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Wesołych Świąt Wielkanocnych

Z okazji zbliżającej się Wielkanocy – świąt zadumy i nadziei  życzę Wszystkim 
Mieszkańcom Naszej Gminy radosnych oraz ciepłych chwil wypełnionych wiosennym 
nastrojem i pogodą ducha. Niech szczególna atmosfera tych dni napełni Nas wszystkich 
optymizmem  i nowymi siłami w realizacji celów.

Radosnych spotkań przy wielkanocnym stole, umiejętności dostrzegania piękna 
tego świata oraz wiary w siebie i swoje możliwości.

WYKAZ SOŁTYSÓW Z TERENU GMINY GIDLE 2015 – 2019 r.

Stanisław Kalek – Borowa                       Barbara Bednarczyk – Piaski
Stanisław Skórka – Chrostowa                  Andrzej Ojrzyński – Pławno  
Teresa Biszta – Ciężkowice                       Joanna Woldan -  Ruda 
Edyta Gawron – Gidle                               Zdzisław Stacherski - Stanisławice
Longin Zatoń -  Gowarzów                        Adela Wiaderek - Stęszów
Ewelina Matyjszczyk – Graby                   Jan Jędrzejczyk - Wojnowice
Józef Chrostowski – Górka                        Wiesław Tarnowski - Wygoda
Marzena Romańczyk – Włynice                Krzysztof  Marszał - Zabrodzie
Renata Musiał – Kajetanowice                  Andrzej Matuszczyk - Zagórze
Wiesława Ociepa – Kotfin                         
Jacenty Bartnik – Ludwików                      

Małgorzata Żuwalska - Michałopol

Wójt Gminy 
Janusz Pachulski 

Przewodniczący Rady Gminy w Gidlach 
Grażyna Ostojska 



W okresie od 28 stycznia do 26 lutego 2015 Sesja Rady Gminy uchwaliła następujące uchwały:
- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gidle na 2015 rok,
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2015-2023,
- w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Gidle pożyczki bankowej długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych 
z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej,
- w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie 
geodezyjnym Gowarzów w miejscowości Borki po wschodniej stronie drogi Krajowej nr 91,
- w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Gidle uczestniczących 
w działaniach ratowniczych lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Gminę lub Państwową Straż Pożarną,
- w sprawie przyjęcia Programu opieki  nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gidle w 2015 
roku,
- w sprawie poboru na terenie Gminy Gidle podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia ich wynagrodzenia za inkaso,
- w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej,
- w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów  niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznych Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Gidle.

Z SESJI RADY GMINY

GOSPODARKA ODPADAMI

Informuje się mieszkańców Gminy , że zmienia się lokalizacja punktu selektywnej 
zbiórki odpadów, PSZOK zostaje przeniesiony na teren oczyszczalni. Czynny w 
każdy II i IV piątek miesiąca w godzinach: 12.00 – 15.00 W  w/w godzinach można 
przywieźć odpady i pozostawić je w punkcie, w obecności pracownika oczyszczalni. 
PSZOK przyjmuje odpady wytworzone na terenie Gminy Gidle, dostarczone 
wyłącznie w sposób selektywny.

 W innym przypadku odpady nie będą przyjmowane

Informuje się, iż dnia 31.05.2015r. 
tj (niedziela) w godz. 8.00-18.00 rolnicy 
będą wybierać swoich przedstawicieli do 
Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. 
Więcej informacji na stronie internetowej 
www.izbarolnicza.lodz.pl

GMINNE INWESTYCJE

W dniu 20.03.2015r. dokonano odbioru prac przy remoncie świetlicy wiejskiej w Stęszowie. W ramach inwestycji wykonano docieplenie 
stropu i ścian styropianem wraz z wykonaniem na ścianach tynku, nowe pokrycie dachu z blachy trapezowej wraz z niezbędnymi obróbkami, 
wymianę drzwi zewnętrznych, posadzki z płytek ceramicznych, wymianie 1 szt. drzwi wewnętrznych oraz schody zewnętrzne i opaskę wokół 
b u d y n k u  
z kostki betonowej. Całość prac wykonała firma Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy RED HOUSE Grzegorz Buczyński, ul. Zielona 
3, 29-100 Włoszczowa. Koszt remontu wyniósł 49.190,15zł. Zadania współfinansowane ze środków UE w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 
LGD „Region Włoszczowski” w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – wysokość dofinansowania 31.993,00zł.
  
Zakończono rozbudowę kompleksu sportowego (boiska rekreacyjne w Gidlach przy Urzędzie Gminy). W  ramach inwestycji wykonano 
bieżnię do biegania o łącznej długości 74m oraz skocznię do skoku w dal wraz z zagospodarowaniem terenu, montażem ławek oraz ogrodzenia 
boisk. Prace wykonała firma Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie Budowa Kortów Tenisowych, Łęgonice Małe 22, 26-425 
O d r z y w ó ł ,  
a łączny koszt prac  wyniósł 196.325,27zł. Inwestycje wykonano przy udziale środków z UE w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD 
„Region Włoszczowski” w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – wysokość dofinansowania 111.033,00zł.  

W dniu 20.03.2015r. dokonano otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na „Kompleksową rewitalizację centrum miejscowości Gidle” 
(tereny wokół budynku Urzędu Gminy). Złożonych zostało 7 ofert z cenami brutto od 619.425,82zł do 901.912,62zł. Obecnie trwa ich 
weryfikacja przez Komisję przetargową. Zadanie jest współfinansowane ze środków UE w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Maksymalna wysokość dofinansowania nie przekroczy kwoty 500.000,00zł.   
W ramach inwestycji przewidziano:

· roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, w tym rozebranie istniejących budynków gospodarczych, istniejących nawierzchni 

asfaltowych i płyt betonowych

· wykonanie nawierzchni placów i alejek z kostki granitowej i betonowej oraz nawierzchni poliuretanowo – gumowej pod istniejącą 

siłownią zewnętrzną;

· dostawę i montaż elementów małej architektury, w tym m.in. ławki, kosze na śmieci, belwederki i pergole drewniane;

· modernizację fontanny;

· sadzenie drzew, krzewów, bylin, itp.;

· wykonanie trawnika parkowego.  

Realizacja inwestycji do 10.06.2015r. 



WIEŚCI SZKOLNE

STYPENDIADA WCZESNOSZKOLNA
W dniach 8 – 16 grudnia 2014 r. uczniowie klasy II i III przystąpili do 
Ogólnopolskiego Projektu Stypendialnego „STYPENDIADA 
WCZESNOSZKOLNA”.  
W tegorocznej innowacyjnej edycji drugoklasiści (14 uczniów) 
i trzecioklasiści (16 uczniów) zmagali się w następujących 
konkursach: czytelniczym ”Abecadło”, ortograficznym 
„Ortografek”, matematycznym „Plusik” i plastycznym „Plastuś”. 
Poziom zadań konkursowych był bardzo wysoki.
Uczniowie naszej  szkoły osiągnęli  wysokie wyniki  
w ogólnopolskich zmaganiach. Uczennica klasy II została laureatką 
konkursu czytelniczego – uzyskała maksymalną liczbę punktów    
(50 p.) i zajęła I miejsce. Ponadto 4 uczniów z kl. II 
i III zostało finalistami  konkursu czytelniczego, ortograficznego, 
matematycznego i plastycznego. 

                   SUKCES NASZEGO  „ZIARENKA”
31 stycznia 2015 r. mali aktorzy z Koła Teatralnego „Ziarenko”, 
działającego w PSP w Gidlach, wzięli udział w II Konkursie 
Przeglądu Widowisk Jasełkowych. Organizatorem imprezy był 
Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku. Uczniowie z naszej 
szkoły pokonali wszystkich konkurentów z 8 placówek z Radomska 
i okolic. Za zdobycie I miejsca otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe. Gratulujemy sukcesu!

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
22 stycznia 2015 r. do naszej szkoły zostali zaproszeni Babcie
i Dziadkowie uczniów klas I – III. Drugoklasiści  wraz 
z wychowawczynią, panią T. Molendą przygotowali część artystyczną, 
w której zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne, 
a Zespół Teatralno-Plastyczny „Ziarenko” pod opieką pani Iwony 
Pilarskiej wystawił współczesne jasełka pt. ”Radosna nowina”. 

SPOTKANIE Z POLICJANTEM
Przed feriami zimowymi odbyło się spotkanie z policjantem 
z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku na temat bezpieczeństwa 
zimowych zabaw. W dniu 23.01. 2015 r. w spotkaniu wzięli udział 
uczniowie kl. I-III, a w dniu 26.01. – uczniowie kl. IV-VI.

 BO TO BYŁ BAL NAD BALE
17 lutego w naszej szkole odbył się Bal Karnawałowy, na który 
zaproszono wszystkich uczniów kl. I-VI. Na uczestników imprezy 
czekało wiele ciekawych konkursów i atrakcji. Największym 
powodzeniem wśród najmłodszych cieszyły się konkurencje taneczne. 
Dzieciom w zabawie towarzyszyła sympatyczna maskotka – pani 
Mrówka. 

PSP CIĘŻKOWICE

PSP GIDLE

JASEŁKA

Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali jasełka 
bożonarodzeniowe dla społeczności lokalnej 
i zaproszonych gości. Występy miały miejsce 4 
stycznia w kościele pw. Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Wszechświata w Ciężkowicach 
oraz 11 stycznia w Sanktuarium Matki Bożej 
Gidelskiej Uzdrowienie Chorych w Gidlach. 
Scenariusz został opracowany przez p. Ilonę 
Gniatkowską-Cudak. Widowisko zostało ciepło 
przyjęte przez zebranych i wywołało burzę 
oklasków.

W odpowiedzi na zaproszenie pani Ewy 
Kaczmarek (inicjatora Przeglądu Widowisk 
Jasełkowych), uczniowie naszej szkoły pod 
opieką pani dyrektor i nauczyciela pani Ilony 
Gniatkowskiej-Cudak wyjechali 31 stycznia na 
kolędowanie do klasztoru OO. Franciszkanów do 
Radomska. Miłym zaskoczeniem dla nas było 
otrzymanie „specjalnego wyróżnienia 
I stopnia”, które zostało nam przyznane na 
podstawie obejrzanego przez członków jury 
filmu z przedstawienia jasełkowego nagranego 
przez telewizję NTL. Dzieci odebrały również 
nagrodę i puchar dla szkoły. 

   SUKCESY SPORTOWE 
12 stycznia br  nasza szkoła była gospodarzem Gminnych Zawodów Sportowych w Mini Piłkę Siatkową. Radość była podwójna, gdy okazało 
się, że nasi uczniowie sięgnęli po najwyższe miejsce, zarówno w kategorii chłopców, jak i dziewcząt. W rozgrywkach powiatowych chłopcy 
zajęli miejsce V, a dziewczynki – IV. 
W naszej placówce 23 lutego odbyły się także Gminne Zawody Sportowe w Mini Piłkę Koszykową. I znów zawodnicy z PSP 
w Gidlach nie mieli sobie równych, zdobywając I miejsca w kategorii dziewcząt i chłopców. W rozgrywkach powiatowych poszło nieco gorzej- 
chłopcy zajęli miejsce V, a dziewczęta – IV. 
Wszystkim młodym sportowcom serdecznie gratulujemy sukcesów. 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
22 stycznia obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka. Dzieci z oddziału przedszkolnego 
zaprezentowały się w inscenizacji „12 życzeń dla Babci i Dziadka”. Maluchy wystąpiły w 
barwnych strojach przedstawiających poszczególne miesiące. Po maluchach swoje popisy 
artystyczne rozpoczęli uczniowie klas I-III prezentując wiersze i piosenki związane ze 
świętem Babci i Dziadka. Najstarsze wnuki dla miłych gości wykonały żartobliwy skecz 
pt. ,,Babcia”. Na koniec spotkania wystąpiły uczennice z koła tanecznego 
w przygotowanych przez siebie tańcach.  



NA LODOWISKO DO BEŁCHATOWA

Chętni uczniowie z klas II – VI wyjechali 23 stycznia pod opieką 
nauczycieli na lodowisko do Bełchatowa. Celem wyjazdu było 
propagowanie łyżwiarstwa jako formy aktywnego spędzania czasu 
wolnego. Na miejscu uczniowie wypożyczyli łyżwy oraz kaski 
ochronne i ostrożnie weszli na lodowisko. Osoby bardziej 
doświadczone pomagały tym, którzy jeździli po raz pierwszy. 
Wszyscy świetnie się bawili. Było dużo śmiechu oraz upadków na 
lód, którymi nikt się nie zniechęcał. 

„BEZPIECZNE WĘDRÓWKI OD GROSIKA DO 
ZŁOTÓWKI”

Od stycznia 2015 roku w klasie II jest realizowany projekt 
edukacyjny "Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki", którego 
koordynatorem jest wychowawca klasy p. Anna Matuszczyk. Projekt 
trwa 10 miesięcy, a w jego trakcie uczniowie poznają podstawy 
edukacji finansowej, w tym rodzaje i wartości pieniędzy oraz 
zdobywają umiejętności ułatwiające im podejmowanie 
samodzielnych decyzji

PG  GIDLE

SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE Z POLICJĄ
8 stycznia 2015 r. w gimnazjum odbyło się spotkanie 
profilaktyczne  z Policją. Pogadanka dla uczniów 
dotyczyła w szczególności:
 -nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, 
- dyscypliny na lekcjach i przerwach,
 - przestrzegania norm społecznych, 
 - demoralizacji i czynów karalnych wśród młodzieży. 

MŁODZIEŻ POZNAJE PRACĘ POLICJI
29 stycznia w ramach orientacji zawodowej dla uczniów 
klas I zorganizowana została prelekcja w siedzibie KPP 
w Radomsku. Oficer Prasowy mł. asp. pani Aneta 
Komorowska zaprezentowała uczniom wizerunek 
funkcjonariusza oraz zadania policji. Uczniowie mieli 
możliwość poddać się badaniu alkomatem, pobraniu 
odcisków palców. Zapoznali się też z podstawowym 
wyposażeniem funkcjonariuszy

SUKCES WIKTORII I KLAUDII
19 lutego 2015 r. uczennice naszej szkoły - Wiktoria 
Całus oraz Klaudia Baryła - wzięły udział w finale XII 
edycji Festiwalu Poezji Współczesnej i Piosenki 
Niemieckiej. Obie dziewczyny zostały zauważone przez 
jurorów, gdyż w kategorii najpiękniejsza recytacja 
wybranego utworu w oryginale Wiktoria zajęła III 
miejsce, a Klaudia otrzymała wyróżnienie. Uczennice 
zostały przygotowane przez panią mgr Gabrielę Ociepę.

SUKCES MALWINY W VIII PRZEGLĄDZIE KOLĘD 
I PASTORAŁEK

21 stycznia 2015 r. odbył się VIII Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek 
zorganizowany przez GOK w Gidlach. Naszą szkołę reprezentowały następujące 
uczennice: Malwina Sztandera, Wiktoria Barska oraz Emilia Zamecka.
W kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyła Malwina Sztandera (III a). Jako 
laureatka wystąpiła ona w czasie koncertu kolęd w Bazylice NMP w Gidlach 
w niedzielę 25 stycznia.

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU
Tegoroczny Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony był pod hasłem "Razem 
tworzymy lepszy Internet". W ramach tegorocznej edycji Dni Bezpiecznego 
Internetu uczniowie klasy I i II realizowali kursy e-learningowe na platformie 
fdn.pl  "Znajomi -Nieznajomi" i "Lekcja bezpieczeństwa". 

WYNIKI KONKURSU WIEDZOWEGO 
"BEZPIECZEŃSTWO W SIECI. NETYKIETA"

1.miejsce  -  Klaudia  Baryła  ( I II  b) ,  Ju l ia  Roki ta  ( I II  b)                                                           
2. miejsce - Weronika Sambor (III b), Wojciech Romańczyk (III b)                                   
3. miejsce - Piotr Politowicz (III a)

LEGENDA O GIDLACH

Dnia 4 marca uczniowie kl. II-VI pod opieką nauczycieli wybrali 
się do Gminnej Biblioteki Publicznej w Gidlach na podsumowanie 
konkursu literackiego ,,Legenda o Gidlach”. Nasza uczennica 
kl. VI Malwina Bus zdobyła I miejsce. Została nagrodzona 
dyplomem i nagrodą książkową. Jej praca zostanie opublikowana 
w kwartalniku świętokrzyskim ,,Nad Kamienną”. 

„PIERWSZAKI DOKARMIAMY PTAKI”

W styczniu i lutym dzieci z klasy I kontynuowały działania 
w ramach akcji „Pierwszaki dokarmiamy ptaki”.  „Ptasią stołówkę” 
uczniowie wraz ze swoim wychowawcą panią Iloną Gniatkowską-
Cudak otworzyli już w listopadzie. Dzięki karmie otrzymanej od 
Nadleśnictwa Gidle wszystkie ptaki przylatujące na drzewa rosnące 
na placu szkolnym mogły skosztować przygotowanych dla nich 
smakołyków. 

SUKCESY SPORTOWE
12 stycznia podczas gminnych zawodów w siatkówkę drużyna chłopców zajęła II miejsce. W dniu 13 stycznia w Dobryszycach miały 
miejsce powiatowe zawody w tenisa stołowego. Naszą szkołę reprezentowali: Mateusz Rozpędek kl. VI, Wiktor Kołodziejczyk kl. VI, 
Bartłomiej Bilecki kl. IV. Chłopcy zajęli II miejsce i zawalczyli 20 stycznia o mistrzostwo rejonu bełchatowskiego. W klasyfikacji 
końcowej zawodów rejonowych chłopcy uplasowali się na III miejscu.

SUKCESY SPORTOWE
15 stycznia 2015 r. w Łobudzicach odbyły się zawody rejonowe w tenisa stołowego chłopców. Gimnazjum reprezentowali uczniowie z klasy 
II,  Filip Rozpędek i Michał Makówka, oraz Michał Zięba z klasy III a.
Chłopcy rozegrali następujące mecze:
Gidle - Kiełczygłów z wynikiem 0:3   Gidle - Kietlin 2:3,  Gidle – Strzelce Wielkie  3:1  
 Ostateczny rezultat naszych reprezentantów to 5 miejsce na 8 zespołów.
13 marca 2015 r. odbyły się rozgrywki gminne w piłkę koszykową dziewcząt i chłopców.  W wyniku wyrównanej rywalizacji wśród dziewcząt 
zwycięstwo odniosły zawodniczki PG Gidle, natomiast wśród chłopców ZSG Pławno. Drużyny te będą reprezentowały naszą gminę 
w rozgrywkach powiatowych.



MIKROFON 2015.

W dniach 27 – 28. 02.2015r. uczennice ZSG w Pławnie uczestniczyły 
w zmaganiach konkursu wokalnego „Mikrofon 2015” organizowanym 
corocznie przez Miejski Dom Kultury w Radomsku. W koncercie 
laureatów zaśpiewały:
Amelia Zatoń – wyróżnienie w kat klas I – III sp
Barbara Moroń – II miejsce w kat. klas IV – VI sp
Emilia Rokita – wyróżnienie w kat. klas IV – VI sp

TURNIEJE CZYTELNICZE

W lutym 2015r uczniowie ZSG w Pławnie wzięli udział 
w międzyklasowych turniejach czytelniczych.
19 lutego rywalizowali uczniowie klas I – III sp. Każda klasa miała za 
zadanie wytypować drużynę,  która ich reprezentowali. Zadaniem 
każdej drużyny było wykreowanie się poprzez strój i  nazwę związaną z 
literaturą. Te elementy były oceniane przez komisję konkursową.
 Komisja konkursowa w składzie: mgr Anna Krzyszkowska – Cudak, 
mgr Renata Kucuń – Marchewka i mgr Karolina Werner obserwowała 
zmagania drużyn i ostatecznie wyłoniła zwycięzców. Mistrzem 
czytelnictwa została drużyna reprezentująca klasę III sp. 
26 lutego odbył się turniej czytelniczy dla klas IV – VI sp. Po bardzo 
wyrównanej rywalizacji komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców, tj 
drużynę klasy V sp.  Turnieje czytelnicze zorganizowały: mgr Renata 
Ryszka i mgr Sylwia Moruń.

                  „SPOTKANIA Z KULTURĄ”

Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Pławnie zaplanował cykliczne „Spotkania 
z kulturą”. Na początku semestru każda klasa losowała 
kraj, z którego kulturą zapozna całą szkołę oraz miesiąc, 
w którym będzie to miało miejsce. Odbyły się już 
spotkania z kulturą Szkocji zorganizowane przez klasę 
VI i spotkanie z kulturą włoską zorganizowane przez 
klasę IV. Przed nami jeszcze spotkania z kulturą: 
Niemiec, Polski, Czech i Francji.

                      SUKCESY SPORTOWE

13.03.2015r. Uczniowie Publicznego Gimnazjum 
w Pławnie zajęli I miejsce w Gminnych Rozgrywkach 
w Koszykówkę i tym samym awansowali do 
rozgrywek powiatowych.

ZSG PŁAWNO

POWIATOWY KONKURS KALIGRAFII
 
Zuzanna Migocka, uczennica klasy III gimnazjum ZSG w Pławnie, 
została wyróżniona  w Powiatowym Konkursie Kaligrafii.
04.03.2015r. uczniowie klas gimnazjalnych uczestniczyli 
w spotkaniu autorskim ze Stanisławem Rogalą. Podczas spotkania 
ogłoszone zostały wyniki konkursu „Legenda o Gidlach” 
zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gidlach. 
Agnieszka Kanafa, uczennica klasy I gimnazjum zajęła I miejsce 
w konkursie, a Zuzanna Migocka została wyróżniona.

IMPREZA CZYTELNICZA

18 lutego w ZSG w Pławnie odbyła się impreza czytelnicza pod 
hasłem „ Czytanie łączy pokolenia”. W imprezie uczestniczyli 
uczniowie klas I – III sp.  Do świata bajek i baśni zaprosiła 
najmłodszych uczniów  pani Bożena Olszewska, która gościła w 
tym dniu w naszej szkole.  Bardzo ciekawie i obrazowo 
przedstawiła dzieciom znaną i mniej znaną twórczość J. Brzechwy, 
M. Konopnickiej i J. Tuwima
Imprezę czytelniczą zorganizowały: mgr Sylwia Moruń 
i mgr Karolina Werner. 
W ramach programu  „Szkoła współpracy” uczniowie wspólnie 
z nauczycielami i rodzicami zaplanowali min wieczory filmowe. 
Seanse wyświetlane są po zajęciach lekcyjnych. Wcześniej 
gimnazjaliści wybierają film jaki chcieliby zobaczyć. Do tej pory 
odbyły się już dwa wieczory filmowe  23 stycznia i 6 marca 2015r.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

21 stycznia, w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci
 i Dziadka. Dzieci zaprosiły do przedszkola swoje kochane babcie i dziadków. 
To był naprawdę wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe 
i rozpromienione twarze babć i dziadków po raz kolejny ukazały nam, jak 
ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami. Na koniec 
dzieci wręczyły swoim ukochanym babciom i dziadkom własnoręcznie 
przygotowane upominki i laurki. 

FERIE W PRZEDSZKOLU

Podczas ferii w naszym przedszkolu funkcjonował „Feryjny Klub Małego 
Artysty” w ramach, którego przedszkolaki miały okazje poznać różnorodne 
techniki plastyczne. 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GIDLACH



KONKURS PLASTYCZNY „COŚ Z NICZEGO”

W miesiącu lutym dzieci i rodzice z przedszkola zostali zaproszeni do 
udziału  w konkursie plastyczno-technicznym pt.,, Coś z niczego-, czyli 
pomysł na wykorzystanie odpadów". Rodziny miały za zadanie wykonać 
prace z materiałów ekologicznych i surowców wtórnych będących 
odpadami- śmieciami np.: puszki aluminiowe, tektura, zużyte 
przedmioty plastikowe i szklane, szmatki, folia lub materiałów 
naturalnych: drewno, sznurek, słoma. Uczestnicy konkursu wykazali się 
dużą wyobraźnią i pomysłowością. Wykonali wspaniałe i różnorodne 
prace, które zostały wyeksponowane na wystawie w korytarzu 
przedszkolnym. Serdecznie dziękujemy rodzicom i dzieciom za 
wspólną zabawę.

BAL KARNAWAŁOWY

12 lutego w naszym przedszkolu wszyscy bawili się w sali ozdobionej 
balonami i kolorowymi serpentynami. Pomysłowość rodziców nie miała 
granic. Przygotowali oni dla swoich pociech wspaniałe stroje 
karnawałowe. Na balu tańcowały  księżniczki , wróżki, postacie z 
ulubionych bajek tj. : Czerwonego Kapturka, Pięknej i Bestii, Krainy 
Lodu itp. Po wielkiej prezentacji strojów rozpoczęły się tańce – przy 
rytmach wesołej muzyki, przeplatane zabawami oraz konkursami.

WILK I ZAJĄC

Przedszkolaki obejrzały przedstawienie teatralne pt. „Wilk 
i zając” w Gminnym Ośrodku Kultury w Gidlach. Pełen komicznych 
s y t u a c j i  i  h u m o r u  s ł o w n e g o  s p e k t a k l  r o z ś m i e s z a ł ,
 a zarazem uczył dzieci odpowiednich zachowań w konkretnych 
sytuacjach życiowych.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W PŁAWNIE

TEATRZYK „TRZY PIÓRA”

W marcu przedszkolaki obejrzały przedstawienie teatralne pt. 
„Trzy pióra”  w wykonaniu aktorów z Nowego Sącza. Bajka 
opowiadała o losach zwierząt, które pragnęły odmienić swój 
wygląd. Mamy nadzieję, że nasze przedszkolaki zrozumiały ten 
ukryty przekaz, że natura stworzyła nas takich, jakimi jesteśmy, a 
odmienność to nasz atut i cenny dar.

 JASEŁKA
17.12. 2014r. w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie opłatkowe 
z udziałem rodziców dzieci z grupy 5-6-latków.
Po ciepłym przywitaniu przez dyrektor przedszkola, dzieci pod 
czujnym okiem  wychowawczyni, zaprezentowały przedstawienie 
jasełkowe. Po części artystycznej był czas na składanie życzeń 
i dzielenie się opłatkiem.
Dopełnieniem bożonarodzeniowej atmosfery było wspólne 
kolędowanie i kosztowanie wigilijnych potraw.

15.01.2015r. gościliśmy aktorów ze Studia Artystycznego Magik 
z Białegostoku,  z przedstawieniem pt. „Egzamin z bezpieczeństwa 
Tygrysa Benjamina”. Był to spektakl o charakterze profilaktycznym, 
traktujący o zasadach bezpieczeństwa w otaczającym nas świecie. 
Pouczające scenki miały na celu uwrażliwienie dzieci na kontakt 
z osobą nieznajomą, unikanie sytuacji trudnych i niebezpiecznych, 
a także ukształtowanie u dziecka nawyku stanowczego odpowiadania 
„nie”. 

„W KARNAWALE SAME BALE”

30.01.2015r. w naszym przedszkolu było głośno, było radośnie, a to za 

sprawą wspaniałej imprezy „W karnawale same bale”. Wspólna 

zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowankom.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
21.01.2015r. w przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. Przedszkolaki przygotowały dla zaproszonych 
gości program artystyczny.  Dzieci wręczyły  swoim Babciom 
i Dziadkom własnoręcznie wykonane upominki. Słodki 
poczęstunek przygotowany przez rodziców przedszkolaków dał 
szansę na dodatkowe miłe chwile spędzone z ukochanymi 
wnukami. 

„SAMODZIELNA ZUZIA”
9.03.2015r. aktorzy Agencji Artystycznej ,,Kanon" przedstawili 
dzieciom spektakl pt. ,,Samodzielna Zuzia". Postacie z bajki 
pokazały problem kłamstwa i lenistwa. Przedszkolaki przeżywały 
przemianę Zuzi z małego kłamczuszka w wesołą i pracowitą 
dziewczynkę, osobiście jej pomagając i dając odpowiednie 
wskazówki. 



FERIE ZIMOWE W GBP W GIDLACH
Warsztaty plastyczne „Zakładka w prezencie dla książki” 
zorganizowane zostały przez GBP w Gidlach. Dnia 05.02.2015 r. dzieci 
miały okazję wykonać zakładki do książek według szablonów lub 
własnego pomysłu. 

„WALENTYNKOWE SERCA Z PIERNIKA” – pod takim hasłem 
przeprowadzone zostały warsztaty kulinarne w GBP w Gidlach. W dniu 
12.02.2015 r. uczestniczki spotkania pod kierunkiem Pani Janiny Zatoń 
z ZSG Pławno wykonywały serca z piernika. Upieczone ciastka zostały 
następnie ozdobione oraz zapakowane na walentynkowy prezent dla 
bliskich osób. Warsztaty okazały się doskonałym pomysłem 
i jednocześnie pożyteczną nauką sztuki kulinarnej oraz dobrą zabawą.

GMINNY OŚRODEK KULTURY W GIDLACH

IX FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK POD PATRONATEM WÓJTA GMINY GIDLE
25 stycznia mury Klasztoru p.w. NMP w Gidlach rozbrzmiewały echem najpiękniejszych kolęd i pastorałek. Laureaci IX Gminnego 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek zaprezentowali interpretacje nagrodzonych utworów. Do udziału w festiwalu zgłoszono 47 osób 
reprezentujących szkoły z terenu gminy Gidle oraz Studio Piosenki GOK. Po przesłuchaniach konkursowych jury wyłoniło zwycięzców
 i wręczyło nagrody.

BAL KARNAWAŁOWY
W dn. 05.02.2015r. w świetlicy w Gowarzowie odbył się I Gminny Bal Karnawałowy- zabawa dla wszystkich podopiecznych świetlic. 
Podczas balu rozstrzygnięto konkurs na najlepszy strój karnawałowy, instruktorzy świetlic przygotowali dla wychowanków konkursy, 
zabawy taneczne i karaoke, a także słodki poczęstunek.

SUKCESY STUDIA PIOSENKI W GIDLACH
Marcowe weekendy upłynęły pod znakiem uczestnictwa podopiecznych Studia Piosenki w konkursach i przeglądach wokalnych o zasięgu 
wojewódzkim, regionalnym oraz międzynarodowym. 7 marca w Ośrodku Kultury Łódź Górna odbył się Festiwal Piosenki „Miłosna Nuta”, 
w którym udział wzięło ok. 60 wykonawców z województwa łódzkiego. Gminny Ośrodek Kultury  Gidlach reprezentowała Kasia Błaszczyk.

14 marca w Częstochowie odbyły się przesłuchania do XXVII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca „Majowa Nutka”. 
Przesłuchania polskich wykonawców miały na celu wyłonienie 15-sto osobowej grupy finalistów, którzy  zmierzą się z wykonawcami 
z innych krajów europejskich m.in. Portugalii, Malty, Litwy, Rumunii, Hiszpanii. GOK w Gidlach reprezentowała Laura Grabarczyk, która 
otrzymała nominację do udziału w konkursie finałowym w dn. 3 maja o godz. 10.00 w Sali Politechniki Częstochowskiej.

21 marca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Działoszynie odbył się Regionalny Festiwal Piosenki WARTA SONG, w którym udział 
wzięło 48 osób. Wśród laureatów znalazła się także podopieczna Studia Piosenki GOK w Gidlach- Emilia Rokita, która interpretacją piosenki 
„Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos” wywalczyła 3 miejsce w kategorii 10-13 lat. Gratulujemy!

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GIDLACH

 „LEGENDA O GIDLACH”  
ORAZ SPOTKANIE AUTORSKIE 

ZE STANISŁAWEM ROGALĄ W GBP GIDLE

Wyjątkowe wydarzenie literackie miało miejsce 4 marca 2015 r. 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gidlach. W tym dniu nastąpiło 
podsumowanie konkursu literackiego „Legenda o Gidlach”, które 
połączone było ze spotkaniem autorskim ze Stanisławem Rogalą – 
świętokrzyskim pisarzem, historykiem literatury i wydawcą. 
W spotkaniu wzięli udział uczniowie i nauczyciele ze szkół 
podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Gidle oraz 
mieszkańcy Gidel.

SPOTKANIE AUTORSKIE Z LECHEM MASTALSKIM 
W GBP GIDLE

W wyjątkowej lekcji historii mieli okazję wziąć udział uczniowie 
i nauczyciele  z Publicznego Gimnazjum w Gidlach oraz Zespołu 
Szkolno-Gimnazjalnego w Pławnie. W dniu 25.03.2015 r. Gminna 
Biblioteka Publiczna w Gidlach gościła Pana Lecha Mastalskiego 
– historyka, autora książek o częstochowskiej wojskowości. 

GBP FILIA W PŁAWNIE: FERIE ZIMOWE

Na zajęciach plastycznych „Origami płaskie z koła”, które odbyły 
się 03.02.2015 r. w Filii w Pławnie, dzieci miały okazję 
wykonywać przy pomocy kółeczek z papieru różne obrazki. 
Zajęcia z wykorzystaniem masy solnej odbyły się 10.02.2015 r. 
w Filii w Pławnie. 

 ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA W FILII W CIĘŻKOWICACH

Z okazji przypadającego w lutym Światowego Dnia Kota, GBP Filiaw Ciężkowicach zorganizowała wiele atrakcji dla swoich najmłodszych 
czytelników. Pogadankę na temat pielęgnacji i karmienia kotów wygłosiła  lekarz weterynarii P..Joanna Knop. 

Szczególną atrakcją był goszczący w bibliotece kot, którego każdy mógł pogłaskać  i od właściciela – P. Małgorzaty Sabady usłyszeć o jego 
ulubionych zabawach i przyzwyczajeniach. Można było również obejrzeć „kocią kolekcję” ze zbiorów P. Anety Owczarek. Zaproszona przez 
nas P.. Ilona Gniatkowska-Cudak podczas spotkania malowała dzieciom „kocie buźki”. Biblioteka zorganizowała zbiórkę pieniędzy dla 
porzuconych kotów ze Schroniska w Radomsku.



 
 

INFORMACJE GOPS

W dniu 5 lutego 2015 roku pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a Wójtem Gminy Gidle został podpisany aneks do umowy na 
przedłużenie do 30.06.2015 roku realizacji projektu EFS  z 2014 roku pt. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Gidle 
zagrożonych wykluczeniem społecznym”   W ramach przedłużenia realizacji projektu  uczestnicy szkoleń z 2014 roku mają przedłużony 
termin  realizacji kontraktów socjalnych i będą uczestniczyć w projekcie do 30.06.2015 r . Dokonano również naboru 6 nowych osób (3 
kobiety i 3 mężczyzn) , które będą  uczestnikami projektu w okresie od stycznia do czerwca 2015 roku. Z nowymi osobami zostały podpisane 
stosowne kontrakty socjalne.

Wydawca: Gminne Centrum Informacji w Gidlach
Druk: Drukarnia FUCHA
Redaktor Naczelny: Wójt Gminy Gidle - mgr Janusz Pachulski
Redaktor Techniczny: Joanna Siejca

 

TURNIEJ „Z PODWÓRKA NA STADION”

W dniu 23.03.2015r w Łodzi odbył się Finał Wojewódzki Turnieju "Z Podwórka Na Stadion" o Puchar Tymbarku. W Finale wystąpiły 2 nasze 
drużyny, które osiągnęły następujące wyniki:

w kategorii U8 - PSP Gidle - I miejsce i tytuł - Mistrz Woj. Łódzkiego

Skład PSP Gidle: Katarzyna Gołdon, Zuzanna Stolarczyk, Oliwia Siemińska, Zuzanna Cudak, Katarzyna Mariankowska, Julia Cudak, Ewa 
Bartnik, Julia Chrostowska, Sandra Borowik, Amelia Rudzka.

Skład UKS WATRA Gidle: Martyna Sprawka, Dominika Tulejko, Martyna Tulejko, Daria Borowiecka, Martyna Kaszuwara, Olga Mituła, 
Nicola Mazur, Oliwia Grzegorczyk, Anna Barska.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowany w ramach
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

Program zastąpił dotychczasowy Program Europejskiej Pomocy Żywnościowej (PEAD), który realizowany był w Polsce od 2004 r. do 
grudnia 2013 r. W grudniu 2014 r. realizowana była pierwsza tura Programu FEAD – Podprogram 2014.  Kolejne etapy programu 
rozpoczną się wiosną 2015 r.
Pomoc polega na dostarczeniu najuboższym osobom pomocy żywnościowej w formie paczek.
Wsparcie trafiać będzie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, których dochód nie przekracza 150% odpowiedniego kryterium 
dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, czyli:
dochód na osobę samotnie gospodarującą nie może przekroczyć kwoty 813,00 zł miesięcznie,

dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 684,00 zł miesięcznie

KARTA DUŻEJ  RODZINY

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła ustawa o Karcie Dużej Rodziny. Znalazł się w niej m.in. zapis 
o gwarantowanych ulgach na przejazdy kolejowe dla rodzin wielodzietnych.

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje 
dzieci: 
- w wieku do ukończenia 18. roku życia;
- w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
- bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem  o umiarkowanym albo znacznym   stopniu 
niepełnosprawności.

Przy składaniu wniosku o przyznanie Karty, należy okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania 
Karty, w szczególności: 
- w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
- w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły  lub szkoły 
wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. 
roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
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