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Z okazji nadchodzącego Dnia Edukacji Narodowej życzę wszystkim pedagogom 
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W dniu 25 czerwca Sesja Rady Gminy podjęła następujące uchwały:
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gidle za rok 2014,
- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gidle za rok 2014,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Gidle na rok 2015,
- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2015-2023,
- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gidlach za     
rok 2014,
- w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom,
- w sprawie regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Gidle dla uczniów oraz absolwentów szkół gimnazjalnych, 
zamieszkujących na terenie Gminy Gidle,
- w sprawie zmiany uchwały Nr  VIII/37/15 Rady Gminy w Gidlach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Gidle.
W dniu 4 września Sesja Rady Gminy podjęła następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Gidle na 2015 r.
- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2015-2023,
- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskieg,
- w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego  Policji w Łodzi informacji o kandydatach na ławników sądowych zgłoszonych 
w wyborach na kadencję 2016-2019,
- w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądowych,
- w  sprawie uchylenia uchwały w sprawie regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Gidle dla uczniów oraz absolwentów szkół 
gimnazjalnych, zamieszkujących na terenie Gminy Gidle.

Z SESJI  RADY GMINY

GMINNE INWESTYCJE

Realizowane są roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków 

w miejscowości Gidle – ulica Kartuzka za Kanałem Lodowym w kierunku Stęszów i Skrzypiec. Do wykonania w ramach niniejszej inwestycji 

jest sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości 1 200 mb, przepompownia ścieków oraz 32 szt. przyłączy 

kanalizacyjnych. Prace wykonuje firma „HYDROMEX PLUS” z Częstochowy. Umowny koszt wykonania inwestycji wyniesie brutto 

675.327,69zł. Zakończenie prac do 31.10.2015r. Uprzejmie informujemy mieszkańców, którzy wyrazili chęć wykonania przyłączy 

kanalizacyjnych do swoich posesji, a nie posiadają umów zawartych z Gminą Gidle na ich wykonanie, aby zgłaszali się do siedziby Urzędu 

Gminy w  Gidlach (pokój nr 2), w celu ustalenia zasad wykonania przyłączy. 

W ramach „Funduszy sołeckich” wykonano:

- posadzkę cementową w budynku remizy strażackiej OSP 
w Ciężkowicach na pow. ok. 115m2, w tym wylanie wylewki 
pierwszej (chudziak), ułożenie dwóch warstw folii izolacyjnej 
wraz z dociepleniem podłogi styropianem oraz ułożenie siatki 
zbrojeniowej wraz z wykonaniem ostatecznej wylewki 
betonowej. Prace wykonała firma METAL-DOM Artur 
Zasobniak z Przedborza za cenę: 6.765,00zł.
-  zakupiono i zamontowano urządzenia placu zabaw w msc. 
Ruda. Urządzenie dostarczyły firmy: ATUT Tomasz Skiba, 
Mosina, ul. Leśmiana 5 (bujak na sprężynie, ławki – 2 szt., 
huśtawka wagowa ważka) za cenę brutto: 3.500,00zł oraz firma 
P.P.H.U. „BOGUS” Aneta Pskowska z Lublińca (stół do gry 
w szachy i chińczyka) za cenę brutto: 4.000,00zł;

- wymieniono stolarkę okienną w strażnicy OSP w Pławnie (3 szt. o wym. 830x1140mm i 2 szt. o wym. 1460x1410mm) oraz stolarkę okienną 
i drzwiową w świetlicy wiejskiej w Kotfinie (2 szt. okien o wym. 1390x1930mm oraz drzwi zewnętrzne). Prace wykonała firma „KOBUD” 
Sp. z o.o., Sp. k. z Radomska za łączną cenę 7.328,00zł (w tym Pławno: 2.900,00zł; Kotfin: 4.428,00zł).
- w sołectwie Ludwików zakupiono artykuły gospodarstwa domowego w celu doposażenia świetlicy wiejskiej. Zakupione zostały chłodziarko 
– zamrażarka, kuchenka gazowa oraz naczynia, w tym m.in. 102 komplety talerzy, szklanki, czajniki bezprzewodowe, łyżki wazowe, garnki, 
wazy itp. Łączny koszt zakupu powyższych artykułów wyniósł: 5.033,42zł. Ponadto posadzono 10 szt. tuj wokół kapliczki  przydrożnej – 
koszt. 300,00zł; Zakupiono również huśtawkę wahadłową podwójną jako element doposażenia istniejącego przy świetlicy wiejskiej placu 
zabaw – koszt. 2.000,00zł. Huśtawka zostanie zamontowana jednak dopiero po zrealizowaniu  procedury związanej ze zgłoszeniem robót 
budowlanych.      
- udrożniono rowy melioracyjne w msc. Gidle (przy Kanale Lodowym) na długości 5,0km oraz w msc. Ojrzeń na odcinku o długości 1000mb. 
Prace wykonał wykonawca: P.P.H.U. SYNCHRONIC Tarnowski Jarosław ze Stanisławic. Łączny koszt prac wyniósł: 12.000,00zł.
- zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku świetlicy wiejskiejw msc. Borowa. Projekt wykona Biuro Projektowe 
ARCO-PROJEKT Arkadiusz Górny  z Kamieńska. Koszt wykonania dokumentacji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami   i pozwoleniem na 
budowę wyniesie 10.700,00zł brutto. Termin wykonania do 30.11.2015r.
- zakupiono: instrumenty dęte dla orkiestry w Pławnie i Gidlach na łączną kwotę 4.539,12zł; krzesła typu „ISO” w ilości 24 szt. 
z przeznaczeniem dla orkiestry dętej z Gidel za kwotę 1.476,00zł; piłki meczowe (20 szt.) oraz kosiarkę spalinową dla klubu sportowego VIS 
Gidle za łączną kwotę 2.997,94zł; elementy oświetlenia płyty boiska klubu sportowego Warta Pławno - przewody, halogeny i osprzęt na łączną 
kwotę: 1.834,87zł;



W ramach przetargu nieograniczonego wybrano do realizacji przewoźników realizujących dowozy uczniów do szkół na terenie gminy Gidle 
oraz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych w Radomsku. Przewozy realizują: „BUS – LINE” Beata Górka z 
siedzibą w Rzekach Wielkich, przy ul. Leśnej – dowóz uczniów niepełnosprawnych oraz 2 kursy do szkoły w Gidlach i Pławnie (koszt za 

cały rok szkolny: 37.966,32zł) oraz Transport Drogowy Jaro-Trans Jarosław Juma z siedzibą w Latosówce przy ul. Słonecznej 11 – dowóz 
uczniów do szkół w Gidlach i Pławnie (koszt za cały rok szkolny: 81.758,16zł).
 
Ogłoszono przetargi nieograniczone na przebudowę i remont następujących dróg gminnych:
a) Przebudowa nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej nr 112055E Wygoda – Ojrzeń na odcinku o długości 1.125,82mb, polegająca na 
wykonaniu następujących prac:
-wyprofilowaniu i zagęszczeniu istniejącej nawierzchni tłuczniowej;
-uzupełnieniu podbudowy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5mm stabilizowanym mechanicznie;
-wykonaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W, o grubości po zagęszczeniu 4cm;
-wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, o grubości po zagęszczeniu 3 cm;
-umocnieniu poboczy obustronnych destruktem asfaltowym na szerokości po 0,75m i grubości po zagęszczeniu średnio 10cm;
-odbudowie zniszczonych przyczółków betonowych przepustu zlokalizowanego w 0+541,46 km przebudowywanego odcinka drogi;
-oznakowaniu dwóch przepustów tablicami znakowymi U-8a i U8b.
Termin składania ofert upływa dnia 06.10.2015r. Przewidywany okres realizacji robót do 10.11.2015r.

b) Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Niesulów, gmina Gidle na odcinku 325,4m. Zakres prac do wykonania obejmuje 
m.in.:
-poszerzenie jezdni i wykonanie podbudowy na poszerzeniach z wykorzystaniem materiału z profilowania istniejącej nawierzchni, do 
grubości min. 20cm;
-wykonanie warstwy wiążącej z  betonu asfaltowego AC 11 W, grubość po zagęszczeniu 4 cm;
-wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8 S, grubość po zagęszczeniu 4 cm;
-profilowanie i zagęszczenie poboczy ziemnych wzmocnionych materiałem  z profilowania nawierzchni z kruszywa;
-regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i włazów kanałowych
Termin składania ofert upływa w dniu 07.10.2015r. Przewidywany okres realizacji robót do 16.11.2015r.

c) Przebudowa drogi gminnej Borowa – Kocelne Niwy, na odcinku o długości 689 mb    i szerokości jezdni 3,5m, polegająca na: 
-wyrównaniu i wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni tłuczniowej;
-korytowanie jezdni i wykonanie dolnej warstwy podbudowy 10cm wraz  z wykonaniem górnej warstwy podbudowy o gr. 10cm z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie;
-wykonanie warstwy jezdnej gr. 5 cm z kruszywa łamanego szczotkowanego po zagęszczeniu w celu przygotowania warstwy pod 
powierzchniowe utrwalanie;
-powierzchniowe utrwalenie asfaltem D160/220 w ilości 6 kg/m2 i grysem bazaltowym frakcji 8/16 w ilości 25,6kg/m2 (warstwa 
uszczelniająca);
-powierzchniowe utrwalenie asfaltem D160/220  w ilości 1,02kg/m2 i grysem bazaltowym frakcji 2/8 w ilości 11,3kg/m2 (warstwa 
przeciwpoślizgowa);
-utwardzenie poboczy o szerokości po 0,75m kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 12cm.

Termin składania ofert upływa13.10.2015r. Przewidywany termin realizacji robót do 20.11.2015r

W dniu 25.09.2015r. Komisja przeprowadziła wizję w terenie
i dokonała komisyjnego odbioru robót elektrycznych 
związanych z doświetleniem dróg. Zakres odbioru dotyczył 
następujących miejscowości:

Wykonano także przebudowę studni  na ujęciu we Włynicach 
tj. wyniesienie głowicy studni nad powierzchnię ziemi, 
wykonanie zamykowej kopuły na studni za kwotę 32 607,30 zł 
brutto.

Wymieniono dwie pompy w studni nr 1 na ujęciu w Gidlach oraz 

obniżono poziom zawieszenia pomp o 6 mb za kwotę 

30 598,71 zł brutto

1) Ruda – montaż 3 słupów energetycznych wraz z zabudową 3 punktów świetlnych oraz podwieszenie linii oświetleniowej wraz 

z zakupem materiałów (wartość robót 14.145,00 zł brutto- inwestycja wykonana z funduszu sołeckiego)

2) Ludwików – podwieszenie linii oświetleniowej na istniejącej sieci energetycznej i montaż 5 punktów świetlnych wraz 

z zakupem materiałów (wartość robót 11.932,00 zł brutto - inwestycja wykonana z funduszu sołeckiego)

3) Zagórze – montaż 9 szt słupów oświetleniowych (zakupionych przez Urząd Gminy w 2014 roku) oraz podwieszenie linii 

oświetleniowej i zamontowanie 3 punktów świetlnych (wartość robót 25.830,00 zł brutto-inwestycja wykonana z funduszu 

gminnego z pomocą funduszu sołeckiego)



WYDARZENIA I UROCZYSTOŚCI

REMONT ŚWIETLICY W STĘSZOWIE
Sołtys Stęszowa p.Adela Wiaderek serdecznie dziękuje wszystkim 
mieszkańcom za pomoc, zaangażowanie i  wsparcie 
w pracach remontowych świetlicy w Stęszowie. Jednymi 
z większych prac inwestycyjnych przedsięwzięcia był remont 
dachu, wykonanie elewacji zewnętrznej, wymiana podłóg, budowa 
schodów wejściowych oraz wymiana 2 drzwi wewnętrznych. 
W dzisiejszych czasach centrum zabaw i rozrywki dla większości 
dzieci to komputer i telewizja. Zanikają ważne atrybuty polskiej wsi: 
sąsiedzkie spotkania, rozmowy, wymiana doświadczeń, wspólna 
radość i właśnie dlatego miejmy nadzieję, że świetlice wiejskie są 
szansą na ich powroty.

                        PIKNIK SPORTOWO-RODZINNY

22 sierpnia b.r. na stadionie VIS w Gidlach odbył się Piknik Sportowo-Rodzinny. Organizatorem imprezy była Gmina Gidle, Gminny Ośrodek 
Kultury w Gidlach oraz Stowarzyszenie Centrum Pomocy Panaceum. Imprezę rozpoczęły Turnieje Piłki Nożnej dzieci oraz sołectw. Wyniki 
rozgrywek przedstawiają się następująco:

Kategoria 1-3                    Kategoria 4-6        

I miejsce PSP I          I miejsce PSP Ciężkowice

II miejsce PSP II         II miejsce PSP Gidle

Wyniki sołectw:

I miejsce sołectwo Gidle                         V miejsce sołectwo Stanisławice

II miejsce sołectwo Zagórze                   VI miejsce sołectwo Ruda

III miejsce sołectwo Ludwików              VII miejsce sołectwo Graby

IV miejsce sołectwo Ciężkowice             VIII miejsce sołectwo Piaski

Dużą dawką pozytywnej scenicznej energii okazał sie występ aktorskiego duetu "Braci BIM BAM BOM", podczas którego dzieci wraz 
z rodzicami mogły aktywnie uczestniczyć w różnorodnych zabawach i konkursach. Kolejnym punktem pikniku był występ zespołu 
cygańskiego "ROMANO DŻI", który przybliżył nam muzykę i kulturę romską.Sympatycy Orkiestry Dętej w Gidlach pod batutą p. Karola 
Pospieszalskiego mogli wysłuchać krótkiego koncertu złożonego z popularnych melodii muzyki rozrywkowej. Gwiazdą wieczoru był zespół 
"THE POSTMAN", który zaprezentował największe przeboje Beatelsów .Piknik zakończył się wspólną zabawą przy muzyce DJ Adama 
Karaska.

UROCZYSTOŚCI POD EWINĄ
W niedzielę 13 września pod pomnikiem koło miejscowości Ewina odbyły 
sie uroczystości upamiętniające 71 rocznicę Bitwy pod Ewiną. Spotkanie 
rozpoczęła polowa msza święta odprawiona przez ks. Grzegorza Kałużę 
w asyście Orkiestry Dętej z Pławna.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 swięta.Wśród 
odznaczonych znalazł się m.in. Wójt Gminy Gidle p. Janusz Pachulski 
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 oraz grupy rekonstrukcji 
historycznych:pojazdy militarne, kawaleria oraz Radomszczański Klub Krótkofalowców SP7RPA. Wszyscy uczestnicy zgromadzenia mogli 
skosztować pysznej "żołnierskiej grochówki" gotowanej przez obsługę z PSP w Gidlach.

Wójt Gminy Gidle informuje właścicieli gospodarstw rolnych, iż zgodnie z komunikatem Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa 
w Puławach (IUNG), od 24.08.2015r., wystąpiło na terenie naszej gminy zagrożenie suszą rolniczą. Susza w naszym województwie 
spowodowała straty sięgające 200 mln złotych. Rolnicy z gmin w województwie łódzkim, które wystąpiły o stwierdzenie suszy na swoim 
terenie , mogą liczyć na preferencyjne kredyty klęskowe. Podstawowym warunkiem ubiegania się o taki kredyt jest  oszacowanie szkód  przez 
komisję powołaną przez wojewodę w terminie do 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia tych szkód, nie później 
jednak niż w przypadku np. suszy do czasu zbioru planu głównego danej uprawy albo jej likwidacji. 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Żytnie uprzejmie informuje rolników z terenów Gmin: Żytno, Gidle i Kobiele Wielkie, że z dniem 1 września 
2015 r. Bank uruchamia specjalny kredyt „klęskowy” , udzielany na preferencyjnych warunkach, dla rolników poszkodowanych klęską suszy.
Szczegółowe informacje  można uzyskać w placówkach banku:
- Bank Spółdzielczy w Żytnie – Centrala tel.34 3269110
- Bank Spółdzielczy w Żytnie -  Oddział Gidle tel.34 3269119
- Bank Spółdzielczy w Żytnie – Oddział Kobiele Wielkie tel. 44 6850466

SUSZA



ZESPÓŁ SZKOLNO – GIMNAZJALNY W PŁAWNIE

WIEŚCI SZKOLNE

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GIDLACH

Od roku szkolnego 2015/2016 obowiązki dyrektora PSP w Gidlach pełni mgr Joanna Niedźwiecka.
W miesiącu sierpniu uczniowie naszej szkoły chętnie uczestniczyli w zajęciach sportowych na kompleksie rekreacyjno-sportowym przy 
Urzędzie Gminy w Gidlach, które prowadził mgr A. Pietras.
22 sierpnia podczas gminnego pikniku sportowo-rodzinnego uczniowie PSP w Gidlach wzięli udział w Turnieju Piłki Nożnej dzieci. 
W kategorii klas 1-3 naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny, które zajęły kolejno I i II miejsce, natomiast w kategorii klas IV-VI nasza 
reprezentacja zajęła II miejsce.
5 września cztery uczennice z naszej szkoły wzięły udział w akcji Narodowe Czytanie ,,Lalki” Bolesława Prusa, która odbyła się w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Gidlach. 
7 września delegacja nauczycieli i uczniów naszej szkoły uczestniczyła w uroczystościach upamiętniających 76 rocznicę pacyfikacji wsi 
Kajetanowice i Piaski. Po nabożeństwie uczniowie złożyli kwiaty pod zbiorową mogiłą. 
W dniach 7-11 września nasi uczniowie wystartowali w pierwszym etapie eliminacji gminnych Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP piłki 
nożnej dziewcząt i chłopców, który odbył się na radomszczańskim Orliku. 
13 września reprezentacja uczniów i nauczycieli PSP w Gidlach brała udział w uroczystościach upamiętniających Bitwę pod Ewiną. Po 
Mszy Św. i okolicznościowych przemówieniach uczniowie złożyli kwiaty pod pomnikiem poległych żołnierzy.

REMONTY W SZKOLE

W czasie wakacji w  ZSG w Pławnie przeprowadzone były liczne remonty. Wycyklinowane zostały podłogi oraz odświeżone ściany 
w gabinecie dyrektora oraz w bibliotece szkolnej. Biblioteka zyskała również nowe regały oraz oświetlenie, co sprawiło że jest bardziej 
przestronna i przyjazna dla czytelników. Pomalowane zostały również sekretariat szkolny, szatnie, pracownia historyczno - językowa, 
magazyn żywnościowy. 
Przeprowadzony został gruntowny remont górnego korytarza. Dzięki temu zyskał on dużo na estetyce. Wymieniona została równie brama 
wejściowa do szkoły.
Szkoła pozyskała dodatkowe środki na doposażenie stołówki szkolnej i gabinetu lekarskiego, które już częściowo zagospodarowano na 
zakup stolików i krzeseł do stołówki.
 W ramach prowadzonej „Edukacji włączającej” oraz ze środków na pomoce szkolne zakupiona została tablica interaktywna. Ponadto 
zakupiono nowe meble szkolne dla sześciolatków (klasa I sp) oraz do pracowni historyczno – językowej. Ze środków Rady Rodziców 
sfinansowano rolety do dwóch pracowni.

TRZY NOWE PROGRAMY W SZKOLE

Z początkiem roku szkolnego 2015/2016 Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Pławnie realizowane będą trzy nowe programy. 
Pierwszy „Chrońmy dzieci” realizowany jest w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Celem programu jest 
ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych i rówieśników. Program realizowany będzie przez wdrażanie standardów ochrony 
dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w dokumencie „Polityki ochrony dzieci. Poza tym w każdej klasie przeprowadzone będą zajęcia na 
temat profilaktyki i ochrony przed przemocą, zagrożeniami w sieci oraz na temat praw dziecka.
Drugi program, który będziemy realizowali to „Szkoła wolna od dopalaczy” adresowany do uczniów klas gimnazjalnych. Celem 
programu jest zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą zażywanie dopalaczy.
W ramach programu uczniowie dowiedzą się o szkodliwości dopalaczy, będą uczyć się asertywności. Odbędą się spotkania: z policjantem 
na temat odpowiedzialności wynikającej z rozprowadzania dopalaczy oraz ratownikiem medycznym dotyczące pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Zorganizowana zostanie również międzyszkolna kampania informacyjna pt. „Nie daj się wypalić”. Koordynatorem 
realizacji programów na terenie szkoły jest mgr Renata Kucuń - Marchewka
Uczniowie  klas I sp przystąpili w tym roku do projektu „Mały Mistrz”. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia ruchowe w sześciu 
zasadniczych blokach sportowych, tj: Rowerzysta – Turysta, Gimnastyk – Tancerz, Saneczkarz – Narciarz – Łyżwiarz, Piłkarz, Lekkoatleta, 
Pływak-Wodnik.  Uczniowie po opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności ruchowych otrzymają odznakę, którą wklejają do 
specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza. Realizacja programu przewidziana jest na trzy lata 
szkolne. Przystępując do programu szkoła ma otrzymać min sprzęt sportowy.

KONKURS „PAMIĘĆ NIEUSTAJĄCA”

Uczennice Publicznego Gimnazjum w Pławnie Patrycja Rylik, Magdalena Zatoń i Magdalena Tarnowska otrzymały nagrodę za pracę 
konkursową „Pacyfikacja wsi Kajetanowice i Piaski”. Konkurs organizowany był w ramach trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu 
historyczno-literackiego Pamięć Nieustająca   dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej organizowanego przez Fundację Ostoja 
przy Wiśle. Spośród 518 prac uczniowskich nagrodzonych zostało 18, w tym uczennice  z naszej szkoły, które do konkursu przygotowała 
mgr Renata Woldan. Uroczysta gala odebrania nagród odbędzie się dnia 3 października b.r. w Warszawie.



PUBLICZNE GIMNAZJUM W GIDLACH

REMONTY W CZASIE WAKACJI
Tegoroczne wakacje były w Publicznym Gimnazjum w Gidlach 
bardzo pracowite.  Gruntowny remont został wykonany 
w pracowni geograficznej i sali gimnastyki korekcyjnej. Wymieniono 
okna, odnowiono powłoki malarskie i wykonano zabudowę 
grzejników na korytarzu przy sali gimnastycznej.  Nowe okna zostały 
również zamontowane w sklepiku szkolnym i gabinecie pedagoga. 
Dzięki tym pracom znacznie poprawiła się estetyka szkoły  i 
zwiększyło bezpieczeństwo uczniów.

POMOC DLA NATHANA
W dniu 3 września uczniowie naszej szkoły zbierali pieniądze na rzecz 
potrzebującego Nathana. Chłopiec przyszedł na świat z chorobą 
genetyczną KRANIOSTENOZA oraz chorobami współistniejącymi. Po 
wielu już operacjach czeka go jeszcze jedna, a potem  rehabilitacja w 
klinice Manchesterze.  Zebrane do puszki pieniądze przekazane 
zostały na konto Fundacji Razem Łatwiej.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy są wrażliwi na potrzeby 
innych i włączyli się  w organizowane przez nas akcje.

BIWAK W KOSTKOWICACH
W dniach 25 -26 września uczniowie klas pierwszych wyjeżdżają na 
biwak profilaktyczno-integracyjny. Atrakcyjny program przewiduje 
między innymi:  zajęcia profilaktyczne, gry terenowe oraz zwiedzanie 
zamku w Ogrodzieńcu oraz wspólne przygotowywanie posiłków.  
Biwak został zorganizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Panaceum z Radomska. 

SZKOLNE KOŁO PCK
Już w pierwszych dniach września szkolne koło PCK ogłosiło  
zbiórkę przyborów szkolnych w ramach  akcji "Wyprawka dla 
Żaka". Gimnazjaliści, którzy chcą włączyć się w tę akcję mogą 
dostarczać do opiekunów PCK  - p. Agaty Jeziorskiej i p. Edyty 
Śliwakowskiej,   przybory szkolne, zeszyty,  bloki rysunkowe, 
kredki, mazaki, farby itp. 

 

Dzięki hojności tych, którzy mają więcej 
wyprawki przygotowane przez członków PCK trafią  do 
potrzebujących dzieci.Akcja trwa do 30.09.2015r.

ŻYJ SMACZNIE I ZDROWO
Gimnazjum przystąpiło do 6 edycji programu edukacyjnego „Żyj 
smacznie i zdrowo”. Program edukacyjny skierowany jest do 
młodzieży gimnazjalnej i ma charakter społeczny. Inicjatywa ma na 
celu kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, 
przeciwdziałanie niemarnowaniu żywności, edukowanie w zakresie 
sztuki kulinarnej i zachęcenie do wspólnego spożywania posiłków. 
Program edukacyjny „Żyj smacznie i zdrowo” nie ma charakteru 
komercyjnego – w jego ramach nie promuje się, ani nie zachęca do 
nabywania produktów żywnościowych. Koordynatorem programu 
jest p. Edyta Śliwakowska.

 

REWOLUCJA ŻYWIENIOWA W SZKOLNYCH SKLEPIKACH I STOŁÓWKACH

Od 1 września 2015 r. weszło w życie rozporządzenie o żywności 
w szkołach w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do 
sprzedaży dzieciom i młodzieży  w jednostkach systemu oświaty oraz 
wszelkich wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w 
ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach 
(Dz.U.z 2015r. poz.1256). 
Wprowadzono zakaz sprzedaży chipsów, napojów gazowanych, czyli 
wszystkiego tego co wpływa na nadwagę i otyłość. Duży nacisk położono na 
tzw. zdrową żywność w sklepikach szkolnych. Pieczywo- razowe lub 
pełnoziarniste, warzywa i owoce- to tylko surowe lub przetworzone, jak 
herbata to-słodzona miodem pszczelim. W jedzeniu nie chodzi tylko o to, 
byśmy się najedli do syta albo ponad miarę lecz o to, aby jedzenie przyniosło 
nam zdrowie.

Tegoroczne wakacje w Gminnym  Ośrodku Kultury w Gidlach upłynęły wyjątkowo 
pracowicie. W ramach programu „Wypoczynek Letni” przygotowano dla 
podopiecznych świetlic z  terenu  gminy Gidle propozycje spędzania czasu wolnego. 
Dzieci oraz młodzież przez cały miesiąc mogli skorzystać z bogatej oferty 
wakacyjnej, mianowicie: warsztatów, zawodów, konkursów oraz wycieczek. 
Już w pierwszym dniu została zorganizowana wycieczka do stadniny koni 
w  „Resort Malutkie”, gdzie udział wzięło 48 osób. Podopieczni zwiedzali teren 
ośrodka, stadninę koni oraz Mini ZOO zapoznając się jednocześnie z historią 
powstania obiektu,

dla wszystkich uczestników był park linowy oraz tor gokartowy. 
Na zakończenie wycieczki wszyscy mogli dzielić się wrażeniami przy tradycyjnym 
grillu z kiełbaskami. W ramach „Wypoczynku letniego” zostały zorganizowane 
różnego rodzaju warsztaty : zajęcia kulinarne w świetlicy w Ludwikowie, zajęcia 
sportowe w świetlicy w Gowarzowie oraz zajęcia plastyczne prowadzone przez 
instruktora Nelę Plewińską w świetlicy w Pławnie. Powodzeniem cieszyły się także 
Sportowe Zawody Strzeleckie w konkurencji karabin pneumatyczny, gdzie udział 
wzięło ok. 60 wychowanków świetlic z terenu gminy. 

 a także ciekawostkami z zakresu hodowli koni i jeździectwa. 
Dodatkową atrakcją 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W GIDLACH



GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GIDLACH

Narodowe Czytanie w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Gidlach

 W dniu 5 września b r. przy Urzędzie Gminy w Gidlach odbyło 
się  Narodowe  Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa, którego 
organizatorem była  Gminna Biblioteka Publiczna w Gidlach.  
Honorowy Patronat nad ogólnopolską  akcją  objęła Para 
Prezydencka. Czytanie rozpoczął  Wójt Gminy Gidle -  Janusz 
Pachulski. Wśród  osób czytających „Lalkę” znaleźli się m.in. :  
Sekretarz Urzędu Gminy – Urszula Borowik, Przewodnicząca 
Rady Gminy – Grażyna Ostojska, Dyrektor  ZSG w Pławnie 
Anna Krzyszkowska –Cudak, P. Mirosława Gołdon- 
nauczyciel  języka polskiego, P. Emilia  Urbańska- mieszkanka 
Gidel. Nie zabrakło również dzieci i młodzieży ze szkół 
podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Gidle.

Najaktywniejszy czytelnik
W dniu 25 czerwca 2015 r. odbyło się podsumowanie konkursu na Najaktywniejszego  Czytelnika Gminnej  Biblioteki Publicznej w 
Gidlach. Konkurs trwał od 1 października 2014 r. do 12 czerwca  2015r., którego celem było rozwijanie  zainteresowań  czytelniczych wśród 
dzieci i młodzieży oraz popularyzacja czytelnictwa. Konkurs skierowany był do uczniów kl.I-VI Szkół Podstawowych oraz klas I-III 
Gimnazjum z terenu Gminy Gidle. 

Kategoria I-III (Szkoła Podstawowa) – Aleksandra Woldan
Kategoria IV-VI (Szkoła Podstawowa) – Marita Woldan
Kategoria I-III (Gimnazjum) – Wiktoria Całus

Aktywny czytelnik w GBP Filia w Pławnie:
Kategoria Szkoła Podstawowa –Anna Pietruszyńska
Kategoria Gimnazjum – Anna Bednarska

Aktywny czytelnik w GBP Filia w Ciężkowicach:
Kategoria kl „0” – Lena Nożownik    
Kat. Kl.I-III – Filip Jędrzejczyk
Kat. IV-VI – Natalia Dukat

Publikacja nagrodzonych legend o Gidlach w kwartalniku "Nad Kamienną", którego Redaktorem jest Stanisław Rogala zasiadający 
jednocześnie w Jury Konkursu. W Kwartalniku zostały opublikowane  prace  uczniów :

1. Dawid Góra – „Wołanie o pomoc”  PG  w Gidlach

2. Bartosz Chrostowski – „Legenda o powstaniu Gidel”  PSP Gidle

3. Malwina  Bus – „ Ostatni dziedzic z Ciężkowic” PSP Ciężkowice

4. Agnieszka Kanafa - „ Legenda o kościołach w Gidlach”

W dniu 08.07.2015r. odbyła się wycieczka do "Osikowej Doliny" w Koziegłowach. Udział wzięły 34 osoby ze świetlic z  Pławna, Gowarzowa 
i Ludwikowa. Wycieczka rozpoczęła się zwiedzaniem terenu oraz grillem. Następnie dzieci wysłuchały krótkiej historii dotyczącej tego 
miejsca, obejrzały wyroby, spróbowały pysznych "osikowych" ciasteczek i udały się na warsztaty rękodzieła artystycznego. Podczas 
warsztatów dzieci wykonały ozdoby na koszykach i wyklejały według własnego pomysłu kolorowe kwiaty.

 13 lipca czterdziestosześcioosobowa grupa dzieci i młodzieży biorących udział w programie letniego wypoczynku GOK wyjechała do kina 
MDK w Radomsku na film pt. „W głowie się nie mieści”. Po projekcji filmu grupa udała się do pizzerii Biesiadowo na poczęstunek. 
Na zakończenie wakacji został zorganizowany ostatni wyjazd do Łodzi. Jednodniową wycieczkę rozpoczęto wizytą w Ogrodzie 
Zoologicznym, gdzie grupa dzieci i młodzieży spędziła ponad trzy godziny. Zwiedzanie ogrodu oraz pobyt na placu zabaw dostarczyły 
radości młodszym i starszym uczestnikom wycieczki. Popołudnie wychowankowie spędzili w Aquaparku FALA- jednym z największych 
obiektów w Polsce, gdzie czekały na nich zjeżdżalnie, jacuzzi oraz basen ze sztuczną falą. Dla wszystkich uczestników wycieczki 
przygotowano obiad w restauracji Aquaparku.

W dniu 31.07.2015r. w Świetlicy w Gowarzowie odbyło się uroczyste zakończenie, na którym podsumowano miesięczną pracę dzieci oraz 
młodzieży biorących udział w projekcie „Wypoczynek Letni”. Zostały wręczone dyplomy i nagrody dla laureatów konkursów sportowych, 
kulinarnych i strzeleckich. Na zakończenie podopieczni świetlic wykonali wspólny taniec, który ćwiczyli podczas warsztatów tanecznych. Na 
podsumowanie projektu zaproszony został Wójt Gminy Gidle Janusz Pachulski oraz pracownicy GOPS w Gidlach, którym podarowano 
prezenty upominkowe robione własnoręcznie przez dzieci i młodzież.
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INFORMACJE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

POMOC ŻYWNOŚCIOWA
Zgodnie z wytycznymi Instytucji zarządzającej (MPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów, dotyczącymi działań realizowanych 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym w Podprogramie 2015, pomoc w ramach PO PŻ jest kierowana do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie 
są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Wsparcie powinno trafiać do osób , spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy 
o pomocy społecznej takie jak: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc  w rodzinie, 
potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych  i wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 
alkoholizm  i narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna, których dochód  nie przekracza 150% 
odpowiedniego kryterium dochodowego  uprawniającego do korzystania   z pomocy społecznej. tj. nie więcej niż:
· 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej
· 684 zł dla osoby w rodzinie.
Od dnia 1 października 2015 roku kryteria te ulegną zmianie, co w praktyce oznacza, że od 1 października br. pomoc w ramach PO PŻ  udzielana 
będzie osobom/ rodzinom, których dochód nie będzie przekraczał:
· 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
· 771 zł w przypadku osoby w rodzinie. 

POMOC SPOŁECZNA
Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r. 
Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

· dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),
· dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).

Podwyższone o 75 zł zostaną także niektóre świadczenia, a o 38 zł zwiększy się kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:
· maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł;
· wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł.

ŚWIADCZENIA RODZINNE
W GOPS Gidle przyjmowane są wnioski na świadczenia rodzinne na okres  zasiłkowy 2015/2016, który rozpoczyna się 1 listopada 2015r. oraz 
wnioski na fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2015/2016, który rozpoczyna się 1 października 2015 r. Wzrosną kryteria dochodowe 
uprawniające do zasiłku rodzinnego i niektóre świadczenia

Od 1 listopada wzrosną o 100 zł kryteria dochodowe, uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. 

Kryterium ogólne, obecnie określone na 574 zł netto na osobę w rodzinie, będzie wynosiło 674 zł. W przypadku rodzin z dzieckiem 
niepełnosprawnym ta kwota wzrośnie z 664 zł do 764 zł .Tym samym, kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku 
opiekuńczego także wzrośnie z 664 zł do 764 zł. Bez zmian pozostaje kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi 
z tytułu urodzenia się dziecka, wynoszące 1 922 zł na osobę.

Kwota zasiłku rodzinnego od  1 listopada 2015 r
· 89 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 12 zł),
· 118 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 12 zł),
· 129 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 14 zł).

Kwota dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

- do 5. roku życia – do kwoty 80 zł, (wzrost o 20 zł),

- powyżej 5. roku życia – 100 zł; (wzrost o 20 zł), 
Kwota dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 105 zł (wzrost o 15 zł),

- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 63 zł (wzrost o 13 zł); 
Kwota dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – do kwoty 90 zł (wzrost o 10 zł); 
Kwota dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – do kwoty 185 zł nie więcej niż 370 zł / 265 zł nie więcej niż 530 zł (wzrost o 15 zł) 
(265 zł w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności). 

Wysokość pozostałych świadczeń rodzinnych pozostanie bez zmian:
dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł;
· dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł;
· dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł;
· zasiłek pielęgnacyjny – 153 zł;
· specjalny zasiłek opiekuńczy – 520 zł;
· jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 1 000 zł

Nie zmieni się także wysokość zasiłku dla opiekuna (520 zł).

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego z tyt. opieki nad osobą niepełnosprawną od dzieciństwa wynosi 1 200 zł , a od stycznia 2016r. 1 300 zł.
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