
BIULETYN INFORMACYJNY
URZÊDU GMINY GIDLE

97-540 Gidle, ul. P³awiñska 22
tel./fax (034) 327-20-27        e-mail: ug@gidle.plwww.gidle.pl www.bip.gidle.pl

1/2016

Zdrowych i pogodnych Œwi¹t Wielkanocnych, obfitoœci na 
œwi¹tecznym stole, radoœci w sercu p³yn¹cej ze Zmartwychwstania 

Pañskiego oraz wiosennego nastroju w rodzinnym gronie…

Wójt  Gminy Gidle Janusz Pachulski
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gra¿yna Ostojska

W numerze m.in:

Informacje z Sesji Rady Gminy………………………………….

Inwestycje w Gminie Gidle………………………………………

Wydarzenia i uroczystoœci……………………………………….

Wieœci szkolne……………………………………………………..

Rodzina 500 +…………………………………………………….

http://www.gidle.pl


Z SESJI  RADY GMINY

GMINNE INWESTYCJE

W dniu 30 grudnia 2015 Sesja Rady Gminy podjê³a nastêpuj¹ce uchwa³y:
- w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2016,
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2016-2023,
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów  Alkoholowych Gminy Gidle na rok 2016,
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia³ania Narkomanii Gminy Gidle na rok 2016,
- w sprawie udzielenia odpowiedzi do WSA w £odzi skargi Prokuratora Rejonowego w Radomsku na Uchwa³ê Nr VIII/37/15 Rady   
   Gminy w Gidlach z dn. 27 marca 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Gidle,
- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w Gidlach na 2016r.,
- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oœwiaty, Kultury Sportu i Opieki Spo³ecznej na 2016r., 
- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016,
- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Spo³eczno-Gospodarczego Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa na 2016r.,
- w sprawie uchylenia Uchwa³y Nr V/22/15 Rady Gminy w Gidlach z dn.28.01.2015r. w sprawie zaci¹gniêcia przez Gminê Gidle 
  po¿yczki bankowej d³ugoterminowej na wyprzedzaj¹ce finansowanie zadañ realizowanych z udzia³em œrodków pochodz¹cych 
   z Unii Europejskiej,
- w sprawie zmiany uchwa³y Nr VIII/47/15 Rady Gminy w Gidlach z dn. 27.03.2015r. w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki w roku 2015.
- w  sprawie zmian w bud¿ecie Gminy na rok 2015 rok.,
- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2015-2023,

W dniu 18 lutego 2016 Sesja Rady Gminy podjê³a nastêpuj¹ce uchwa³y:
- w sprawie przekazania œrodków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w £odzi z przeznaczeniem dla 
Komendy Powiatowej Policji w Radomsku,
- w sprawie zmian w bud¿ecie Gminy Gidle na rok 2016.,
- w sprawie zaci¹gniêcia kredytu w 2016r.,
- w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia Strategii Rozwoju Gminy Gidle na lata 2016-2025,
- w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu po³o¿onego, w obrêbie geodezyjnym 
   Gowarzów, w miejscowoœci Borki po wschodniej stronie drogi krajowej nr 91, w Gminie Gidle,
- w sprawie przyjêcia „Programu opieki nad zwierzêtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t na terenie Gminy Gidle 
   w 2016 r.

W miesi¹cu grudniu wykonano prace budowlane polegaj¹ce na przebudowie drogi ³¹cz¹cej ul. Dzia³kow¹ ze szko³¹ i placem zabaw 
w P³awnie. W ramach inwestycji  utwardzono drogê kostk¹ brukow¹ betonow¹ na szerokoœci 3m i ³¹cznej d³ugoœci  140mb wraz 
z podbudow¹ z t³ucznia kamiennego. Prace wykona³a wybrana w drodze przetargu nieograniczonego firma ROMTRANS Roman Zaj¹c, 
ul. Topolowa 20, 42-122 Ostrowy nad Oksz¹. Koszt inwestycji wyniós³ brutto: 53.606,99z³. 

Trwaj¹ prace projektowe dotycz¹ce wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowê sieci wodoci¹gowej 
z przy³¹czami w miejscowoœciach Stanis³awice i Strza³a i sieci kanalizacji sanitarnej z przy³¹czami i niezbêdn¹ infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ 
w miejscowoœci Stanis³awice. Na chwilê obecn¹ uzgadniane s¹ z mieszkañcami lokalizacje poszczególnych mediów i zbierane s¹ stosowne 
oœwiadczenia. Informujemy, w³aœcicieli dzia³ek po³o¿onych w tych miejscowoœciach zainteresowanych pod³¹czeniem swoich posesji do 
sieci wodoci¹gowej, lub w przypadku Stanis³awic wodoci¹gowej i kanalizacyjnej, ¿e aby mo¿liwe by³o wykonanie przy³¹cza nale¿y z³o¿yæ 
oœwiadczenie ze wskazaniem jego lokalizacji – bezpoœrednio u projektantów podczas ich wizyty w terenie lub w siedzibie Urzêdu Gminy 
w Gidlach. W przypadku w¹tpliwoœci lub pytañ szczegó³owych  mo¿na skontaktowaæ siê z biurem projektowym, tj. Przedsiêbiorstwem 
Wielobran¿owym „SONDA” z Czêstochowy pod numerem telefonu: /34/ 365-14-54. Informacji udziela równie¿ dzia³ Inwestycji Urzêdu 
Gminy w Gidlach (pokój nr 2). 

W dniu 29.02.2016r. wydano decyzjê o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na budowê odcinka 
rozdzielczej sieci wodoci¹gowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy³¹czami w miejscowoœci P³awno ul. Dzia³kowa (odcinek 
o d³ugoœci 500mb). Projekt poszczególnych odcinków sieci oraz przy³¹czy wykonuje biuro projektowe „WODMAR” Marianna Jakubiec 
z Piotrkowa Trybunalskiego. Osoby zainteresowane przy³¹czeniem swoich posesji do sieci wodno – kanalizacyjnej winny z³o¿yæ 
oœwiadczenia ze wskazaniem lokalizacji przy³¹czy na dzia³ce (je¿eli jeszcze tego nie zrobi³y). Mo¿na tego dokonaæ w Urzêdzie Gminy  
w Gidlach (pokój nr 2).

Przeprowadzono procedurê wyboru wykonawcy, na realizacjê otworu wiertniczego dla ujêcia wód podziemnych w msc. 

Ciê¿kowice, gm. Gidle, na dzia³ce nr ewidencyjny gruntów 661. Ca³oœæ prac w tym: wykonanie otworu wiertniczego o œrednicy koñcowej 

16” (406mm) i g³êbokoœci projektowej 50m; zabudowanie w otworze kolumny filtracyjnej PCV 250/280mm o d³ugoœci czynnej filtra 10m; 

pompowanie oczyszczaj¹ce   i pomiarowe  w otworze; pobór próby wody i wykonanie analizy fizykochemicznej   i bakteriologicznej wody 

oraz sporz¹dzenie dokumentacji i nadzór geologiczny wykona Zak³ad Studniarski Mariusz Wieloch, P³awno, ul. Gidelska 33, 97-540 Gidle, 

za cenê brutto: 60.270,00z³.



W trybie przetargu nieograniczonego wybrano sprzedawcê energii elektrycznej dla zasilania obiektów nale¿¹cych do Gminy Gidle 
(w tym oœwietlenia ulicznego) oraz placówek oœwiatowych, GOPS, GOK i Gminnej Biblioteki Publicznej w Gidlach, o ³¹cznym wolumenie 
energii: 1 607 320 kWh. Spoœród 5 z³o¿onych ofert za najkorzystniejsz¹ uznana zosta³a oferta z³o¿ona przez Sprzedawcê energii 
elektrycznej: NOVUM S.A. z Warszawy. Wybrany wykonawc¹ sprzedawa³ bêdzie energiê dla 92 punktów poboru (obiektów) 
zlokalizowanych na terenie Gminy Gidle przez dwa lata pocz¹wszy od maja br., przy cenach jednostkowych netto energii w poszczególnych 
grupach taryfowych: B22 w strefie szczytowej: 0,2251 z³/kWh (szacunkowa iloœæ energii: 60 000kWh); B22 w strefie pozaszczytowej: 
0,2050 z³/kWh (szacunkowa iloœæ energii: 180 000kWh);; C11 przy rozliczeniu ca³odobowym: 0,2199 z³/kWh (szacunkowa iloœæ energii: 
316 960kWh); C12b w strefie dziennej:  0,2199 z³/kWh (szacunkowa iloœæ energii:  32 320kWh); C12b 
w strefie nocnej: 0,2199 z³/kWh (szacunkowa iloœæ energii: 20 040 kWh); C21 przy rozliczeniu ca³odobowym: 0,2199 z³/kWh (szacunkowa 
iloœæ energii: 138 000kWh); O11 przy rozliczeniu ca³odobowym: 0,1990 z³/kWh (szacunkowa iloœæ energii: 860 000 kWh).

W dniu 16.03.2016r. wszczêto postêpowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z terenu Gminy Gidle w okresie od 01.07.2016r. do 31.12.2017r.  Termin sk³adania ofert mija w dniu 24.03.2016r. 
o godz. 10.00.

Nowe wiaty autobusowe

W miejscowoœci Wojnowice i Gidle ul. Reymonta zakupiono
i zamontowano wiaty autobusowe. Inwestycje zosta³y 
zrealizowane z funduszu gminnego.
Natomiast w miejscowoœci Ciê¿kowice – Huby wiata 
autobusowa zosta³a zakupiona z funduszu so³eckiego.

Planowana jest wymiana tzw. blaszaków w Ojrzeniu 

i W³ynicach na przeszklone wiaty.

UROCZYSTOŒCI I WYDARZENIA

TROJACZKI W P£AWNIE

Pocz¹tek roku dla jednej z rodzin z terenu naszej 
gminy by³ niezwyk³ym wydarzeniem. Na œwiat przysz³y 
pierwsze w historii Gminy Gidle trojaczki: Przemek, Szymek 
i Gabrysia. Szczêœliwymi rodzicami s¹ Pañstwo Marzena
 i Grzegorz Bañcerek z P³awna. Z tej okazji 26 lutego b.r. Wójt 
Gminy Gidle p. Janusz Pachulski odwiedzi³ szczêœliw¹ 
rodzinê wrêczaj¹c list gratulacyjny wraz z prezentami. 
Dzielna mama otrzyma³a bukiet kwiatów, ojcu przypad³ 
pe³en uznania uœcisk d³oni, a maluchom pluszaki i zapas 
pieluch.

Ca³ej rodzinie jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA MIÊDZY 
WART¥ A PILIC¥

11 marca 2016r. w siedzibie Urzêdu Gminy Gidle odby³o 
siê spotkanie przedstawicieli gmin i organizacji z terenu powiatu 
radomszczañskiego dotycz¹ce powo³ania Lokalnej Organizacji 
Turystycznej Miêdzy Wart¹ a Pilic¹ (nazwa robocza). Inicjatorem 
spotkania by³ Wójt Gminy Gidle p. Janusz Pachulski, prezes 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy ̄ ytno p. Cezary Huæ oraz 
przewodnicz¹cy Rady Gminy Radomsko p. Jan Suwart. 

Podczas zebrania przedstawiono cel powo³ania Lokalnej 
Organizacji Turystycznej, której g³ównym zadaniem by³yby 
dzia³ania stworzenia lub wypromowania ju¿ istniej¹cego produktu 
celem zwiêkszenia ruchu turystycznego w danym regionie. 
Omówiono tak¿e propozycje statutu i sk³adek. Ustalono, ¿e do gmin 
i organizacji zostan¹ przes³ane materia³y w celu zapoznania 
i konsultacji. Termin spotkania za³o¿ycielskiego wstêpnie przyjêto 
na czerwiec 2016r



 

DZIEÑ KOBIET W NASZEJ GMINIE

Dzieñ Kobiet dla Pañ z naszej gminy na d³ugo pozostanie w pamiêci . W dniu 12 marca 2016r. w godzinach porannych mia³y one 
mo¿liwoœæ wykonania nieodp³atnych badañ diagnostycznych w Samodzielnym Publicznym Zak³adzie Opieki Zdrowotnej w Gidlach  
takich jak: morfologia krwi, badanie moczu,  badanie poziomu cukru we krwi oraz pomiar ciœnienia. Natomiast w godzinach 
popo³udniowych na sali gimnastycznej  Publicznej Szko³y Podstawowej w Gidlach  odby³a siê druga czêœæ œwiêtowania Dnia Kobiet. 
Okolicznoœciowe s³owo wyg³osi³ Wójt Gminy Gidle p. Janusz Pachulski sk³adaj¹c wszystkim Paniom ¿yczenia. Panie mia³y mo¿liwoœæ 
wys³uchania piosenek w wykonaniu solistek z Gminnego Oœrodka Kultury w Gidlach. Nastêpnie odby³a siê prelekcja lekarzy specjalistów 
ginekologii i po³o¿nictwa ze Szpitala Powiatowego w Radomsku  dr  Jolanty Szczepaniak - B³ady i dr Miros³awa Kempy nt. „Profilaktyki 
zdrowia u kobiet w ró¿nym wieku”.  Po wyst¹pieniu lekarzy g³os zabra³a mieszkanka naszej gminy p. Wioletta Ma³olepsza, która 
opowiedzia³a o swoich zmaganiach z ciê¿k¹ chorob¹. Przekaza³a wszystkim ogromn¹ dawkê pozytywnej energii zachêcaj¹c jednoczeœnie 
do wykonywania profilaktycznych badañ.

W kolejnym punkcie programu Orkiestra Dêta z Gidel 
obdarowa³a Panie muzycznym upominkiem, wykonuj¹c 
wspania³y koncert, który przy fili¿ance kawy i s³odkiego 
poczêstunku wprowadzi³ Panie w œwi¹teczny nastrój. 
Wszystkie Panie otrzyma³y symbolicznego ¿ó³tego tulipana, za 
którego dziêkowa³y serdecznym uœmiechem.

Inicjatork¹ tego wydarzenia by³a dr Anna Deryng-Dziuk.

Organizowanie tego typu uroczystoœci jest wspania³¹ okazj¹ 

na oderwanie siê od codziennych zajêæ i spêdzenie mi³ego 

wieczoru.

KONKURS WIEDZY PO¯ARNICZEJ

W dniu 15 marca br. w Urzêdzie Gminy w Gidlach odby³y siê gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej. Wziêli 
w nich udzia³ uczniowie z placówek oœwiatowych z terenu naszej gminy. Egzamin z ramienia PSP Radomsko przeprowadzi³ m³. kpt. Marek 
Jeziorski przy wspó³udziale prezesa Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku OSP RP Dariusza Wojciechowskiego oraz p. Mariana Binka. Do 
eliminacji powiatowych zakwalifikowali siê nastêpuj¹cy uczniowie:

Kategoria szko³a podstawowa:

I miejsce Bartosz Chrostowski - PSP Gidle

II miejsce Damian Koæwin - ZSG P³awno

III miejsce Pawe³ Sawicki - ZSG P³awno

IV miejsce Dominika Garlicka - PSP Ciê¿kowice

V miejsce Milena Cichocka - PSP Ciê¿kowice

Kategoria gimnazjum:

I miejsce Bart³omiej Krauze - ZSG P³awno

II miejsce Malwina Bus - PG Gidle

III miejsce Norbert KuŸma - PG Gidle
IV miejsce Kacper Stacherczyk - ZSG P³awno

W eliminacjach powiatowych, które odby³y siê 18 marca 2016r. reprezentant naszej gminy Bart³omiej Krauze zaj¹³ II miejsce. 

Do zakwalifikowania siê do eliminacji wojewódzkich zabrak³o mu tylko 0,5 pktu.

WIEŒCI SZKOLNE

PUBLICZNA SZKO£A PODSTAWOWA W GIDLACH

UDANE WYSTÊPY W TENISIE STO£OWYM
14 grudnia odby³y siê gminne zawody sportowe w tenisie sto³owym 
w kategorii dziewcz¹t i ch³opców, które wygrali uczniowie naszej szko³y. 
Powiatowe zmagania by³y rozgrywane 13 stycznia na hali sportowej 
w Dobryszycach . Dziewczyny w sk³adzie Agnieszka Bogacz, Dominika 
Musia³, Martyna Sprawka (rezerwowa) ukoñczy³y turniej w dobrym stylu 
zajmuj¹c 3 miejsce. Ch³opcy w sk³adzie Tomasz Ca³us, Bart³omiej Musia³ 
i Sebastian Chrostowski (rezerwowy) zajêli  2 miejsce i walczyli dalej 
w zawodach rejonowych, na których zajêli 3 miejsce. 

Kolejne dobre wyniki!
Po zwyciêstwach w gminnych zawodach sportowych w mini pi³ce siatkowej i mini koszykówce dru¿yny ch³opców i dziewcz¹t z PSP Gidle 
wziê³y udzia³ w rozgrywkach powiatowych zajmuj¹c nastêpuj¹ce miejsca:
Mini pi³ka siatkowa zawody powiatowe Mini koszykówka zawody powiatowe
Dziewczêta:  5-7 miejsce Dziewczêta:  4 miejsce
Ch³opcy:  8 miejsce Ch³opcy:  5 miejsce



PUBLICZNA SZKO£A PODSTAWOWA W CIÊ¯KOWICACH

DZIEÑ BABCI I DZIADKA
W dniu 22 stycznia odby³a siê w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka pod piêknym has³em: „Kochamy Was ca³ym 
sercem”. Uczniowie klas drugich zaprezentowali licznie przyby³ym goœciom czêœæ artystyczn¹, w czasie której piêknie recytowali wiersze i 
œpiewali piosenki. Na zakoñczenie uroczystoœci wszyscy wnukowie zaœpiewali tradycyjne 100 lat i wrêczyli swoim babciom i dziadkom 
przygotowane przez siebie laurki. Uroczystoœæ przygotowa³y: p. Ma³gorzata Ostojska i p. Ewa Str¹czyñska-KluŸniak. 

ZAJÊCIA PROFILAKTYCZNE NA TEMAT DOPALACZY
W dniu 21.12.2015r. odby³y siê zajêcia profilaktyczne dla uczniów ,,Smak ¿ycia, czyli debata o dopalaczach”.  Ich celem  by³o przekazanie 
uczniom informacji na temat dopalaczy i zagro¿eñ wynikaj¹cych z ich u¿ywania, a w konsekwencji zwiêkszenia ostro¿noœci i zmniejszenia 
otwartoœci na kontakty z tymi produktami. Przeprowadzone zosta³y tak¿e zajêcia dla grona pedagogicznego ,, Narkotyki- dopalacze, jak 
rozpoznaæ i jak dzia³aæ”, podczas których zosta³y omówione najwa¿niejsze zagadnienia dotycz¹ce œrodków psychoaktywnych, zagro¿eñ 
zwi¹zanych z ich u¿ywaniem oraz sposoby interwencji na wypadek zaistnienia takiej sytuacji w szkole. Ponadto odby³o siê równie¿ szkolenie 
dla rodziców ,,Dopalacze – STOP”.. Zajêcia przeprowadzi³o Œl¹skie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii  z Katowic. 

I MIEJSCE W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE „ŒNIADANIE DAJE MOC”

Dobieg³ koñca OGÓLNOPOLSKI KONKURS zorganizowany przez Partnerstwo dla Zdrowia w ramach pi¹tej edycji programu 

„ŒNIADANIE DAJE MOC”, w którym nasza szko³a bra³a udzia³ ju¿ po raz trzeci. Patroni honorowi: Oœrodek Rozwoju Edukacji, Rzecznik 

Praw Dziecka. Patroni regionalni programu: Kuratorowie Oœwiaty z ca³ego kraju, a wœród nich £ódzki Kurator Oœwiaty. Zadanie konkursowe 

polega³o na przygotowaniu dekoracji szko³y, gazetki szkolnej lub plakatu z okazji Dnia Œniadanie Daje Moc. Przes³ano ponad 1000 prac 

konkursowych z ca³ego kraju. Praca z PSP im. K. Makuszyñskiego w Ciê¿kowicach, przygotowana pod okiem pani Ilony Gniatkowskiej-

Cudak, zosta³a zauwa¿ona przez niezale¿ne jury ju¿ po raz drugi. W tym roku pierwsze miejsce w kategorii „dekoracja” zdobyli uczniowie 

klasy II. Zanim jednak odnieœli sukces, aktywnie uczestniczyli w zajêciach praktycznych obrazuj¹cych 12 zasad zdrowego od¿ywiania, regu³y 

zachowania siê przy stole oraz wykonali elementy dekoracji. Nastêpnie wziêli udzia³ w Dniu Œniadanie Daje Moc, w którym uczestniczy³o 

ponad 182 500 uczniów klas 0 - III z ponad 7300 podstawówek w kraju. Do przygotowañ w³¹czyli siê równie¿ rodzice oraz pielêgniarka 

szkolna pani Agata Bilicz. Za zwyciêstwo w konkursie szko³a otrzyma³a nagrodê pieniê¿n¹, a uczniowie nagrody rzeczowe w postaci 

oryginalnych pude³ek œniadaniowych.

INNE WYDARZENIA Z ¯YCIA SZKO£Y
Nasza szko³a wziê³a udzia³ w XVI edycji ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza 2015”. 
Akcja trwa³a od 23 listopada do 4 grudnia. Zebrana kwota zosta³a przekazana na konto 
Towarzystwa ,,Nasz Dom”.
Po raz pierwszy przyst¹piliœmy do ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”, 
organizowanej przez Stowarzyszenie Wiosna. Dziêki ofiarnoœci uczniów, ich rodziców 
i nauczycieli uda³o siê zgromadziæ dla rodziny z Przedborza kilka kartonów 
z ¿ywnoœci¹, œrodkami czystoœci, ubraniami i pomocami naukowymi.
6 stycznia 2016r. uczniowie zaprezentowali w koœciele parafialnym w Ciê¿kowicach 
przedstawienie jase³kowe dla spo³ecznoœci lokalnej oraz zaproszonych goœci. 

22 stycznia 2016r. uczniowie klas „0”-VI przygotowali program artystyczny dla Babæ 
i Dziadków, aby uczciæ ich œwiêto.  

Kolejny rok w naszej szkole odbywa siê akcja opiekowania siê ptakami podczas zimy. 
Uczniowie klas m³odszych dokarmiaj¹ ptaki miêdzy innymi karm¹ otrzyman¹ od 
Nadleœnictwa Gidle z siedzib¹  w Niesulowie.

KONFERENCJA
„Bezpieczeñstwo dzieci i m³odzie¿y w cyberprzestrzeni wyzwaniem 
dla œrodowiska spo³eczno – wychowawczego” - pod takim has³em 
10 marca 2016r.  na terenie Gminy Gidle odby³y siê warsztaty, 
konferencja i spotkanie profilaktyczne, którego celem by³o 
zapoznanie uczestników z najwa¿niejszymi i najnowszymi 
zjawiskami patologicznymi wystêpuj¹cymi w œwiecie wirtualnym. 
Jako pierwsze tego dnia odby³y siê warsztaty dla uczniów klas IV – 
VI sp i I – III gimnazjum uczêszczaj¹cych do szkó³ na terenie Gminy 
Gidle. Kolejnym etapem tego dnia by³a konferencja pod has³em: 
„Bezpieczeñstwo Dzieci i M³odzie¿y w Cyberprzestrzeni 
Wyzwaniem dla Œrodowiska Spo³eczno – Wychowawczego”, która 
odby³a siê w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w P³awnie. 
Konferencja przeznaczona  by³a dla nauczycieli, pracowników 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i policji oraz pracowników
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 administracji samorz¹dowej. W toku konferencji podjête zosta³y m.in. nastêpuj¹ce zagadnienia:
-HIKIKOMORI i bunt zamkniêtego pokoju. 
-Infoholizm – narkotyk XXI wieku
- Gry komputerowe – zagro¿enia dla osobowoœci, rozwoju i postaw dzieci oraz m³odzie¿y.
- Analiza wybranych zagro¿eñ moralnych: m.in. pedofilia, seksting, samobójstwa z inspiracji sieci, cyberpornografia, cyberpedofilia.
- Nowe kompetencje spo³eczno – komunikacyjne nauczycieli rodziców w kontekœcie dzia³alnoœci profilaktyczno – wychowawczej, zwi¹zanej 
z omawianymi zagadnieniami.
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Na zakoñczenie dnia odby³o siê spotkanie z rodzicami, na którym poruszone zosta³y zagadnienia zwi¹zane z zagro¿eniami, jakie czyhaj¹ na 
dzieci i m³odzie¿ w cyberprzestrzeni.

Prelegentami byli prof. dr hab. Józef Bednarek oraz dr Anna Andrzejewska, znani polscy pedagodzy, pracownicy naukowi, 
eksperci w zakresie zagro¿eñ w cyberprzestrzeni.

Kiermasz Œwi¹teczny.
Grupa Charytatywna „Dzieci -  Dzieciom” wraz z Samorz¹dem Uczniowskim  Zespo³u Szkolno - Gimnazjalnego w P³awnie zorganizowa³y ju¿ 
po raz kolejny dla spo³ecznoœci lokalnej Kiermasz Œwi¹teczny. Podczas kiermaszu tym razem  mo¿na by³o nabyæ ozdoby wielkanocne,  które 
przygotowali przez uczniowie naszej szko³y. 
Kiermasz odby³ siê  21 marca 2016 roku, przed Koœcio³em p.w. œw. Stanis³awa BM.

28 stycznia 2016 r. w gimnazjum odby³ siê miêdzyklasowy konkurs 
recytatorski „Inwokacji" Adama Mickiewicza. Rywalizowali ze sob¹ 
uczniowie klas drugich wy³onieni we wczeœniejszych eliminacjach. 
Uczniowie wzbogacili swoj¹ recytacjê o przygotowane wczeœniej 
prezentacje multimedialne odwo³uj¹ce siê do treœci "Inwokacji" 
i ukazuj¹ce litewsk¹ przyrodê.I miejsce zajê³a recytacja Joanny Œlêzak 
z klasy II a II miejsce ex aequo recytacja Natalii Truchty (II b) oraz 
Weroniki Tutaj (II a III miejsce recytacja Marii Markiewicz  (II a)

10 lutego 2016 r. odby³ siê fina³  XIII edycji powiatowego Festiwalu 
Poezji i Wspó³czesnej Piosenki Niemieckiej w Radomsku. Nasz¹ szko³ê 
reprezentowa³y trzy uczennice klasy III - Adrianna Barska w kategorii 
piosenki niemieckiej oraz ¯aneta Sadkowska i Martyna Grz¹dziel 
w kategorii na najpiêkniejsz¹ recytacjê wybranego utworu w oryginale. 
III miejsce wyœpiewa³a Adrianna Barska. Organizatorem konkursu 
by³ Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1.

SPORT
W dniu 11.02.2016r. przeprowadzone zosta³y rozgrywki  gminne
 w pi³kê siatkow¹ dziewcz¹t  i ch³opców. Zarówno mecz ch³opców 
jak i dziewcz¹t zakoñczy³ siê zwyciêstwem zawodników z PG 
w Gidlach wynikiem (2:0) dla ch³opców, (2:1) dla dziewcz¹t. 
Zwyciêstwo  pozwoli nam na reprezentowanie naszej gminy na 
mistrzostwach powiatowych.

11 lutego, podczas zebrania z rodzicami, cz³onkowie SU 
zorganizowali przedstawienie kabaretowe o charakterze 
profilaktycznym zatytu³owane „Misja specjalna”. Celem 
przedstawienia by³o przypomnienie rodzicom, jakie zagro¿enia dla 
uczniów nios¹ na³ogi (nikotynizm, alkoholizm, narkomania oraz 
Internet), przeciwdzia³anie uzale¿nieniom, uœwiadamianie skutków 
uzale¿nienia oraz rozwijanie umiejêtnoœci radzenia sobie z presj¹ 
rówieœnicz¹.  Przedstawienie zosta³o przygotowane przez 
opiekunów SU - pani¹ A. Fijo³ek- oraz pana A. Gajzlera

KONKURSY

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GIDLACH

PRZEDSZKOLNA OLIMPIADA MATEMATYCZNA

Dnia 18.02.2016 r. w Publicznym Przedszkolu w Gidlach odby³a siê 
Przedszkolna Olimpiada Matematyczna. Dzieci mia³y okazje wzi¹æ 
udzia³ w wielu konkurencjach: indywidulanie, w parach lub 
w grupach kilkuosobowych. Nie zabrak³o ciekawych zabaw 
matematycznych - by³y „Magiczne patyczki”, „Owady”, „Zwierzêta 
w zoo” oraz gry edukacyjne: „Kto pierwszy do mety?”, 
„Calineczka”, „Tomcio Paluch”, „Matematyka dla najm³odszych”. 
Dzieci pe³ne zapa³u i chêci do pracy przyst¹pi³y do rozgrywek, 
podczas których doskonali³y umiejêtnoœæ dodawania i odejmowania 
oraz uczy³y siê wspó³pracy w grupie. Uwieñczeniem wspania³ej 
zabawy by³y kolorowe dyplomy i drobne upominki dla uczestników.

EDUKACJA TEATRALNA

10.03.2016 r. w Publicznym Przedszkolu w Gidlach goœci³ teatrzyk kukie³kowy ze spektaklem pt. „Z³ota Rybka”. Przedstawienie 
przypomnia³o dzieciom jak wa¿na  w ¿yciu jest skromnoœæ i uczciwoœæ. Dzieci by³y zachwycone kukie³kami i gr¹ aktorów. Po zakoñczeniu 
wystêpu przedszkolaki wziê³y udzia³ w warsztatach teatralnych.

POZNAJEMY ZAWODY NASZYCH RODZICÓW

W marcu przedszkolaki uczestniczy³y w wycieczce do  Komisariatu  Komendy Policji    w K³omnicach. Dzieci zapozna³y siê ze specyfikê 
zawodu policjanta i miejscem jego pracy. Du¿¹ atrakcj¹ dla dzieci okaza³o siê zwiedzanie nowego komisariatu, ogl¹danie policyjnych 
samochodów oraz policyjnego sprzêtu. Zachwycone przedszkolaki z opaskami odblaskowymi na rêkach podziêkowa³y policjantom wrêczaj¹c 
ogromne czerwone serce ze swoimi imionami. Serdecznie dziêkujemy Komendantowi Komisariatu Policji w K³omnicach za umo¿liwienie 
zwiedzania placówki i gor¹ce przyjêcie przedszkolaków.
Dzieci 4 i 5-letnie uda³y siê z wizyt¹ do zak³adu krawieckiego. Pani krawcowa opowiedzia³a przedszkolakom o swoim zawodzie, pokaza³a  
maszyny do szycia i inny sprzêt krawiecki oraz zapozna³a dzieci z procesem powstawania sukienki. Odby³ siê tak¿e pokaz szycia na maszynie. 
Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem mog³y obserwowaæ pracê krawcowej oraz obejrzeæ ró¿ne materia³y oraz elementy, które 
doszywane s¹ do ubrañ.W ramach podziêkowania wychowankowie wrêczyli Pani krawcowej wykonane przez siebie projekty strojów. 
Sk³adamy serdeczne podziêkowania Pani Justynie Szczypior.
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AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA
11.02.2016 r. W ramach akcji „Akademia Zdrowego Przedszkolaka” 
w grupie 5- latków odby³y siê zajêcia nt. zdrowego od¿ywiania. 
Dzieci wspólnie z nauczycielem m.in. przygotowa³y sa³atkê 
owocow¹, któr¹ skosztowa³y jako poobiedni deser.  Wykonanie 
sa³atki sprawi³o wszystkim wiele radoœci.

TEATRZYK
8.03.2016 r. w naszym przedszkolu goœci³ teatrzyk „Inspiracja” 
z Krakowa, który przedstawi³ bajkê o charakterze profilaktycznym 
pt. „Prawdziwy skarb”.
Dzieci z wielkim zainteresowaniem œledzi³y przygody g³ównych 
bohaterów-papugi i ¿ó³wia. Przedszkolaki mia³y okazjê przekonaæ 
siê ¿e: „przyjaŸñ to prawdziwy skarb”

KONKURS
14.03.2016 r.- w przedszkolu odby³ siê miêdzygrupowy konkurs 
wiedzy p.h. „Bezpieczny Przedszkolak”. Celem konkursu by³o 
promowanie bezpiecznych zachowañ wœród dzieci.

Ozdoby wielkanocne
W dniu 17.02.2016 r. o godz. 10:00 odby³y siê warsztaty ozdób 
wielkanocnych    zorganizowane przez Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹ 
w Gidlach.
W zajêciach wziê³o udzia³ 15 uczniów z przedszkola, szkó³ 
podstawowych i  z terenu  gminy Gidle. 
Warsztaty zorganizowane zosta³y pod kierunkiem Danuty Barskiej, 
podczas, których  uczestnicy wykonali najbardziej popularne 
symbole zwi¹zane ze œwiêtami wielkanocnymi: baranki, kurczaki 
 i pisanki.

Warsztaty z wiórków drzewa osikowego
 Dnia 03 marca 2016r. o godz. 16.00  w GBP Gidle  Filia w 
P³awnie odby³y siê warsztaty tworzenia ozdób wielkanocnych z 
wiórków drzewa osikowego. Przed rozpoczêciem spotkania 
wszyscy mieli mo¿liwoœæ zasmakowania ciasteczek 
wypiekanych w Osikowej Dolinie. W warsztatach po raz drugi 
bra³y udzia³ 22   panie z terenu gminy Gidle. Pod okiem 
instruktorów z Doliny Osikowej uczestniczki  wykonywa³y 
kurczaki i jajka. Warsztaty trwa³y 3 godziny  i by³y okazj¹ do 
zapoznania siê z ma³o znan¹ technika rêkodzielnictwa jak 
równie¿ ciekaw¹ form¹ spêdzenia wolnego czasu.

Regionalia w bibliotece
 W dniu 7.03.2016 r. m³odzie¿ z ZSG w P³awnie 
uczestniczy³a w lekcji bibliotecznej na temat 
regionaliów. Uczniowie klasy I gimnazjum mieli 
okazjê zapoznaæ siê z ró¿nego rodzaju publikacjami, 
dotycz¹cymi naszej gminy, powiatu i województwa. 
Na zakoñczenie wszyscy uczestnicy otrzymali folder 
informacyjno-turystyczny, mapê turystyczn¹ gminy 
Gidle oraz widokówki.

Jubileuszowy Koncert Kolêd i Pastora³ek
24 stycznia 2016r. mury Klasztoru p.w. NMP w Gidlach rozbrzmiewa³y echem najpiêkniejszych kolêd i pastora³ek. Laureaci X 
Jubileuszowego Gminnego Festiwalu Kolêd i Pastora³ek zaprezentowali interpretacje nagrodzonych utworów. Przes³uchania konkursowe 
odby³y siê w siedzibie GOK w Gidlach dn. 20.01.2016 r. Do udzia³u w festiwalu zg³oszono 45 osób reprezentuj¹cych szko³y z terenu gminy 
Gidle oraz Studio Piosenki GOK. Uczestników ocenia³o jury konkursowe w sk³adzie: p. Violetta Ojrzyñska - Dyrektor GOK, p. Bo¿ena 
Olszewska oraz p. Marta Szczepañska. Dyplomy oraz statuetki wrêcza³ Wójt Gminy Gidle p. Janusz Pachulski.

Eliminacje do Festiwalu w Koninie
4 marca w MDK w Koninie rozpoczê³y siê przes³uchania Ogólnopolskich Eliminacji Dzieci Œpiewaj¹cych do 37. Miêdzynarodowego 
Dzieciêcego Festiwalu Piosenki i Tañca w Koninie.
341 solistów i duetów oraz 31 zespo³ów wokalnych stanê³o do przes³uchañ „na ¿ywo”, by ubiegaæ siê o prawo startu w czerwcowych 
fina³ach. Gminny Oœrodek Kultury w Gidlach reprezentowa³a Marysia Markiewicz, która interpretacj¹ piosenki „Listen” zapewni³a sobie 
miejsce w gronie finalistów. Fina³ festiwalu zaplanowano w dn. 1-5 czerwca. Gratulujemy!
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Miêdzynarodowy Festiwal Piosenki „Majowa Nuta” – 
sukces Studia Piosenki GOK w Gidlach

12 i 13 marca w Czêstochowie odby³y siê ogólnopolskie 
eliminacje do jubileuszowego XXV Miêdzynarodowego 
Festiwalu Piosenki i Tañca „Majowa Nutka”. Wœród ok. 100 
uczestników w piêciu kategoriach wiekowych rywalizowali ze 
sob¹ wokaliœci min. z Warszawy, Nowego Targu, Wo³czyna, 
Ma³ogoszczy, Œwiecia, Aleksandrowa £ódzkiego, P³ocka, 
Katowic oraz podopieczne Studia Piosenki z Gminnego Oœrodka 
Kultury w Gidlach. W finale festiwalu w dn. 7,8,9 maja zmierz¹ 
siê na scenie Politechniki Czêstochowskiej wokaliœci wy³onieni 
drog¹ eliminacji ogólnopolskich oraz przedstawiciele oœmiu 
krajów europejskich min. z Portugalii, Hiszpanii, Turcji
 i Armenii.

GOPS Gidle informuje

Od 29 marca 2016 r. mo¿na pobieraæ wnioski na œwiadczenie 500+
Ustawa o pomocy pañstwa w wychowywaniu dzieci wprowadza œwiadczenie wychowawcze 500 z³ miesiêcznie na drugie i kolejne dziecko. 
W przypadku rodzin, których dochód nie przekracza 800 z³ netto na osobê w rodzinie (lub 1200 z³ w przypadku rodzin z dzieckiem 
niepe³nosprawnym) - równie¿ na pierwsze dziecko. Œwiadczenie bêdzie wyp³acane do ukoñczenia przez dziecko 18 

· Wnioski mo¿na  sk³adaæ od 1 kwietnia 2016 r. w Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Gidlach ul. P³awiñska 22
· Kto z³o¿y wniosek do 1 lipca 2016 r. dostanie wyrównanie od 1 kwietnia.
· Je¿eli wniosek wp³ynie w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. organ ma na wydanie decyzji i wyp³acenie œwiadczenia 

wychowawczego trzy miesi¹ce, licz¹c od dnia z³o¿enia wniosku z kompletem dokumentów.
· Je¿eli wniosek zostanie z³o¿ony po 1 lipca, œwiadczenie zostanie przyznane od miesi¹ca jego z³o¿enia bez wyrównania za miesi¹ce 

poprzednie.
Œwiadczenie wychowawcze otrzymaj¹ rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (czyli tacy, którzy wyst¹pili do s¹du 
o jego przysposobienie).
Pe³noletnie dziecko do ukoñczenia 25 lat liczy siê do sk³adu rodziny przy ustalaniu dochodu, je¿eli pozostaje na utrzymaniu rodziców.
Dochód rodziny bêdzie ustalany tylko przy ubieganiu siê o œwiadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które maj¹ jedno 
dziecko, jak i rodzin z wiêksz¹ liczb¹ dzieci. Podstaw¹ ustalenia prawa do œwiadczenia na pierwsze lub jedyne dziecko bêd¹ dochody za 2014 
rok z uwzglêdnieniem dochodu uzyskanego lub utraconego.
 Do wniosku trzeba bêdzie do³¹czyæ:

· oœwiadczenie o dochodach nieopodatkowanych;
· w przypadku rolników – oœwiadczenie o wielkoœci gospodarstwa rolnego i decyzja podatkowa 
· oœwiadczenie o deklarowanych dochodach osi¹ganych przez osoby podlegaj¹ce przepisom o zrycza³towanym podatku 

dochodowym ;
· dokumenty dotycz¹ce rozwodu/separacji, zas¹dzonych alimentów;
· orzeczenie s¹du o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaœwiadczenie s¹du lub oœrodka adopcyjnego o prowadzonym 

postêpowaniu w sprawie przysposobienia dziecka;
· dokumenty  potwierdzaj¹ce utratê lub uzyskanie dochodu w przypadku zmiany sytuacji dochodowej.
· dokumenty potwierdzaj¹ce wysokoœæ otrzymywanych alimentów.

Uwaga ! Bardzo wskazane jest aby ubiegaj¹cy siê o œwiadczenie wychowawcze posiadali rachunek bankowy, gdy¿ bêdzie to 
g³ówn¹ form¹ wyp³aty œwiadczeñ.

Wiêcej informacji na temat programu 500+ mo¿na uzyskaæ na stronie internetowej Urzêdu Gminy Gidle  www.gidle.pl
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