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Trwają przygotowania do uruchomienia GCI, które
będzie miało siedzibę przy Gminnej Bibliotece
Publicznej. Centrum będzie obsługiwane przez
pracowników Urzędu, stażystów oraz
wolontariuszy.
Do zadań Gminnego Centrum Informacji należało
będzie m.in.:
♦ Informowanie o ofertach pracy,
♦ Pomoc w poszukiwaniu pracy
i przekwalifikowaniu,
♦ Informowanie o warunkach uruchamiania
działalności gospodarczej,
♦ Prowadzenie tzw. kiosku z pracą,
♦ Udostępnianie połączeń z internetem,
♦ Nauka obsługi komputera,
♦ Świadczenie usług kserograficznych i innych,
♦ Zdobywanie i przekazywanie informacji
mieszkańcom gminy o funduszach
strukturalnych ze środków pomocowych,
♦ Pomoc przy wypełnianiu i składaniu wniosków,
♦ Promowanie gminy i zachęcanie do rozwoju
turystyki i agroturystyki,
♦ Prowadzenie grupy wsparcia dla bezrobotnych
i innych,
♦ Udzielanie porad obywatelskich,
♦ Świadczenie pomocy w kontaktach z urzędami
i instytucjami.
Z usług GCI będą mogli korzystać przede
wszystkim bezrobotni, absolwenci, młodzież
szkolna, podmioty prowadzące działalność
gospodarczą, rolnicy oraz inni mieszkańcy gminy.

Informacja o bezrobociu i działaniach
podejmowanych w celu zwalczania
bezrobocia na terenie Gminy Gidle wg
stanu na dzień 30 września 2003 r.
Z terenu Gminy Gidle wg stanu na dzień
30 września 2003 r. zarejestrowanych było 682
bezrobotnych, w tym 351 kobiet. Ogółem liczba
mieszkańców w gminie na ten dzień wynosiła
6858, co stanowi około 10% ogółu
mieszkańców, licząc dzieci i osoby poza
wiekiem produkcyjnym.
W przeliczeniu na mieszkańców w wieku
produkcyjnym wskaźnik ten będzie dwukrotnie
wyższy. Liczba bezrobotnych mieszkańców
gminy Gidle w porównaniu z 2002 rokiem
nieznacznie spadła. Na koniec 2002 r. w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku
zarejestrowanych było 706 bezrobotnych, w tym
335 kobiet, ale spadła też liczba mieszkańców
gminy, która na dzień 31.12.02 r. wynosiła 6886.
Z ogólnej liczby bezrobotnych zarejestrowanych
na dzień 30.09.03 r. 20 osób to absolwenci.
W ciągu trzech kwartałów 2003 r. z przyczyn
dotyczących zakładów pracy zwolniono 12
pracowników, w 2002 r. zwolnienia takie
nastąpiły w przypadku 16 bezrobotnych. Tylko
87 bezrobotnych ma prawo do pobierania
zasiłku dla bezrobotnych. Wg stanu na koniec
2002 roku liczba bezrobotnych pobierających
zasiłek była znacznie wyższa i wynosiła 147.
Z analizy stanu bezrobocia na koniec 2002 r.
i na koniec III kwartału 2003 r. wynika
jednoznacznie, że starzeje się grupa
bezrobotnych, którzy i tak mają niewielkie
szanse na znalezienie pracy. Liczba
bezrobotnych w wieku 18-44 lata wg stanu na
dzień 31.12.02 r. wynosiła 457 bezrobotnych,
a wg stanu na dzień 30.09.03 r. – 394
bezrobotnych.
Największym problemem są bezrobotni
zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Radomsku uznani jako długotrwale
bezrobotni.

Działania podejmowane przez Urząd
Gminy na rzecz zwalczania
bezrobocia
1. Zatrudnianie bezrobotnych w ramach
robót publicznych ze środków
Powiatowego Urzędu Pracy
w Radomsku:
• 4 bezrobotnych na okres od dnia 04.06.
do 03.09.2003
• 4 bezrobotnych na okres od dnia 12.08.
do 11.11.2003 r.
• 31 bezrobotnych na okres od 15.10.
do 5.12.2003 r.
• 6 bezrobotnych na okres od 21.10 do
05.12.2003 r.
Ogółem w 2003 r. w tej formie udało się
zatrudnić 45 bezrobotnych, w tym 7 kobiet.
W ramach w/w prac wykonuje się prace
remontowe, porządkowe i modernizacyjne
na terenie Urzędu i gminy Gidle. Bezrobotni
w ramach zawartych umów otrzymują
wynagrodzenie miesięczne brutto 900,00
lub 1.000,00.
Środki na wynagrodzenia pokrywane są
w całości przez Urząd Pracy.
2. Zatrudnienie w formie prac
interwencyjnych 1 pracownika na okres
od 22.09.03 r. do 30.11.2003 r.
3. Rada Gminy podjęła uchwałę
w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców na
terenie gminy Gidle. Należy mieć
nadzieję, że zwolnienia te przyciągną
inwestorów, którzy zagospodarują
obiekty po byłych RSP, zakładach
i innych oraz zatrudnią wymaganą liczbę
mieszkańców gminy.
Uzyskanie grantu w wysokości w wysokości
44.000,00 zł na utworzenie Gminnego
Centrum Informacji.
Gmina Gidle jest jedną z czterech gmin
w powiecie radomszczańskim, jedną z 31
w woj. łódzkim, której udało się uzyskać
dofinansowanie na ten cel.
Z SESJI RADY GMINY........

¾ 16.10. 03 r. miała miejsce 10 – jubileuszowa sesja nadzwyczajna, na której uczczono 25 –lecie
Pontyfikatu Jana Pawła II. Na sesji wystąpili uczniowie gimnazjum z Gidel oraz uczniowie ze Szkoły
Podstawowej z Wojnowic pod opieką ks. Marcina Knagi.
¾ 30.10.03 r. odbyła się kolejna sesja, na której głównymi punktami w porządku było:
- Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu Gminy,
- Informacja na temat bezrobocia,
- Podjęcie uchwał w sprawach:
• przystąpienia Gminy Gidle do stowarzyszenia pod nazwą Częstochowska Organizacja Turystyczna,
• wyboru ławników do sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim i Sądu Rejonowego
w Radomsku.

CIĄG DALSZY REALIZACJI ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH W 2003 ROKU
 budowa IV etapu kanalizacji sanitarnej o długości
3.614 mb w Gidlach i Pławnie, 118 przyłączy,
wartość – 951.230 zł.
 Dodatkowo zostanie wykonane przyłącze do
posesji w ilości ok. 16 oraz pominięte w ubiegłych
latach przyłącze do PSP w Gidlach, OSP i
świetlicy w Pławnie.
 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Piaski
o dł. 1437 mb. Przetarg wygrała firma „Boltom”
z Piotrkowa Tryb. na wartość 79.394 zł.
 Utwardzono drogę dojazdową do pól we wsi Kotfin
o dł. 1 km o wartości 86.470 zł. Drogę budowała
firma "Drogbud’ z Radomska.
 Przebudowano drogę asfaltową Borki – Gowarzów
o dł. 640 mb. - wartość 71.588 zł.
 Trwa modernizacja ulic na osiedlu domków
jednorodzinnych w Gidlach.
 Wspólnie ze Starostwem Powiatowym w
Radomsku przebudowano pas drogowy wokół
Bazyliki w Gidlach oraz położono nakładkę
asfaltową.
 Wyremontowano szkoły i placówki na terenie
gminy Gidle tj. wymieniono okna w ZSG w Pławnie
(wartość 20.000), wymieniono pokrycie dachu z
eternitowego na blaszany na budynku starej części
szkoły w Ciężkowicach o wartości ok. 16 tys. zł.,
wyremontowano budynek Świetlicy Środowiskowej
w Pławnie na kwotę 32.491 zł., przeprowadzono
remont kapitalny sanitariatów w PSP w Gidlach
i ZSG w Pławnie.
 Wspólnie z Pocztą Polską uruchomiono dnia
1 sierpnia br. Centrum Komunikacji Społecznej
w Pławnie - biblioteka – agencja pocztowa –
kawiarenka internetowa, która cieszy się dużym
zainteresowaniem młodych mieszkańców.
 Uzyskano grant z Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Łodzi w wysokości 44 tys. zł. na utworzenie
Gminnego Centrum Informacji, którego otwarcie
planuje się na 1 grudnia br.
Złożono wniosek o dofinansowanie z funduszu
SAPARD II etapu budowy wodociągu w Piaskach
o dł. ok. 9 km.

A K T U A L N O ŚC I
♦ Na ostatniej sesji dokonano
wyboru czterech ławników.
Do Sądu Okręgowego w
Piotrkowie Trybunalskim:
Longin Gniatkowski,
Czesław Makowski. Do Sądu
Rejonowego w Radomsku: Janina
Zatoń, Aleksandra Dąbrowska.
♦ W dniu 11 listopada odbyły
się gminne uroczystości z
okazji 85 rocznicy Odzyskania
Niepodległości.
W obchodach wzięły udział władze
gminy, młodzież szkolna oraz
mieszkańcy gminy.
♦ Rynek w Gidlach jest
nareszcie własnością Gminy!
Do tej pory stan prawny nie był
uregulowany i dlatego nie można
było przystąpić do jego
modernizacji.
Po opracowaniu projektu i jego
realizacji wizerunek centrum Gidel
na pewno zyska na wyglądzie.
♦ 7 listopada odbyło się
spotkanie sołtysów z
przedstawicielami Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, które rozpoczęło cykl
informacji i szkoleń w zakresie
wypełniania wniosków w celu
uzyskania bezpośrednich dopłat dla
rolników.
♦ 09.11.03 r. Zarząd Koła Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów
w Ciężkowicach zorganizował
uroczysty „Dzień Seniora”, który
uświetniły występy dzieci ze szkoły
podstawowej oraz przyśpiewki
i wiersze ludowe w wykonaniu
członkiń koła.

OGŁOSZENIA !!!
¾ Rada Rodziców przy PSP Gidle organizuje Bal Andrzejkowy, który odbędzie się
29 listopada 2003 r. o godz. 1900 na sali gimnastycznej. Cena biletu wynosi 40 zł.
Organizatorzy zapewniają 3 gorące dania, zimną płytę i napoje. Atrakcją wieczoru
będzie loteria fantowa pod hasłem „Bombka dla szkoły”. Cena losu 10 zł.
Każdy los wygrywa.
¾ Rada Rodziców Publicznego Gimnazjum czyni starania organizacyjne do zabawy
sylwestrowej. Organizatorzy zapewniają 5 dań gorących, zakąski, napoje, szampan
Przewidywany koszt balu 200 zł. Dobrą muzykę zapewni zespół muzyczny „Stary
Młyn”. W najbliższym czasie ukażą się ogłoszenia z dokładnymi informacjami.

...ze szkół GIMNAZJA
Przeprowadzono rozgrywki gminne w tenisa
stołowego między PG Gidle a ZSG Pławno:
Chłopcy 4 : 0 dla PG Gidle
Dziewczęta 4 : 0 dla PG Gidle
Drużyny z Gidel awansowały do zawodów
powiatowych. Dziewczęta zajęły III miejsce.
Natomiast chłopcy IX miejsce na 15
startujących drużyn.
W gminnych rozgrywkach w piłkę siatkową
przeprowadzonych między gimnazjalistami
Pławna i Gidel zwyciężyli zarówno chłopcy jak i
dziewczęta z PG Gidle, pokonując rywali 2 : 0.
Zwycięstwo zapewniło udział w zawodach na
szczeblu powiatowym, które odbyły się
03.11.03 w Radomsku.
Dziewczęta z PG zajęły II miejsce, stając się
tym samym vice-mistrzyniami powiatu.

SZKOŁY PODSTAWOWE
Tenis stołowy
DZIEWCZĘTA:
CHŁOPCY:
I m. PSP Gidle,
I m. PSP Gidle
II m. PSP Pławno, II m. PSP Ciężkowice
III m. PSP Ciężkowice, III m. PSP Pławno
IV m. PSP Wojnowice
W dniu 21.10.03 r. w powiatowych
rozgrywkach drużyna dziewcząt z PSP Gidle zajęła
III miejsce.Chłopcy zakończyli rywalizację na
miejscach V-VIII
PSP Gidle reprezentowała naszą gminę w
powiatowym turnieju unihokeja, zajmując II miejsce.
05.11.03 r. odbył się w Gidlach „Konkurs 5
Milionów”. W zawodach brało udział 180 uczniów.
Startujące w rozgrywkach szkoły zajęły kolejno
następujące miejsca:
PSP Gidle
I miejsce 32 pkt
PSP Ciężkowice II miejsce 22,5 pkt
PSP Pławno
III miejsce 17,5 pkt
Zwycięska drużyna z Gidel wyjeżdża 20.11.03 r. na
kolejny etap tego konkursu do Bełchatowa.

CO NA TEMAT OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI PISZE KRONIKA SZKOLNA?
„Rankiem 11 listopada
1932 roku odbyła się pod
„Dębem Wolności” zbiórka.
Wzięły w niej udział dzieci
szkolne, harcerze,
orkiestra, straż,
przedstawiciele urzędów,
Polska Macierz Szkolna
i inne organizacje.
Pierwsze przemówienie
wygłosiła p. Milewska z
Radomska przedstawiając
ludzi, którzy byli symbolem
wolności w różnych
epokach. Szczególnie
uwidoczniła postać Józefa
Piłsudskiego.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było przemówienie p. Smajdowej
z Gidel: o czynach i zasługach marszałka Piłsudskiego, o walkach
niepodległościowych i wysiłku narodu polskiego.
Ślubowanie, które złożyła w imieniu nauczycielstwa Komendantowi
wywołało ogólne wzruszenie.” (wyciąg z kroniki szkoły podstawowej).
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