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Z SESJI RADY GMINY 

W dniu 14 maja 2015 r. Sesja Rady Gminy podjęła  następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Gidle na rok 2015,
- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2015 – 2023,
- w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Przedszkolaki bawią się i uczą” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania 
edukacji przedszkolnej,
- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gidlach za 2014r.,
- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gidlach za 2014 r.,
- w sprawie zmiany uchwały Nr VI/30/15 Rady Gminy w Gidlach z dnia 26.02.2015r. w sprawie poboru na terenie Gminy Gidle podatków 
w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz ustalenia  ich wynagrodzenia za inkaso,
- w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/44/15 Rady Gminy w Gidlach z dn.27.03.2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe,
- w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ w Gidlach,
- w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, których właścicielem 
jest Gmina Gidle.
Zgodnie z Uchwałą Nr IX/57/15 Rady Gminy w Gidlach z dnia 14 maja 2015r. powołuje się Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gidlach w następującym składzie:

1) Przewodniczący – mgr Janusz Pachulski – Wójt Gminy Gidle

2) Przedstawiciel Wojewody – Małgorzata Przesmycka

3) Członek – Jan Karol Kaczmarek

4) Członek – Marcin Owczarek

5) Członek – Jacenty Bartnik

6) Członek – Marzena Leszczyńska

7) Członek – Elżbieta Wieczorek. 

GMINNE INWESTYCJE

1.   W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono dostawcę energii dla Gminy Gidle na następne 12 m-cy począwszy od 01.05.2015r. 

Spośród 5 złożonych ofert najkorzystniejsze warunki zaproponowała firma: „ENERGA Obrót” S.A. Al. Grunwaldzka 742, 80-309 

Gdańsk. Gmina będzie kupować energię po niezmiennej cenie za 1 kWh: 0,2160zł we wszystkich grupach taryfowych objętych 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

2.   Wykonano utwardzenie terenu oraz miejsca postojowe dla obsługi budynku zaplecza boisk sportowych w Gidlach (przy Urzędzie 

Gminy). Prace zostały zlecone firmie „TEL-BRUK” Radosław Telenga z Częstochowy w ramach robót uzupełniających do 

realizowanej „Kompleksowej rewitalizacji centrum miejscowości Gidle”. Koszt wykonania blisko 550 m2 kostki brukowej wraz 

z podbudową oraz obrzeżami betonowymi wyniósł brutto: 62.221,27zł.

3.    Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na Remont drogi powiatowej w miejscowości Zagórze na odcinku 1120m. Prace polegające 

na wykonaniu nowej nawierzchni    z mieszanek mineralno - bitumicznych na istniejącej jezdni wraz z utwardzeniem poboczy 

destruktem wykona firma: DROMOST Sp. j., Lipie 12B, 97-500 Radomsko za cenę brutto: 163.345,25zł.

4.  W dniu 10.06.2015r. zawarto umowę na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych przez mieszkańców w Gminie Gidle. Spośród pięciu złożonych ofert najkorzystniejszą przedstawiła firma 

REMONDIS Sp. z o.o., ul. Radomska 12, 42-200 Częstochowa, która będzie odbierać odpady od mieszkańców Gminy Gidle co 

najmniej do 30.06.2016r. Koszt rocznego wywozu odpadów wyniesie brutto: 487.606,52zł.

5.   Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie 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 

1200 mb, przepompownia ścieków oraz 32 szt. przyłączy kanalizacyjnych. Termin składania ofert upływa w dniu 18.06.2015r., 

a przewidywane zakończenie realizacji robót do 31.10.2015r.

6.   Zlecono aktualizację map d/c projektowych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Stanisławice oraz sieci 

wodociągowej w msc. Strzała. Mapy wykonuje firma GEOMAP s.c. z Radomska. Termin realizacji zamówienia upływa w dniu 

23.07.2015r. Po wykonaniu map przystąpimy do sporządzania nowej dokumentacji projektowej, co podyktowane jest 

niewywiązaniem się z umowy przez poprzedniego projektanta. Koszt wykonania aktualizacji map wyniesie 14.514,00zł brutto. 



7.   Zlecono także wykonanie map do celów projektowych dla II etapu osiedla w Gidlach,  fragmentu ulicy Reymonta w Gidlach          
(kierunek Górka) oraz końcowego fragmentu ulicy Działkowej w Pławnie. Mapy będą niezbędne do zaprojektowania uzbrojenia 
w sieć wodociągową i kanalizacyjną osiedla oraz dokończenie kanalizacji sanitarnej na ul. Reymonta i dokończenie kanalizacji 
sanitarnej oraz sieci wodociągowej  w Pławnie – ul. Działkowa. Koszt wykonania wymienionych map wyniesie brutto: 8.220,00zł.

8.     Wykonano wymianę fragmentu ogrodzenia placu zabaw w msc. Pławno (przy szkole). Wymieniono ogrodzenie z siatki na ogrodzenie 
z płyt betonowych na odcinku 26mb oraz zamontowano furtkę wejściową na plac zabaw od strony ulicy Działkowej. Prace wykonała 
firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „REMPŁYT” Marian Woch z Konar. Koszt remontu wyniósł 
3.173,40zł             

9.     W ramach bieżących napraw wymieniono odcinek rury zasilającej stalowej centralnego ogrzewania miedzy kotłownią zlokalizowaną 
w budynku Urzędu Gminy, a budynkiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Gidlach na rurę preizolowaną wraz z niezbędnymi 
robotami towarzyszącymi. Koszt wymiany odcinka o długości ok. 20 mb wyniósł 7.800,00zł brutto. Prace wykonała firma Alojzy 
Skórka Instalatorstwo Sanitarne, Ogrzewania i Gazowe, ul. Narutowicza 332, 97-500 Radomsko.

10.   Zlecono wykonanie zmiany fragmentów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego w msc. Gidle (II etap osiedla)

11.   Zakupiono znaki drogowe, znaki  informacyjne, słupki i uchwyty do zamontowania przy drogach gminnych.
12.   Wykonano remont gminnych dróg asfaltowych metodą natrysku w sołectwach:  Gidle, Gowarzów, Ludwików, Wygoda, Ciężkowice, 

Piaski – Kajetanowice, Graby – Michałopol, Stanisławice, Niesulów , Chrostowa.
13.   Zlecono wykonanie projektu na remont drogi Wygoda – Ojrzeń celem zamknięcia warstwy asfaltowej całego odcinka drogi.
14.  Na etapie końcowym są procedury wyłonienia firmy na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Ruda, Ludwików, 

Zagórze.
15.    W trakcie rozstrzygnięcia jest przetarg na wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi Pławno – Zagórze. 
16.   Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie 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 
1200 mb, przepompownia ścieków oraz 32 szt. przyłączy kanalizacyjnych. W dniu 18.06.2015r. dokonano otwarcia złożonych 
w postępowaniu 12 ofert, których ceny wahają się od kwoty 585.914,83zł do ponad 1.400.000,00zł. Gmina na powyższą inwestycję 
posiada środki w wysokości 950.00,00zł. Obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert. 

ZAKOŃCZENIE PRAC WOKÓŁ BUDYNKU URZĘDU GMINY

W dniu 17.06.2015r. rozpoczęła się procedura odbioru inwestycji „Kompleksowa rewitalizacja centrum miejscowości Gidle”. Prace 
wykonała firma  „TEL-BRUK” Radosław Telenga z Częstochowy. Zadanie było  współfinansowane ze środków UE (75% kosztów 
kwalifikowanych) w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W ramach inwestycji wykonano:
- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, w tym rozebranie istniejących budynków gospodarczych, istniejących nawierzchni 
asfaltowych i płyt betonowych,
- nawierzchnie placów i alejek z kostki granitowej i betonowej oraz nawierzchnię poliuretanowo – gumową 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.

Mimo utrudnień pogodowych w niedzielne popołudnie 21 
czerwca „Turniej Piłki Nożnej Chłopców” otworzył 
Kompleks Sportowo-Rekreacyjny przy budynku Urzędu 
Gminy. W imprezie wzięli udział Wójt Gminy Gidle Janusz 
Pachulski, Przewodniczący Rady Gminy Grażyna Ostojska, 
ks. Czesław Kieras oraz mieszkańcy Gminy Gidle. Dla 
najmłodszych uczestników imprezy czekały trampoliny, 
dmuchańce oraz smaczne kiełbaski z grilla.

Zwycięzkie drużyny w turnieju to:

Kategoria 2007 i młodsi: Kategoria 2003 i młodsi:
I miejsce PSP Ciężkowice                 I  miejsce PSP Ciężkowice
II miejsce PSP Gidle I            II miejsce PSP Gidle I
III miejsce PSP Gidle II III miejsce PSP Gidle II

                      IV miejsce PSP Pławno

Kategoria 2005 i młodsi:
I miejsce PSP Gidle I
II miejsce PSP Ciężkowice
III miejsce PSP Gidle II

           

Otwarcie Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego



Ogólnopolska Olimpiada OLIMPUSEK
Tradycją naszej szkoły stało się uczestnictwo uczniów w Ogólnopolskiej Olimpiadzie OLIMPUSEK. 
9 kwietnia 2015 r. 21 pierwszoklasistów, 11 drugoklasistów i 14 trzecioklasistów zmagało się z testem konkursowym, który składał się z 21 
pytań. Sprawdzenia i podsumowania wyników dokonano w siedzibie głównej OLIMPUSA w Warszawie. Nasi uczniowie wypadli 
znakomicie w ogólnopolskiej punktacji. W tej edycji Olimpuska mamy 23 laureatów, którzy zajęli od 1 do 15 miejsca w kraju. 
Oto laureaci:
Klasa I a: Oliwia Siemińska, Maciej Ojrzyński, Katarzyna Gołdon, Natalia Chybalska, Kamil Sztandera, Dominika Kolakowska, Krystian 
Wiaderek, Zuzanna Cudak, Robert Cudak, Bartłomiej Górecki, Szymon Cudak
Klasa I: b Daria Hom, Julia Cudak, Anna Całus
Klasa II: Julia Popiołek, Aleksandra Woldan, Natalia Borowik, Wiktoria Krasowska, Zuzanna Tkacz, Konrad Krakowiak, Sebastian Załóg    
Klasa III: Mateusz Kosmala, Gabriel Bartnik 

WIEŚCI SZKOLNE

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GIDLACH

W rodzinnej atmosferze
30 maja odbył się w naszej szkole piknik rodzinny. Jego hasłem przewodnim 
było promowanie aktywnego, zdrowego stylu życia nie tylko uczniów, ale 
także ich rodziców. W trzech konkursach sportowych: grze w ringo, skokach 
na skakance i grze w piłkarzyki uczestniczyło 8 drużyn. W składzie każdej 
drużyny był rodzic i dziecko. Podczas pikniku nie zabrakło atrakcji dla 
dzieci - był dmuchany zamek i trampolina, ufundowana przez sponsorów 
festynu z okazji Dnia Dziecka. Piknik uświetnił pokaz walk rycerskich, 
koncert orkiestry dętej z Gidel i występy uczniów. Z wielkim entuzjazmem 
dzieci obejrzały pokaz tresury i psich sztuczek. W promocję zdrowego 
odżywiania włączył się GOK w Gidlach oraz świetlice wiejskie 
z Ludwikowa, Gowarzowa i Pławna, serwując smaczne i zdrowe przekąski. 

Dzień Sportu Szkolnego w PSP w Gidlach
 2 czerwca w PSP w Gidlach jak co roku odbył się Szkolny 
dzień Sportu. W konkurencjach lekkoatletycznych 
uczestniczyło 19 dziewczynek i 40 chłopców z kl. IV-VI. 
W kategorii dziewcząt tytuł Mistrza Sportu zdobyła 
uczennica kl.V, Aleksandra Kowalska. Wicemistrzynią 
została Zuzanna Kowalska z kl. VI a..
W kategorii chłopców Mistrzem Sportu został Dawid 
Kramek z kl. VI a. Tytuł wicemistrza wywalczył Grzegorz 
Jędrzejczyk (kl. VI b) Zwycięzcy otrzymali nagrody 
w postaci sprzętu sportowego. 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CIĘŻKOWICACH

XIV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

W pierwszym tygodniu czerwca, już po raz drugi,  
obchodzony był w naszej szkole Ogólnopolski Tydzień 
Czytania Dzieciom. Kierując się myślą, iż „najlepszym 
wzorem czytelniczym są dla dzieci ich rodzice i inni 
ważni dorośli”, 3 czerwca rodzice i nauczyciele 
zaprezentowali baśni pt. „Czerwony Kapturek” według 
scenariusza opracowanego przez panią Ilonę 
Gniatkowską-Cudak – lidera akcji „Cała Polska czyta 
dzieciom”. Spektakl wzbudził wielki zachwyt wśród 
zgromadzonej publiczności. Każdy strój baśniowej 
postaci był dokładnie przemyślany, natomiast gra 
aktorów, była w pełni profesjonalna. 
W tym dniu odbyło się również oficjalne ogłoszenie 
wyników, wręczenie dyplomów i nagród laureatom 
konkursów: Powiatowego Konkursu Plastycznego 
„Mój ulubiony bohater baśniowy” oraz Powiatowego 
Konkursu Literackiego „Szalone przygody 
gospodarczego Dżeka”, których nasza szkoła była 
organizatorem w ramach akcji „Cała Polska czyta 
dzieciom”. 

"Kolorowe Boiska... czyli Szkolna Pierwsza Liga”

22 maja nasza szkoła wykonała pracę konkursową (film 
w formie Lipdub „Kolory inspirują!”) pod okiem pana 
Piotra Pilarskiego oraz pani Ilony Gniatkowskiej-Cudak 
i przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu "Kolorowe 
Boiska... czyli Szkolna Pierwsza Liga”, w którym 
główną nagrodą jest budowa wielofunkcyjnego boiska 
sportowego. 

W konkursie plastycznym wzięło udział 72 uczniów  z klas I-III z powiatu 
radomszczańskiego, natomiast w konkursie literackim 11 osób z klas IV-VI. Jury 
bardzo wnikliwie i rzetelnie oceniło wszystkie nadesłane prace. Przyznano 12 
miejsc i 20 wyróżnień w konkursie plastycznym oraz 3 miejsca i 2 wyróżnienia 
w konkursie literackim. Laureaci odebrali nagrody z rąk m.in. Wójta Gminy Gidle 
pana Janusza Pachulskiego.

„Mały Mistrz”
Przez cały rok szkolny realizowane były w naszej szkole wytyczne programu 
„Mały Mistrz”, w ramach którego otrzymaliśmy sprzęt sportowy o wartości 1500 
zł. Dzieci z klasy I zdobyły określone sprawności oraz wzorowo przeszły testy 
Pierwszaki z radością i pełnym zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach 
prowadzonych w ramach programu przez swojego wychowawcę i nauczyciela 
wychowania fizycznego, który będzie kontynuowany w przyszłym roku szkolnym.



SUKCES JUSTYNY W KONKURSIE ORGANIZOWANYM PRZEZ ZSEE

Uczennica klasy III b Justyna Ślęzak zajęła I miejsce w konkursie powiatowym "Interaktywny spacer po krajach niemieckojęzycznych", 
który odbył  w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku. Konkurs polegał na rozwiązaniu, w oparciu o prezentację 
multimedialną, testu składającego się z zadań zamkniętych, które sprawdzały wiedzę z zakresu krajów niemiecko- lub anglojęzycznych.  
Nagrodą za zwycięstwo jest wakacyjny wyjazd do Berlina w ramach międzynarodowego projektu   "3 kuchnie, 3 kraje".  

DĄB PAMIĘCI DLA STANISŁAWA ZATOŃSKIEGO

 W niedzielę 12 kwietnia miała miejsce uroczystość 
upamiętniająca zamordowanego w 1940 r. w Katyniu 
nauczyciela z Pławna, porucznika rezerwy WP Stanisława 
Zatońskiego. Po uroczystej mszy świętej  władze gminy, rodzina 
zamordowanego, delegacje uczniów ze szkół z Pławna i  Gidel 
wraz z nauczycielami, mieszkańcy Pławna, orkiestra dęta z Gidel 
przeszli na skwer przy ul. Kościelnej, gdzie syn porucznika 
p. Jerzy Zatoński oraz Wójt Gminy Gidle  p. Janusz Pachulski 
dokonal i  aktu  posadzenia  Dębu Pamięci .  Córka 
zamordowanego, pani Barbara Dymecka zaapelowała do 
młodzieży o pamięć o tamtych tragicznych wydarzeniach.

PUBLICZNE GIMNAZJUM W GIDLACH

                   FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ

15 maja już po raz piąty odbył się Festiwal Piosenki Angielskiej 'English Song' – Gidle 2015. Projekt, koordynowany przez 
p. Edytę Warzybok nauczycielkę języka angielskiego,  organizowany jest przez naszą szkołę co dwa lata.  Do udziału w nim zapraszamy 
młodzież gimnazjalną powiatu radomszczańskiego. W tym roku odwiedzili nas uczniowie reprezentujący gimnazja w Dobryszycach, 
Gomunicach,  Żytnie i Wielgomłynach. Od dwóch edycji młodzi wykonawcy walczą o dwie nagrody główne – statuetki ufundowane 
przez Wójta Gminy Gidle i Dyrektora Publicznego Gimnazjum Gidlach oraz nagrody książkowe.  Laureatkami tegorocznego festiwalu 
zostały: Malwina Sztandera  PG Gidle , której nagrodę wręczyła Pani Dyrektor Katarzyna Chmielarz, oraz Barbara Ziółkowska 
(PG Żytno), która nagrodę otrzymała z rąk Wójta Gminy Gidle pana Janusza Pachulskiego. 
Atrakcją festiwalu był występ naszej utalentowanej uczennicy Marysi Markiewicz, która wykonała dwa utwory, oczywiście w języku 
angielskim, z towarzyszeniem  Strażackiej Orkiestry Dętej  w Gidlach, której członkami są również uczniowie PG. 

ZESPÓŁ SZKOLNO – GIMNAZJALNY W PŁAWNIE

Szkoła Zawodowych Perspektyw

W II semestrze 2014/2015 roku szkolnego, w zakresie doradztwa edukacyjno – 
zawodowego realizowaliśmy program „Szkoła Zawodowych Perspektyw”. Jako szkoła 
przystępująca do programu przyjęliśmy na siebie szereg zadań, których wykonanie było 
oceniane przez Jury konkursowe. Były to min.,: spotkanie z doradcą zawodowym, który 
omówił z uczniami ścieżki rozwoju zawodowego; uczniowie nakręcili film 
pt. „Nastoletni milionerzy”, pisali felietony na tematy: „Własna firma czy praca 
w korporacji” oraz „Firma rodzinna czyli „z dziada pradziada”.
Wszystkie zadania zostały przez komisję wysoko ocenione , w wyniku czego Publiczne 
Gimnazjum w Pławnie otrzymało Certyfikat  szkoły Zawodowych Perspektyw. 
Koordynatorem programu na terenie szkoły była mgr Renata Kucuń – Marchewka. 

Dzień Dziecka

Dzień Dziecka w tym roku obchodzony był w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w sposób 
inny niż zwykle. Świętowanie rozpoczęliśmy od Dnia Europejskiego. W zabawnych 
scenkach uczniowie pokazali nam, jak ważna w obecnych czasach jest znajomość 
języków obcych. W ramach spotkań z kulturą klasa III gimnazjum przybliżyła nam 
kulturę i zwyczaje Francji. Następnie uczniowie udali się na happening antynikotynowy 
zorganizowany z okazji Światowego Dnia bez Papierosa. Po powrocie na uczniów czekał 
szereg różnych atrakcji, min.: karaoke, dmuchany zamek, malowanie na folii, możliwość 
puszczania latawców oraz grill.

Kolorowe Boiska

PSP w Pławnie  przystąpiła do konkursu pod 
nazwą "Kolorowe boiska ... czyli Szkolna 
Pierwsza Liga"  ,nagrywając  f i lm 
pt.: "Kolory inspirują" .Nagrodą główną za 
zajęcie  I miejsca w konkursie jest budowa 
wielofunkcyjnego  boiska. Konkurs jest 
również szansą dla szkoły na zdobycie 
sprzętu sportowego. W dniach od 
25.05.2015r. do 19.06.2015r. można 
głosować na nasz film na stronie 
www.koloroweboiska.pl



PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GIDLACH

Edukacja teatralna

W naszym przedszkolu są prowadzone zajęcia teatralne w ramach 

których przedszkolaki mają okazję rozwijania zainteresowań 

teatralnych, odkrywania w sobie predyspozycji i uzdolnień, 

samodzielnego i twórczego działania. Dzieci miały  możliwość 

poznania różnego rodzaju form teatralnych i sprawdzenia się jako 

mali  aktorzy na scenie przedszkolnej. Efekty pracy naszych 

przedszkolaków podziwiali pierwszoklasiści z Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Gidlach oglądając przedstawienie pt. „Jaś 

i Małgosia”. W ramach zajęć teatralnych dzieci pod kierunkiem 

pani Renaty Młynarczyk wystawiły teatrzyk kukiełkowy 

pt. „Czerwony Kapturek” dla młodszych koleżanek i kolegów.

Edukacja ekologiczna

Jednym z głównych tematów realizowanych przez Publiczne Przedszkole w Gidlach w bieżącym roku szkolnym jest edukacja ekologiczna. 
Dzieci podczas zajęć i zabaw wiele dowiedziały się o ochronie środowiska naturalnego. Potrafią właściwie segregować odpady, a starsze 
grupy wiedzą co to recykling. Przedszkolaki uczestniczyły w tegorocznej edycji ogólnopolskich  programów tj. „Kubusiowi Przyjaciele 
Natury”, „Akademia Aquafresh”, „Czyste powietrze wokół nas” dzięki czemu przedszkole uzyskało m.in. tytuł „ Kubusiowi Przyjaciele 
natury”. Podsumowaniem zdobytej wiedzy na temat ekologicznego stylu życia był ogólno- przedszkolny konkurs plastyczny „Ekologia 
oczami dziecka”

Certyfikat „Bezpieczne przedszkole”

W roku szkolnym 2014/2015 przedszkole uczestniczyło u Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczne dziecko – Bezpieczne Przedszkole” 
i otrzymało Certyfikat „Bezpieczne przedszkole”

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE PŁAWNO

„Zaczarowany młynek…”
Dnia 10.04.2015r.  miał miejsce spektakl teatralny pt: „Zaczarowany 
młynek – dlaczego woda w Bałtyku jest słona?” w wykonaniu 
aktorów Studia Małych Form Teatralnych Art- Re z Krakowa. 
Przedszkolaki miały możliwość wystąpienia na scenie razem 
z aktorami, współtworzenia przedstawienia i kreowania baśniowego 
świata.

„Manufaktura Słodyczy”
21.05.2015r. dzieci z grupy „Smerfy” i „Jagódki” uczestniczyły 
w wycieczce do „ Manufaktury Słodyczy” w Żarkach. Przedszkolaki 
miały możliwość uczestniczenia w procesie ręcznego wyrabiania 
lizaków i cukierków. Kolejnym etapem wycieczki była wizyta 
w Przystani Turystycznej Leśniów, gdzie dzieci wzięły udział 
w warsztatach robienia pizzy.  

                   „Jestem dzieckiem – mam  swoje prawa”

2.06.2015r. - w ramach realizacji rocznego planu pracy odbył się międzygrupowy konkurs pt. „Jestem dzieckiem- mam swoje prawa”. 
Przedszkolaki wykazały się znajomością przysługujących im praw. W czerwcu również gościliśmy policjanta z Powiatowej Komendy Policji 
w Radomsku, który przeprowadził zajęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzieci z zainteresowaniem oglądały wyposażenie 
samochodu policyjnego.

DZIEŃ DZIECKA NA BOISKU PRZY URZĘDZIE GMINY
Dzień Dziecka to nie tylko wielkie przeżycie dla małych i dużych dzieci ale również doskonała okazja do wspólnego spędzania czasu. Tak też 
było 29 maja 2015r. na boisku za budynkiem Urzędu Gminy, gdzie rozegrał sie Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt. Impreza zorganizowana 
została przez UKS WATRA pod Patronatem Wójta Gminy Gidle. W rozgrywkach uczestniczyło 11 drużyn w 3 kategoriach wiekowych. 
Zwycięzkimi drużynami okazały się:

Kategoria 2007 i młodsze                Kategoria 2005 i młodsze Kategoria 2003 i młodsze

I miejsce PSP Gidle I miejsce WATRA Gidle I miejsce WATRA Gidle

II miejsce ZS Rzerzęczyce            II miejsce AP Gmina Kłomnice               II miejsce KS STAL Radomsko

III miejsce PSP Ciężkowice/Pławno III miejsce PSP Ciężkowice/Pławno III miejsce AP Gmina Kłomnice

IV miejsce WATRA Gidle              IV miejsce PSP Ciężkowice/Pławno



GMINNY OŚRODEK KULTURY W GIDLACH

"Majowa nuta" z nagrodą
Gala Koncertu laureatów, która odbyła się w miniony poniedziałek (04.04.) zakończyła tegoroczny XXIV Międzynarodowy Festiwal 
Piosenki i Tańca "Majowa Nutka" w Częstochowie. W rywalizacji konkursowej zmierzyli się ze sobą wokaliści z całej Polski, a także krajów 
europejskich tj. z Portugalii, Mołdawii, Ukrainy, Estonii, Rosji.

 W przesłuchaniach festiwalowych udział wzięło ponad 80 wokalistów. Sukcesem zakończył się udział w tegorocznej "Majowej Nutce" 
podopiecznej studia Piosenki w Gidlach Laury Grabarczyk. Laura otrzymała nagrodę Złotej półnutki czyli IV miejsce wśród 28 finalistów 
w kategorii wiekowej do 10 lat.

Świętujemy „Dzień Matki”
Obchody wyjątkowego święta wszystkich mam odbyły się w świetlicach GOK 
w miejscowościach: Pławno, Ludwików i Gowarzów. Wychowankowie świetlicy 
w Pławnie pod kierunkiem instruktora p. Marii Gonera przygotowali wzruszający 
program artystyczny złożony z piosenek i wierszy o matczynej miłości. W świetlicy w 
Ludwikowie dzieci i młodzież z instruktorem p. Martą Borek przygotowali prezentację 
multimedialną przedstawiającą mamy w czasach ich młodości.. Wychowankowie 
świetlicy w Gowarzowie z instruktorem p. Małgorzatą Ślusarską zorganizowali dla 
swoich mam pokaz tańca oraz konkurencje zręcznościowe, które dostarczyły mamom 
i dzieciakom dużo radości

Dzień dziecka Ludwików
W świe t l icy  w Ludwikowie  rodz ice  
wychowanków przygotowali dla swoich pociech 
niespodziankę z okazji Dnia Dziecka. Dla 
wszystkich podopiecznych rodzice ufundowali 
poczęstunek – pizzę. Pod kierunkiem instruktora 
p. Marty Borek przeprowadzono konkurencje 
sportowe, które wyłoniły zwycięzców 
konkursowych zmagań. Dla laureatów 
przygotowano nagrody w postaci gier 
planszowych i słodyczy.

Noc Świętojańska Pławno 26.06.2015r.
Program:
21.00 -  rozpoczęcie imprezy na Placu Wolności ( Rynek w Pławnie)
-  rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy wianek świętojański
-  wręczenie nagród dla laureatów konkursu
21.30 – Pokaz Tańca z Ogniem w wykonaniu Teatru „ D-H ” z Łodzi.
21.50 – Przemarsz nad rzeką Wartę
22.00 Widowisko plenerowe „Noc Świętojańska” w wykonaniu Solistów i Tancerzy  Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa”
23.00 – Wspólne biesiadowanie przy ogniskach

Zapraszamy!

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GIDLACH

Spotkanie z Rodziną Piotra Skibińskiego w GBP Gidle

Wyjątkowe spotkanie, wpisujące się w tematykę regionalną, miało 

miejsce 27.04.2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gidlach. 

Spotkanie, w którym wzięli udział gimnazjaliści z ZSG w Pławnie 

i PG w Gidlach oraz mieszkańcy Gidel, poświęcone było życiu 

i twórczości Piotra Skibińskiego pochodzącego z Michałopola 

w Gminie Gidle. O swoim stryju Piotrze  Skibińskim (żyjącym 

w latach 1892-1961) opowiadały Panie: Anna Marczuk oraz Irena 

Cieślak.

Wykład Prof. dr hab. Krzysztofa A. Kuczyńskiego 
w GBP Gidle

Wójt Gminy Gidle wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Gidlach 

mieli zaszczyt gościć Prof. dr hab. Krzysztofa A. Kuczyńskiego – 

germanistę, kierownika Katedry Badań Niemcoznawczych 

Uniwersytetu Łódzkiego. Spotkanie, podczas którego nasz gość 

wygłosił wykład „Życie i dzieło Ks. prof. Bonifacego Miązka”, 

odbyło się 29.05.2015 r. w  Klasztorze O.O. Dominikanów 

w Gidlach. Profesorowi Kuczyńskiemu towarzyszyła żona Zofia. 

W spotkaniu wzięli udział: Wójt Gminy Gidle – Pan Janusz 

Pachulski, Przeor O.O. Dominikanów – O. Andrzej Konopka, Pan 

Stanisław Rogala z żoną Wandą, Pani Elżbieta Duda, uczniowie 

wraz z nauczycielem z Publicznego Gimnazjum  w Gidlach oraz 

mieszkańcy.

Warsztaty "Osikowa Dolina" w Filii w Pławnie
 Z okazji Tygodnia Bibliotek, przebiegającego w tym roku pod 
hasłem „Wybieram Bibliotekę”, dnia 11 maja 2015 r. w Filii w 
Pławnie gościli instruktorzy z „Osikowej Doliny”, którzy podczas 
warsztatów mieli okazję zapoznać uczestniczki z techniką tworzenia 
przedmiotów i ozdób z wiórków drewna osikowego. Grupa 20 
mieszkanek Gminy Gidle wzięła udział w 3-godzinnych warsztatach 
artystycznych, podczas których powstały wazony z tulipanami oraz 
pięknie ozdobione koszyczki. 
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Informujemy z przyjemnością, że od 04.05.2015 r. do 30.12.2015 r. trwa realizacja projektu w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego pod nazwą „ Przedszkolaki bawią się i uczą”, którym objęty został odział przedszkolny 

zlokalizowany w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Ciężkowicach. 

Realizacja inwestycji ma na celu podniesienie standardu opieki przedszkolnej  m.in. poprzez dostosowanie 

toalet oraz ich wyposażenie, organizację placu zabaw,  doposażenie kuchni, zakup mebli i wyposażenia 

wypoczynkowego, zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, sprzętu ICT, sprzętu 

audiowizualnego. Wartość uzyskanego dofinansowania na realizacje niniejszego projektu wynosi 

68 000,00 zł.

W wyborach do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego przedstawicielami 
z terenu naszej gminy zostali: 
p.. Sławomir Barański oraz  p. Marzena Romańczyk.

          INFORMACJE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach Projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Gidle zagrożonych wykluczeniem społecznym”  
realizowanego w okresie od stycznia do czerwca 2015 r  uczestniczy 15 osób z terenu gminy . 9 osób  to uczestnicy projektu z 2014 roku  
natomiast 6 osób uczestniczy w projekcie po raz pierwszy.  Z nowymi osobami zostały zawarte kontrakty socjalne na uczestnictwo 
w projekcie.  W okresie od  27 lutego do 24 marca  2015 roku  nowi  beneficjenci uczestniczyli w warsztatach  zakresu aktywizacji 
zawodowej i diagnozy, warsztatach aktywności psychologicznej, indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym i psychologiem .  
Od 15 kwietnia  do 18 czerwca  bieżącego roku odbywały się dla wszystkich uczestników projektu szkolenia : 
- pracownik administracyjno-gospodarczy,
- prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego z wizytą studyjną (wyjazd do Zakopanego),
-  ABC małego biznesu z podstawami księgowości i elementami BHP,
-  pierwsza pomoc przedmedyczna. 
Wszystkie działania w ramach projektu realizowane są z poszanowaniem równości szans kobiet i mężczyzn. Realizowane  wsparcie 
w zakresie  podnoszenia  kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym  jak również zdobywanie nowych kompetencji i 
umiejętności ma  ma na celu poprawę sytuacji uczestników  Projektu EFS na otwartym rynku pracy.                                                                       

Informacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2015 organizuje kolonie letnie dla 28 dzieci w wieku od  9 – 16 lat 
( z 28 rodzin). Na kolonie zostały zakwalifikowane dzieci z rodzin problemowych ( alkoholizm, przemoc, wielodzietność, trudna sytuacja 
materialna, samotne wychowywanie, niepełnosprawność, bezrobocie ). Kolonie w miejscowości Chłapowo  k/Władysławowa 
w terminie  15 – 24 lipiec.
Ponadto ze środków alkoholowych będzie finansowany wypoczynek letni  dla dzieci  i młodzieży realizowany przez Gminny Ośrodek 
Kultury w świetlicach  w Ludwikowie, Pławnie i Gowarzowie w miesiącu lipcu. W wypoczynku letnim będą mogły uczestniczyć 
wszystkie chętne dzieci  z terenu gminy Gidle.
Informacja Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy
Pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

PAMIĘTAJ !!!
Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeśli Ty lub ktoś z twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze 
strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie. Sprawca przemocy wobec osób bliskich, gdy 
czuje się bezkarny, prawdopodobnie nie zmieni się, będzie dalej stosował przemoc, bez względu na składane obietnice; następnym 
razem może być jeszcze gorzej.

W 2014r do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gidlach wpłynęło 17 Niebieskich Kart w związku z podejrzeniem 
o stosowanie przemocy w rodzinie. 
W większości przypadków w wyniku podjętych działań przemoc w rodzinie ustała. W kilku przypadkach ustalono, że w rodzinie nie 
dochodzi do przemocy.
W trzech przypadkach w stosunku do osób wobec których istnieje podejrzenie o stosowanie przemocy w rodzinie Sąd orzekł wyrok 
w zawieszeniu. 
Do czerwca  2015r   - wpłynęło 9 Niebieskich Kart. We wszystkich przypadkach nadal prowadzone są niezbędne czynności.

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
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