2017-2023;
-w sprawie zmian w budżecie Gminy Gidle na rok 2017;
-w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gidle z organizacjami pozarządowymi na rok 2018;
- w sprawie zmian w Statucie Gminy Gidle;
- w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gidlach;
- w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gidle do złożenia wniosku o dofinansowanie z programu operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „ Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
w Gidlach oraz do akceptacji założonych w projekcie przedsięwzięcia planów taryfowych w okresie realizacji i trwałości projektu, wraz 
z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf;
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
- w sprawie przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Pławnie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową 
im. Leona Kruczkowskiego w Pławnie;
- w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Gidlach 
w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Józefa  Piłsudskiego w Gidlach;
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego 
w Ciężkowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Ciężkowicach;
- w sprawie uchylenia imienia Leona Kruczkowskiego z nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej w Pławnie;
-w sprawie zaciągnięcia kredytu w roku 2017.
W dniu 15 grudnia podjęto następujące uchwały:
- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gidle na rok 2018;
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2018-2035;
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Gminy Gidle na rok 2018; 
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gidle na rok 2018.

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE NA ŁAWNIKA

Na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016r. poz. 2062 z późn. zm.) 
Rada Gminy w Gidlach dokona wyboru ławnika na kadencję 2016-2019 poprzez wybór w wyborach uzupełniających. .Wybór ławników 
odbędzie się w terminie najpóźniej w  lutym 2018 r. – przy czym zgłoszenie kandydatów na ławników musi nastąpić 
w nieprzekraczającym terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku.
Liczba ławników do wybrania wynosi:
1. Do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim - 1
Ławnikiem może być wybrany ten kto:

1. Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. Jest nieskazitelnego charakteru,
3. Ukończył 30 lat,
4. Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5. Nie przekroczył 70 lat,
6. Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7. Posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być :
1. Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2. Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3. Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4. Adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5. Radcy prawni i aplikanci radcowscy,      
6. Duchowni,
7. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8. Funkcjonariusze Służby Więziennej,
9. Radni gminy, powiatu i województwa.



Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, 
zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo 
wyborcze, zamieszkujących na terenie Gminy Gidle. Procedurę wyboru ławników, szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów 
na ławników oraz wzór karty zgłoszenia określa ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (rozdział 7) oraz Rozporządzenie 
Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na 
ławników oraz wzoru karty zgłoszenia z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 121, poz.693).
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, 
zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej 
z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez 
obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby.
2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3. Oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także , że władza rodzicielska nie została mu 

ograniczona ani zawieszona.
4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do 
wykonywania funkcji ławnika.

5. Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (§ 7 ust,1-3 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu 
i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. 
poz.212)

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizacje społeczną lub zawodową, 
zarejestrowana na podstawie przepisów prawa, dołącza się również :

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego 

rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji;

- imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym 

podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli. Osobą 

uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako 

pierwsze na liście (art.162 § 6 usp).
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia 
lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. O kandydatach na ławników Rada Gminy zasięga informacji od właściwych organów Policji. 
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do Rady Gminy po 
upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Wnioski są przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2017r. 
                                                                           

Przewodniczący Rady Gminy w Gidlach
                                                                                       Grażyna Ostojska

Wójt Gminy Gidle informuje, że Gmina Gidle ubiega się o pozyskanie środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne 
źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.
Wstępne założenia zakładają, że projekt polegał będzie na montażu różnych rodzajów instalacji Odnawialnych Źródeł Energii tj. instalacji 
kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, pieców na biomasę i instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na 
budynkach mieszklanych położonych na terenie Gminy Gidle.
Przewidywane dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowanych. Kosztami niekwalifikowanymi są: podatek VAT 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE GIDLE

(8 % w przypadku montażu instalacji na dachu bądź 
elewacji budynku mieszkalnego, natomiast 23 % 
wynosi podatek jeżeli instalacja montowana jest na 
gruncie, budynku gospodarczym lub garażu)

Na dzień 20 grudnia 2017r. do Urzędu Gminy 
w Gidlach wpłynęło ponad 150 wniosków na 
instalacje solarne, fotowoltaiczne, a także wymianę 
kotłów na biomasę. Łączna ilość instalacji wynosi 
około 200 sztuk. 



 

GMINNE INWESTYCJE
W dniu 23 listopada 2017r. zawarto umowę na inwestycje pn. Budowa przyłączy wodociągowych do zdrojów ulicznych na osiedlu 
w Gidlach. Prace wykonuje firma EL-BUD Paweł Wlażak z Radomska, która w postępowaniu przetargowym złożyła najkorzystniejszą 
ofertę na wartość 88.601,28 zł. Planowane zakończenie inwestycji to styczeń 2018r.
28 listopada br. podpisano umowę na budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gidle ul. Cmentarna. Prace wykonuje firma 
Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe ELWOD z Kielc, która została wyłoniona w wyniku postępowania przetargowego. Oferta 
złożona przez w/w firmę wynosi 144.838,370 zł. Planowane zakończenie robót  przewiduje się do 22.12.2017r.

W ramach funduszu sołeckiego zakończyły się prace remontu boksu garażowego OSP Wojnowice, położony został też nowy dach na 
świetlicy wiejskiej w Kotfinie, wykonano remont pomieszczeń sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Pławnie. 
Rozpoczęto prace nad inwestycją pn. Budowa przedszkola publicznego w Gminie Gidle w technologii pasywnej. Powstała wstępna 
koncepcja, a program funkcjonalno-użytkowy opracowała firma NEOEnergetyka z Warszawy specjalizująca się 
w budownictwie pasywnym.
W miejscowości Borowa postępują prace przy budowie Świetlicy Wiejskiej, budynek w stanie surowym ma zostać oddany do końca tego 
roku. Pozostałe prace planowane są na 2018r. a całość inwestycji ma zakończyć się do czerwca 2018 roku.
W dniu 15 grudnia 2017r. otwarto oferty na przetarg nieograniczony inwestycji pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości 
Stanisławice”. Na dzień złożenia ofert do Urzędu Gminy wpłynęły dwie propozycje; od firmy  P.U.S.H. PRO-AQUA  A.M.M.  oraz od 
firmy HYDROMEX PLUS.

Obecnie trwa  etap ich analizy i oceny.

WYDARZENIA I UROCZYSTOŚCI…

ZŁOTE GODY

Dziesięć par świętowało w piątek 27 października 2017r. Złote Gody w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gidlach. Zaproszone małżeństwa 
otrzymały medale za długoletnie pożycie małżeńskie.  Życzenia jubilatom złożyli Wójt Gminy Gidle Janusz Pachulski, przewodniczący 
Rady Gminy Grażyna Ostojska, sekretarz Urzędu Gminy Urszula Borowik, a także z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Jolanta 
Łęska. Po chwilach życzeń, wzruszających przemówień oraz toastu z lampką szampana, jubilaci świętowali 
w prawdziwie weselnej atmosferze. Uroczystość uświetnił przepiękny koncert wokalistek Gminnego Ośrodka Kultury w Gidlach. 
Nie zabrakło również kwiatów i prezentów.
Wśród wyróżnionych par znaleźli się:

1. Krystyna i Stanisław Piaseccy  
2. Mirosława i Stanisław Banaszkiewicz
3. Marianna i Marian Michoń
4. Janina i Witold Firek
5. Maria i Tadeusz Kanafa
6. Józefa i Mieczysław Borowik
7. Henryka i Czesław Barańscy
8. Cecylia i Stanisław Motyl
9. Lidia i Kazimierz Flasza
10. Edmunda i Jan Jędrzejczyk (ta para obchodziła 60 lat wspólnego pożycia małżeńskiego)



OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

W sobotę 11 listopada 2017r. w Gidlach uroczyście obchodziliśmy 
Narodowe Święto Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się Mszą 
Świętą koncelebrowaną przez księdza proboszcza Czesława Kierasa 
w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej 
w Gidlach. Po nabożeństwie, w asyście Orkiestry Dętej z Gidel oraz 
przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
naszej gminy przemaszerowano  pod obelisk upamiętniający 70 rocznicę 
odzyskania niepodległości, gdzie delegacje Urzędu, Rady Gminy, 
Zarządu Gminnego PSL, Związku Emerytów i Rencistów z Pławna, 
wszystkich szkół i przedszkoli z terenu naszej gminy, złożyły wiązanki 
kwiatów. Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Gidlach 
przedstawili okoliczności, w jakich doszło do oswobodzenia naszego 
kraju w 1918 roku. Patriotyczne pieśni mogliśmy usłyszeć w wykonaniu 
solistów GOK w Gidlach Zuzanny Cudak i Laury Grabarczyk. Na 
zakończenie uroczystości, przed koncertem Orkiestry Dętej z Gidel, głos 
zabrał Wójt Gminy p. Janusz Pachulski mówiąc, że dzień 11 listopada jest 
szczególnym dniem, to dzień w którym po 123 latach niewoli pod 
zaborami w 1918r. Polska odzyskała niepodległość, a udział w takich 
uroczystościach jest przejawem patriotyzmu, za który na koniec swojego wystąpienia  Wójt podziękował wszystkim obecnym. 
Całość uroczystości prowadzona była przez p. Violettę Ojrzyńską.

PODSUMOWANIE ROKU REYMONTA

Sejmik Województwa Łódzkiego w 150. Rocznicę 
urodzin Władysława Stanisława Reymonta rok 2017 
ustanowił Rokiem Reymonta. Z tej właśnie okazji 23 
listopada 2017r. w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Tuszynie odbyło się uroczyste podsumowanie 
Obchodów Roku Władysława Stanisława Reymonta. 

Jak wiemy Gidle są kolebką rodu Rejmentów, mieszkali 
tu bowiem przodkowie pisarza – dziadek Walenty 
Rejment związany z zarządzaniem dobrami klasztoru 
Dominikanów, ojciec Józef Rejment (1832-1904) 
spędził tu młodość ucząc się gry na skrzypcach 
i organach. Władysław Stanisław Reymont po 
niepowodzeniach życiowych w 1893 roku złożył prośbę 
o przyjęcie do klasztoru w Gidlach do księdza 
Świtalskiego, ale niestety młody pisarz nie spełniał 
wymogów formalnych.

Jedną z  niespodzianek  na  uroczystości było 
spotkanie z Emilią Krakowską , odtwórczynią roli 
Jagny w ekranizacji „Chłopów”. Wójt Janusz 
Pachulski odebrał podziękowanie  dla Gminy Gidle 
za aktywny udział i zaangażowanie na rzecz 
organizacji Roku Władysława Stanisława Reymonta 
w województwie łódzkim  oraz popularyzację 
twórczości  i postaci Polskiego Noblisty.

Organizatorami wydarzenia byli: Marszałek 
Województwa Łódzkiego – Witold Stępień, 
Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego – 
Marek Mazur oraz Burmistrz Miasta Tuszyna – Witold 
Małecki.



STYPENDIA WÓJTA GMINY GIDLE
W dniu 30 listopada 2017r. grudnia. podczas Sesji Rady Gminy  odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Wójta Gminy Gidle 

uczniom w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Gidle. Stypendia zostały 
przyznane dziewięciu osobom. Aby otrzymać stypendium uczniowie musieli spełnić odpowiednie przesłanki wynikające z Uchwały 
Nr XX/138/16 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Gidle. 
Sześć osób nagrodzonych zostało za wysokie osiągnięcia w nauce, dwie za osiągnięcia w dziedzinie artystycznej oraz jedna osoba za 
osiągnięcia sportowe 
Stypendystami zostali: Barbara Moroń, Agnieszka Kanafa, Martyna Snochowska, Paulina Mikicka, Weronika Tutaj, Joanna Ślęzak, 
Maria Markiewicz, Wiktoria Całus oraz Konrad Chrostowski

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GIDLACH

Ślubowanie uczniów klas I
26 października 2017 roku mieliśmy ogromną przyjemność być świadkami ważnej chwili w życiu społeczności szkolnej. 28 uczniów z klas 
I a i I b pod kierunkiem p. Teresy Molendy i p. Agnieszki Misiewicz przedstawiło program artystyczny, złożyło uroczyste ślubowanie na 
sztandar szkoły, a następnie zostało przez panią dyrektor mgr Joannę Niedźwiecką pasowanych na uczniów. W tym niezwykle ważnym 
momencie pierwszoklasistom towarzyszyli: Wójt Gminy Gidle – p. Janusz Pachulski, radny – p. Karol Kaczmarek, przewodniczący Rady 
Rodziców – p. Marcin Bojarski, dyrektor szkoły – p. Joanna Niedźwiecka, wychowawcy, nauczyciele, rodzice, babcie i dziadkowie oraz 
koleżanki i koledzy ze starszych klas.
Po części oficjalnej nastąpił czas wręczania upominków, składania życzeń i podsumowania uroczystości. Na pamiątkę tego wydarzenia 
dyrektor szkoły wręczyła pierwszoklasistom legitymacje szkolne, wójt pamiątkowe dyplomy, rodzice rożki obfitości i książeczki a koledzy 
i koleżanki z klas III a i III b własnoręcznie wykonane upominki. Po zakończeniu uroczystości radosną atmosferę tego wyjątkowego dnia 
podkreślił słodki poczęstunek w salach.

Konkursy

150. rocznicę urodzin naszego patrona Józefa Piłsudskiego uczciliśmy 
konkursem pod hasłem: „Mój Patron, Wielki Polak Marszałek Józef Piłsudski 
– jego życie i czyny”. Klasy I – III przygotowały prace plastyczne ilustrujące 
rekwizyty związany z patronem szkoły. Klasy IV natomiast wykonały komiks 
przedstawiający fragment z życia marszałka. Uczniowie z klas V – VII 
tworzyli prezentacje multimedialne o Józefie Piłsudskim. Celem konkursu 
było promowanie talentów uczniów, rozwijanie ich zdolności, tworzenie 
trwałej więzi ze szkołą. Inną propozycją jest konkurs pt. „Kartka dla 
Marszałka”. Wyniki prac uczniów zostaną ogłoszone wkrótce. Działaniami 
tymi nasza placówka włącza się w obchody Roku Niepodległości.



Sukcesy sportowe

Męska drużyna  unihokeja w składzie: Konrad Dziuba, Patryk Sprawka, Mariusz Musiał, Mateusz Kosmala, Kamil Kalek  Miłosz 
Florczyk, Kuba Jędrzejczyk, Adam Kuźma, Wiktor Musiał, Kacper Gala,  Konrad Krakowiak zajęła I miejsce  
w Mistrzostwach Powiatu. 
 Żeńska drużyna w składzie: Oliwia Grzegorczyk, Martyna Sprawka,  Maja Niedźwiecka, Anna Musiał, Patrycja Tomaszewska, Dominika 
Tulejko, Martyna Tulejko, Aleksandra Siemińska, Olga Truchta, Natalia Sambor  w Mistrzostwach Powiatu okazała się również 
zwycięska.
Kolejnym sukcesem naszych sportowców był turniej rozgrywany systemem „Każdy z każdym” w Działoszynie, w którym nie 
przegraliśmy  żadnego meczu. Dziewczęta pokonały reprezentacje SP Siemkowice, SP nr 3 z Bełchatowa, a chłopcy wygrali z SP 
Makowiska i SP nr 5 z Bełchatowa.
 W finale województwa łódzkiego chłopcy rozegrali dwa mecze i zajęli miejsce 5/6. Natomiast dziewczęta rozegrały cztery  mecze 
i wywalczyły wicemistrzostwo województwa, ulegając tylko SP Łęki Szlacheckie. 
We wrześniu przygotowywaliśmy się do pierwszych zawodów, jakimi były sztafetowe biegi przełajowe (8X800 m). 
W skład reprezentacji szkoły dziewcząt powołano: Oliwię Grzegorczyk, Martynę Sprawkę,  Maję Niedźwiecką, Annę Musiał, Dominikę 
Tulejko, Martynę Tulejko, Klaudię Bojarską, Klarę Plewińską, Natalię Sambor. W skład reprezentacji chłopców weszli: Konrad Dziuba, 
Gabriel Bartnik, Patryk Sprawka, Patryk Chrostowski, Wiktor Musiał, Kacper Gala, Florczyk Miłosz. Po wywalczeniu I miejsca  etapu 
gminnego nasi zawodnicy uczestniczyli w Mistrzostwach Powiatu Radomszczańskiego. Sukcesem może poszczycić się drużyna 
dziewcząt, która zajęła II miejsce i uzyskała prawo startu w półfinale wojewódzkim. Ostatecznie nasze zawodniczki zakończyły udział 
w półfinale wojewódzkim na VI miejscu. Jesteśmy dumni ze startów naszych zawodników sportowych. Sukcesy drużyn są chlubą dla 
naszej szkoły. Gratulacje dla wszystkich zawodniczek i zawodników, uczestników konkursów, a także dla nauczycieli, którzy stoją za ich 
osiągnięciami.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CIĘŻKOWICACH

Uroczystości, imprezy szkolne
W dniu 18 września odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami 
Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, którego tematem było 
„Bezpieczeństwo w drodze do szkoły, bezpieczeństwo w szkole”. 
13 października odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. W części artystycznej uczniowie tańcem i śpiewem 
wyrazili swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy 
pedagogów.

W październiku również obchodziliśmy Dzień Papieski pod hasłem 
,,Idźmy naprzód z nadzieją”. Uczniowie, pod okiem pani Doroty 
Sapis i pani Barbary Plucińskiej, przedstawili inscenizację, której 
głównym celem było promowanie chrześcijańskiej wizji nadziei. 
W scenariuszu wykorzystano teksty rozważań Ojca Świętego, 
utwory poetyckie i muzyczne. 

Dzień 24 października w naszej szkole był bardzo ważnym dniem dla najmłodszej klasy. W tym czasie odbyła się uroczystość ślubowania
i pasowania dzieci na uczniów PSP im. K. Makuszyńskiego w Ciężkowicach. 

25 października, w ramach Światowego Dnia Mycia Rąk, pani Ilona Gniatkowska-Cudak zorganizowała w naszej szkole zajęcia dla 
uczniów klas „0”-VII, których celem było uświadomienie wszystkim, jak ważne dla zdrowia jest prawidłowe mycie rąk. Dzieci zdobyły 
w ten sposób wiedzę na temat zarazków bytujących na brudnych dłoniach. Uczestniczyły również w: doświadczeniach, prelekcji 
z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, prezentacji filmów pokazie prawidłowej techniki mycia rąk przeprowadzonym przez 
pielęgniarkę panią Agatę Bilicz, ćwiczeniach praktycznych doskonalących umiejętność poprawnego i dokładnego mycia rąk, zabawie 
muzyczno-ruchowej „Taniec bakterii”. Na zakończenie zajęć, praktykantka Lena Załóg rozdała wszystkim uczestnikom ulotki, mające 
przypominać, jak i kiedy myć ręce.  

8 listopada, w ramach programu „Śniadanie Daje Moc”, obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Zdrowego Śniadania. Uczniowie, jak 
zwykle, stanęli na wysokości zadania i w klasach wspólnie z wychowawcami, rodzicami i zaproszonym gościem - pielęgniarką panią Agatą 
Bilicz, przygotowali pyszne, a przede wszystkim zdrowe posiłki. Omówili  piramidę zdrowego żywienia, przypomnieli sobie zasady 
prawidłowego odżywiania oraz dowiedzieli się, jak powinno być skomponowane śniadanie, aby dostarczyło im energii do nauki 
i zabawy przez cały dzień. Koordynatorami śniadaniowej imprezy w naszej szkole są: pani Ilona Gniatkowska-Cudak (klasy „0”-III) i pani 
Anna Jezuita (klasy IV-VII).

W dniu 10 listopada dzieci, pod kierunkiem pani Teresy Leśniewskiej-Przygodzińskiej i pani Niny Ladry, przygotowały akademię 
upamiętniającą 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dwaj uczniowie wcielili się w role przewodników – kolejarzy 
i zabrali zgromadzonych w podróż do wolności przez kolejne stacje: Niewola, Powstania: kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe 
i I wojna światowa. Informacje historyczne były przeplatane recytacją wierszy i śpiewem pieśni patriotycznych. 

21 listopada odbył się w naszej szkole apel z okazji Światowego Dnia Życzliwości. 



Wycieczki, wyjazdy
29 września uczniowie klas IV-VII wraz z nauczycielami i rodzicami wybrali się na wycieczkę rowerową do miejscowości Ewina. 24 
października odbył się wyjazd do Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku na wystawę „Wyróżnieni strojem”. 
20 listopada uczniowie z klas I-IV wzięli udział w wyjeździe do MDK w Radomsku na spektakl teatralny pt. „Cudowna podróż”. 
Dnia 4 grudnia odbył się mikołajkowy wyjazd do kina Cinema City w Częstochowie na animację „Coco”. 

Konkursy, zawody
29 września nasza szkoła wzięła udział w VII Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia. Uczniowie z klas III-VII chętnie i bez większego 
stresu przystąpili do egzaminu o tytuł MT EXPERT. 
10 listopada uczennica klasy I Anna Bilecka zajęła III miejsce w kategorii klas I-III w IX Gminnym Festiwalu Piosenki Patriotycznej 
i Żołnierskiej. 
W gminnych biegach przełajowych (2.10.) oraz gminnych zawodach w unihokeja (30.10.) i mini piłkę ręczną (16.11.) drużyny chłopców 
i dziewcząt zajęły II miejsca.
20 listopada odbył się Szkolny Konkurs Mini Playback Show. W kategorii klas młodszych zwycięzcą została klasa II, zaś w kategorii klas 
starszych zwyciężyła klasa V. 

PUBLICZNE GIMNAZJUM W GIDLACH

 

ARCHIPELAG SKARBÓW

W dniach 30, 31 października odbyły się warsztaty  dla młodzieży, rodziców i nauczycieli naszego gimnazjum w ramach programu 
profilaktycznego Archipelag Skarbów.  Program jest rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  i realizowany przez  
Instytut Profilaktyki Zintegrowanej.

Celem zajęć było wskazanie w życiu takich wartości jak odpowiedzialność, godność, miłość, przyjaźń, rodzina. Wartości te zabezpieczają 
bowiem młodzież przed uzależnieniami, przemocą oraz przedwczesną inicjacją seksualną. Przesłanie  tych spotkań to pokazanie, że warto 
podejmować mądre wybory już teraz, aby w dorosłości zbierać plon tych rozsądnych decyzji. Rodzice i nauczyciele  podczas spotkania 
z trenerami otrzymali wiele cennych wskazówek jak rozmawiać z dorastającymi dziećmi o ich problemach.
Inicjatorem przystąpienia do programu była p. Jolanta Krakowiak – pedagog szkolny. Program został współfinansowany ze środków 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ZAPRASZAMY NASZYCH ABSOLWENTÓW

W piątek 15 grudnia uczniowie klas trzecich  spotkali 
się z absolwentką naszego gimnazjum Marleną 
Półrolą. Mieli możliwość posłuchania ciekawych 
opowieści o krajach dalekiego wschodu: Tajwanie, 
Singapurze i  Malezji, które Marlena miała okazję 
odwiedzać w ramach swojej pracy. Opowiadała 
o kulturze, architekturze i obyczajach tamtych 
regionów.  Młodzież zachwyciły zdjęcia 
egzotycznych budowli i krajobrazów. Marlena 
p r z y w i o z ł a  z e  s o b ą  r ó ż n e  s m a k o ł y k i  
dalekowschodniej kuchni, których uczniowie mieli 
okazję spróbować.   Spotkanie odbyło się w ramach 
zajęć artystycznych a jego organizatorem  była 
p. Nela Plewińska

WYCIECZKI

Z okazji „Mikołajek” gimnazjaliści uczestniczyli 
w dwóch wycieczkach. Klasy drugie wybrały się do 
Wrocławia. Uczniowie m. in. wzięli udział w lekcji 
historii w „Panoramie Racławickiej” i odwiedzili 
słynny wrocławski jarmark świąteczny. Uczniowie 
klas trzecich zwiedzali Łódź i obejrzeli najnowszą 
komedię świąteczną pt. „Listy do M 3”.



PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W PŁAWNIE

BEZPIECZNA +
12 grudnia 2017r w Publicznej Szkole Podstawowej w Pławnie odbyło się sympozjum podsumowujące realizację działań 
w ramach Rządowego Programu „Bezpieczna +”. W sympozjum, poza całą społecznością szkolną, uczestniczyli również zaproszeni 
goście, tj. Wójt Gminy Gidle Janusz Pachulski, Radni Gminy Gidle, Pani Agnieszka Kropisz, która reprezentowała Komendę 
Powiatową Policji w Radomsku i jest jednocześnie profilaktykiem społecznym, Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli z terenu gminy, 
Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  - p. Danuta Rembielak, Przewodnicząca Rady 
Rodziców – p. Marzena Leszczyńska oraz Rada Rodziców.
Po części oficjalnej, podczas której głos zabrali wyżej wymienieni goście zostały ogłoszone wyniki konkursów – plastycznego, 
fotograficznego i dziennikarskiego przeprowadzonych w ramach programu. Wszystkie nagrodzone prace znalazły się w gazetce 
szkolnej wydanej w ramach podsumowania działań podjętych podczas realizacji programu „Bezpieczna +”. Projekt był realizowany 
przy współpracy Centrum Pedagogiki Praktycznej w Warszawie na czele z Panią Jolantą Sieradzan oraz Michałem Przybyłowiczem.
Działania związane z Programem Bezpieczna + koordynowała Pani Renata Kucuń – Marchewka.

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
Uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Pławnie zorganizowali dla społeczności lokalnej Kiermasz 
Bożonarodzeniowy. Podczas kiermaszu można było nabyć: sianko pod obrus, aniołki, choinki, mikołajki, bombki, karty świąteczne, 
a także świąteczne babeczki oraz inne wypieki, które zostały wykonane przez uczniów naszej szkoły.  Kiermasz odbył się  17 grudnia 
2017 roku, na placu przed Kościołem p.w. św. Stanisława BM.
Kiermasz, jak co roku cieszył się dużym zainteresowaniem wśród społeczności lokalnej.

 

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW
Uczennice PSP w Pławnie uczestniczyły 
w VI edycji Festiwalu Pięknego Czytania, 
który odbył się w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Radomsku 29 września 2017r. 
Impreza została zorganizowana przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Ładzicach 
z  okazj i  Dnia  Głośnego Czytania  
ustanowionego przez Polską Izbę Książki. 
Młodzież prezentowała się w dwóch 
kategoriach:
· kl IV – VII sp  - w tej kategorii nasza 

uczennica Barbara Moroń została 
wyróżniona

· kl II – III gimnazjum – Emilia Rokita 
zajęła III miejsce.

Patronat honorowy nad konkursem 
sprawowali:
Jacek Ciecióra – Przewodniczący Rady 
Powiatu Radomszczańskiego
Andrzej Plutecki – Starosta Powiatu 
Radomszczańskiego
Wioletta Pichit – Wójt Gminy Ładzice
Anna Kosendek – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Radomsku.
Po prezentacjach uczniowie uczestniczyli w spotkaniu 
autorskim z Grażyną Bąkiewicz, która była gościem 
honorowym na tegorocznym Festiwalu. Historyk, pedagog 
autorka książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych z pasją 
opowiadała o swojej pracy. 

20.09.2017r. uczniowie PSP w Pławnie uczestniczyli 
w Powiatowych Indywidualnych Biegach Przełajowych na 
Wymysłówku. Startowali w dwóch kategoriach: dziewcząt 
i chłopców. Drużyna dziewcząt w składzie: Patrycja Kamińska, 
Martyna Snochowska, Emilia Rokita, Anna Zatoń zajęła 10 
miejsce wśród 12 startujących szkół. Najlepszą lokatę (14 
miejsce) uzyskała Patrycja Kamińska.

Radek Kanafa zajął II miejsce ( na około 140 uczestników) w I Konkursie Matematycznym p.h. „Myśl logicznie”. Konkurs został 
zorganizowany przez Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie oraz Zespół Szkól Technicznych  w Częstochowie. 
Konkurs odbył się 30 listopada a wyniki zostały ogłoszone 12 grudnia 2017r.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GIDLACH
POLICJANCI Z WIZYTĄ W PRZEDSZKOLU
Dnia 26.10.2017r.  w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku. Tematem 
spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Pan policjant w formie praktycznej przypomniał jak 
należy się zachowywać podczas przechodzenia przez jezdnię. Następnie wytłumaczył do kogo trzeba zwracać się o pomoc w sytuacji 
zagrożenia itp.  Wszystkie przedszkolaki uczestniczyły także w wycieczce na skrzyżowanie, były również świadkami kontroli 
drogowej. Na zakończenie wizyty dzieci wręczyły funkcjonariuszom podziękowania w formie laurki –sygnalizatora świetlnego. 
„Smerfy”, „Krasnoludki” i „Sówki” z dużym zainteresowaniem słuchały rad 
i wskazówek zaproszonych gości. 
KONKURSY
Dnia 29 listopada 2017 r. w Publicznym Przedszkolu w Gidlach odbył się międzygrupowy konkurs wiedzy o bezpieczeństwie 
pt. „Bezpieczny przedszkolak”.



W jury konkursu zorganizowanego przez p. Ewelinę Lara zasiedli: Pani Dyrektor – mgr Ewa Mirowska, Pani Intendentka – Agnieszka 
Gonera oraz gość specjalny Pan Łukasz Słomiany – druh z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gidlach. Rywalizowały ze sobą trzyosobowe 
reprezentacje z grup dzieci 5-letnich „Krasnoludki” oraz 6-letnich „Smerfy”. Przedszkolaki musiały  wykazać się wiedzą na temat 
bezpiecznych oraz niebezpiecznych zachowań w ruchu drogowym, w przedszkolu, w domu, na podwórku, a także bezpiecznego 
korzystania z mass mediów tj. Internet czy telewizja. 
Konkurs wygrała grupa dzieci 6-letnich „Smerfy”, na drugim zaszczytnym miejscu uplasowała się grupa dzieci 5-letnich „Krasnoludki”. 
Przedszkolaki otrzymały dyplomy oraz nagrody dla swojej grupy w postaci gier dydaktycznych. Podziękowania otrzymali także wszyscy 
członkowie jury. Konkurs dostarczył wiele emocji i zabawy.   Przedszkole przystąpiło do konkursu plastycznego „Mrówka z Mikołajem” 
zorganizowanego przez Centrum Budowlane Wiktor w Radomsku. Do konkursu zostały zgłoszone prace : Alicji Baryły, Mai Siemińskiej, 
Alicji Świtoń oraz Marty Wypych . Jury szczególnie podobała się 
praca Alicji Baryła, za które przyznało dziewczynce wyróżnienie .

PRZEDSZKOLNE IMPREZY I UROCZYSTOŚCI
1 grudnia w przedszkolu zapanowała magiczna atmosfera, 
ponieważ świętowane były Andrzejki. Ten dzień był dniem 
wesołych zabaw i wróżb, w których dzieci mogły poznać swoją  
bliższą i dalszą przyszłość. Nie zabrakło  ustawiania bucików, 
lania wosku, wróżenia za pomocą wirującej butelki itp. 

6 grudnia w  naszym przedszkolu pojawił się długo oczekiwany 
gość – św. Mikołaj. Najpierw było słychać dzwoneczki 
pomocników  – reniferów, potem donośne „hou, hou, hou” 
i pojawił się on – nasz ukochany św. Mikołaj!  Gość z Dalekiej 
Północy wywołał wiele radości i uśmiechu na twarzach 
przedszkolaków. Podczas spotkania Mikołaj życzył wszystkim 
dzieciom oraz pracownikom przedszkola zdrowych i radych świąt 
Bożego Narodzenia.  Obiecał, że powróci do nas za rok.  Na 
zakończenie obdarował dzieci wspaniałymi prezentami. Miłym 
akcentem spotkania były wspólne zdjęcia z naszym gościem. 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W PŁAWNIE
GOŚCIE W PRZEDSZKOLU
Dnia 27 września 2017r. w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z Harcerzami ZHP w Radomsku, którzy przeprowadzili 
z przedszkolakami zajęcia z udzielania pierwszej pomocy.
W dniu 5 października odwiedzili nas policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku. Tematem spotkania było utrwalenie zasad 
ruchu drogowego dla pieszych,  przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa w kontaktach  z nieznajomymi oraz 
postępowania     w przypadku ataku  psa.. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonych gości.
8 listopada z okazji Święta Niepodległości do naszego przedszkola zawitał żołnierz z Jednostki Powietrznej w Tomaszowie 
Mazowieckim. Wyjaśnił dzieciom znaczenie słowa patriotyzm, opowiedział o swojej służbie wojskowej i pobycie na misji 
w Afganistanie. Przedszkolaki miały możliwość obejrzenia odznak, dyplomów i innych pamiątek wojskowych.

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
Dnia 17 listopada 2017r. w grupie 3-4 latków odbyło się pasowanie na przedszkolaka. To pierwsza wyjątkowa uroczystość w życiu dzieci, 
które we wrześniu tego roku po raz pierwszy rozpoczęły swoją przygodę z przedszkolem. Z uśmiechem na twarzy recytowały wierszyki 
i śpiewały piosenki, otrzymując od rodziców gromkie brawa. Po części artystycznej dzieci  złożyły przyrzeczenie: zgodnie bawić się 
w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać pani i pomagać kolegom. Następnie dyrektor Barbara Grzeszna dokonała 
uroczystego pasowania. Na pamiątkę tego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał dyplom. Nie zabrakło życzeń i prezentów od 
zaproszonych rodziców. Zakończeniem uroczystości była wspólna zabawa z rodzicami.

IMPREZY W PRZEDSZKOLU
W dniu 30 listopada 2017r. z okazji Andrzejek w naszym 
przedszkolu zapanowała magiczna atmosfera. Z pomocą wróżki – 
wychowawczyni Lidii Zięba dzieci przeniosły się w świat magii 
i wróżb, w którym mogły poznać swoją bliższą i dalszą przyszłość. 
Przedszkolaki wróżyły sobie na różne sposoby  m.in.  serduszka 
z imionami, wirująca butelka, czarodziejska wędka oraz lanie 
wosku. Wróżby przeplatane były tańcami oraz zabawami przy 
skocznej muzyce. Dzień ten był dniem radosnych zabaw, które 
dzieci mile wspominają.
W dniu 6 grudnia 2017r. nasze przedszkole odwiedził Święty 
Mikołaj. Od samego rana przedszkolaki z niecierpliwością 
wyczekiwały niezwykłego gościa. Święty Mikołaj odwiedził 
wszystkie grupy przedszkolne i rozdał dzieciom prezenty. 
W zamian otrzymał podziękowania w postaci uśmiechów 
i piosenek. Wszyscy cieszyli się ze spotkania oraz z otrzymanych 
prezentów. Radość gościła na twarzach i w serduszkach dzieci.



GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GIDLACH
Spotkanie z autorami „Zeszytów Gidelskich”
Wyjątkowe spotkanie z autorami „Zeszytów Gidelskich” miało 
miejsce w dniu 24.10.2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Gidlach. Wśród licznie zgromadzonej publiczności znaleźli się: 
P. Janusz Pachulski – Wójt Gminy Gidle, P. Grażyna Ostojska – 
Przewodnicząca Rady Gminy,  P. Krzysztof Zygma – dyrektor 
Muzeum Regionalnego w Radomsku, dyrektorzy szkół,  
nauczyciele, uczniowie oraz  mieszkańcy Gminy Gidle i okolic. 
W pierwszej części  spotkania autorki „Zeszytów Gidelskich” – 
Pani Ewa Aleksandra Rejment oraz Pani Elżbieta Duda 
przybliżyły w jaki sposób doszło do powstania tej publikacji oraz 
jak wyglądało zbieranie materiałów i praca nad drugim numerem 
„A w Gidlach… rody,  rodziny i obywatele”. Druga część 
spotkania dotyczyła  „Indeksowania metryk z Gidel i Pławna”, 
którego twórcy : P. Tadeusz Tarnowski, P. Elżbieta Duda, P. Anida 
Prochowska oraz P. Anna Marczuk zaangażowali się w  projekt na 
rzecz mieszkańców Gminy Gidle. Podczas prezentacji „Jak 
znaleźć swoich przodków w Gminie Gidle”, Pan Tarnowski 
przybliżył wszystkim problemy genealogii oraz przedstawił na 
jakich portalach genealogicznych można poszukiwać informacji 
o swoich rodzinach. Osoby zainteresowane otrzymały płyty 
z indeksami metryk, można było również nabyć „Zeszyty Gidelskie” wraz z dedykacją od autorek.
Warsztaty plastyczne
Tworzenie jesiennych kompozycji z liści to doskonały pomysł na kreatywne spędzenie popołudnia, o czym mogły przekonać się Panie 
biorące udział w warsztatach, które miały miejsce w dniu 11.10.2017 r. w GBP w Gidlach. Podczas spotkania powstały piękne, kolorowe 
bukiety z liści.
Kolejne warsztaty odbyły się 14.11.2017 r. w GBP w Gidlach, podczas których uczestniczki , pod kierunkiem Pani Danuty Barskiej, 
wykonywały karty Bożonarodzeniowe metodą quillingu i scrabingu oraz oryginalne czekoladowniki. 
W piątkowe popołudnie 01.12.2017 r. w Filii w Ciężkowicach odbyły się warsztaty, podczas których dzieci i dorośli wykonywali karty 
świąteczne oraz ozdoby choinkowe. Bardzo liczna grupa uczestników miała okazję kreatywnie spędzić wolny czas a swoje pomysły 
zrealizować poprzez różne techniki zdobienia papieru.
Światowy Dzień Pluszowego Misia
Jak co roku Gminna Biblioteka Publiczna w Gidlach przyłączyła się do obchodów Światowego Dnia Pluszowego Misia. W dniach 
24.11.2017 r. oraz 27.11.2017 r.  dzieci z grupy „Smerfy” i „Krasnoludki”  z Publicznego Przedszkola w Gidlach odwiedziły naszą 
bibliotekę i wzięły udział we wspólnej zabawie. Podczas spotkania nie zabrakło wyliczanek, zabaw ruchowych, zagadek, misiowych 
puzzli oraz memorów. Wszystkie dzieci złożyły misiowi urodzinowe życzenia oraz otrzymały pamiątkowy dyplom „Przyjaciół Misia”.

Sukces wokalistów na Malcie
Międzynarodowy Festiwal „Singer Stage” zakończył się pasmem 
sukcesów dla młodych wokalistów, pracujących pod kierunkiem 
p. Violetty Ojrzyńskiej. Czteroosobowa grupa reprezentowała 
Polskę, rywalizując z przedstawicielami Rosji, Słowenii, Kosowa, 
Macedonii, Bułgarii, Ukrainy, Malty, Turcji, Rumunii i Włoch. 
Festiwalowe zmagania obejmowały prezentację dwóch utworów
 w dowolnym języku. Naszym wokalistom przyznano następujące 
nagrody: Oliwia Kopiec II miejsce (zaproszenie na festiwal do 
Macedonii, Kosowa i Słowenii), Michał Makowski IV miejsce 
(zaproszenie do Macedonii), Julia Drożdżyńska- wyróżnienie 
w postaci zaproszenia na festiwale do Macedonii, Włoch i Ukrainy 
oraz Kasia Utratny – zaproszenie na festiwal do Rosji. Funkcje 
jurora międzynarodowego pełniła dyrektor GOK p. Violetta 
Ojrzyńska. Gratulujemy i życzymy sukcesów.
IX Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej
Z okazji konsekracji 250-lecia Kościoła NMP Bolesnej w Gidlach 
odbył się konkurs plastyczny " Kartuzy oczami dziecka". 

kat. grupa młodsza
1 miejsce - Eliza Zatoń
2 miejsce - Marcel Burda
3 miejsce - Dagmara Pioruńska 

kat. grupa starsza
1miejsce.  - Klara Plewińska
2 miejsce. - Zuzanna Woldan
3 miejsce. - Magdalena Kowalska

kat. gimnazjum
1miejsce.   - Martyna Snochowska
2 miejsce.  - Jan Kubasiak
3miejsce    - Marita Woldan

Spektakl teatralny " Zajęcza Chatka"
W dniu 27.11.2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Gidlach odbył się spektakl teatralny dla najmłodszego widza. Artyści ze Studia 
Teatralnego  KRAK- ART z Krakowa przedstawili bajkę "Zajęcza Chatka". Bajka opowiadała o zajączku , którego przebiegły lis wygnał 
z własnego domku. Smutny zajączek błąkał się szukając ratunku. Na pomoc przychodzili mu różne zwierzęta takie jak : pies, niedźwiedź, 
Krowa lecz dopiero kogutowi udało się przepędzić groźnego lisa. Podczas spektaklu aktorzy nawiązywali bezpośredni kontakt 
z publicznością namawiając do wspólnych zabaw. Barwne kostiumy i oryginalne maski sprawiły , że spektakl na długo pozostanie w naszej 
pamięci.

GMINNY OŚRODEK KULTURY W GIDLACH

W konkursie udział wzięło 18 osób w tym podopieczni kółka plastycznego działającego w Gminnym Ośrodku Kultury w Gidlach. Jury 
w składzie Ks. Proboszcz Czesław Kieras oraz Pani Dyrektor Gimnazjum w Gidlach Katarzyna Chmielarz przyznali następujące miejsca: 
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INFORMACJE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GIDLACH

Pomoc społeczna
Pracownicy socjalni GOPS w Gidlach nieustannie świadczą szeroko rozumianą pracę socjalną na rzecz osób i rodzin znajdujących się 
w trudnej sytuacji życiowej. Obecnie w związku z trwającym  okresem zimowym prowadzą kontrolę lokalnych środowisk celem 
zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Gidle, w szczególności osobom  samotnym, niepełnosprawnym, w podeszłym wieku 
i innym, które z uwagi na trudną sytuację życiową mogą być narażone na zagrożenia, jakie niesie ze sobą sezon zimowy.  Apelujemy do 
mieszkańców Gminy Gidle o indywidualną wrażliwość w stosunku do osób potrzebujących pomocy. 
Asystent rodziny 
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gidlach jest zatrudniony asystent rodziny, który przez pewien czas ( wspiera)  prowadzi 
pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania , aby w przyszłości samodzielnie potrafiła prawidłowo wypełniać funkcje opiekuńczo-
wychowawcze. Wspieranie ( praca z rodziną) rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem.
Działania asystenta rodziny polegają w szczególności na:
1)Udzielaniu pomocy rodzinom w poprawę ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia 
    gospodarstwa domowego;
2) Udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi;
3) Wspieraniu aktywności społecznej rodzin, przeciwdziałaniu ich marginalizacji i degradacji społecznej;
4)Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pomocy w poszukiwaniu , podejmowaniu i utrzymaniu
    pracy zarobkowej;
5) Udzielaniu wsparcia dzieciom;
6)Podejmowaniu działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy.
W Gminie Gidle od 2011 roku  działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W okresie działalności do 
Przewodniczącego Zespołu wpłynęło 81 Niebieskich Kart  założonych przez policję i pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gidlach  w związku z podejrzeniem o stosowanie przemocy wobec członków rodzin.  26 postępowań   w sprawach 
o przemoc zakończonych zostało aktem oskarżenia.  Wszystkie osoby wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc  w rodzinie 
zostają wezwane na rozmowę i pouczone  o konsekwencjach prawnych  swoich zachowań.  Osoby wobec których istnieje podejrzenie, że 
doznają przemocy w rodzinie objęte są stosowną pomocą i wsparciem .Najważniejszym elementem jest uświadomienie osobie 
pokrzywdzonej kilku faktów:
1. Za przemoc odpowiada osoba ją stosująca, ofiara nie ponosi winy.
2. Nikt nie ma prawa krzywdzić innych, niezależnie od powodów, które go do tego skłoniły.
3. Prawo chroni każdego, także w jego domu.
4.Osoby doznające przemocy we własnym domu nie są same – wiele osób i instytucji może i chce zaangażować się w ich ochronę.
5.Osoby dorosłe odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci i innych osób zależnych (chorych, niepełnosprawnych), nawet jeśli ich nie
   krzywdzą.
Drodzy rodzice,
Na pewno jesteście świadomi faktu, że alkohol ma negatywny  wpływ  na osoby nieletnie. Niestety, inicjację alkoholową ma za sobą aż 
ponad 90% gimnazjalistów. Czy zastanawialiście się nad tym, że mogą być wśród nich Wasze dzieci? A może już mieliście okazję poczuć 
alkohol w ich oddechu lub wręcz zauważyliście zachowania mogące świadczyć, że syn lub córka jest pod wpływem alkoholu? Czy macie 
świadomość, iż to rodzina, model wychowania w niej, jest – zdaniem psychologów – kluczowym czynnikiem efektywnego zapobiegania 
piciu alkoholu przez młodych ludzi?
Działanie alkoholu
Alkohol, a konkretnie alkohol etylowy, jest substancją psychoaktywną. Wbrew wielu obiegowym 
opiniom nie jest żadnym lekarstwem. Szybko przenika do układu nerwowego, a jego działanie 
zależy od poziomu jego stężenia we krwi. Jest tzw. depresantem, co oznacza, że depresyjnie 
(spowalniająco, usypiająco) działa na układ nerwowy. Ważne jest także to, że zdecydowanie szkodzi 
naszemu zdrowiu: - Negatywnie wpływa na funkcjonowanie układu nerwowego, co skutkuje np. 
obniżoną sprawnością intelektualną, zaburza funkcjonowanie emocjonalne, przez co prowadzi do 
zachowań agresywnych i autoagresywnych, potęguje ryzyko wystąpienia zaburzeń depresyjnych 
i lękowych,
- Zwiększa ryzyko wystąpienia zapalenia trzustki i marskości wątroby, 
- Jest ważnym czynnikiem rakotwórczym a jego nadmierne spożywanie może prowadzić do raka 
jamy ustnej, przełyku, tchawicy, wątroby, żołądka,  jelita grubego i piersi, 
- Zwiększa ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego, a przez to udaru mózgu.
Rodzice nie dopuście do tego by Wasze dziecko sięgnęło po alkohol !
Sięganie po alkohol przez osoby niepełnoletnie owocuje negatywnymi skutkami dla ich zdrowia 
oraz rozwoju psychofizycznego. Alkohol negatywnie wpływa na ogólny rozwój nastolatka, w tym 
emocjonalny i społeczny. Picie  w bardzo młodym wieku może spowodować rozległe zmiany 
w mózgu w okresie późniejszym. Zaburza zatem pracę neuroprzekaźników i ich wzajemnego 
oddziaływania. Ogranicza zdolność uczenia się zapamiętywania i logicznego rozumowania.. 
Dzieciństwo i okres dorastania to czas kształtowania się osobowości, pojawienia planów i marzeń. 
Niejednokrotnie młodzi inteligentni ludzie rezygnują z ambitnych celów i marzeń, a czas, który 
powinien być okresem intensywnego nabywania wiedzy i doświadczeń, jest marnowany.    
Nie musicie mieć dowodów na to, że Wasze dziecko pije , aby zacząć z Nim rozmawiać o alkoholu.

Rodziny, które nie złożyły jeszcze wniosku o ustalenie prawa do  świadczeń rodzinnych  i świadczenia wychowawczego   na 

okres zasiłkowy 2017/2018 mogą to uczynić w każdym czasie.
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