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• Uprzejmie prosimy, aby wraz 
z nadchodzącą wiosną 
mieszkańcy Gidel zapewnili 
porządek przed swoimi 
posesjami. Sprawę tą reguluje 
Ustawa z dn. 13.09.1996 r.              
o utrzymaniu porządku  

              i czystości w gminach. 
 

• Uchwałą Rady Gminy                
w Gidlach na Skarbnika 
Urzędu Gminy została 
powołana pani Irena Rak. 

 
• Hodowcy i rolnicy, którzy chcą 

więcej wiedzieć na temat 
„AJAXU” mogą zaczerpnąć 
informacji w Biurze Integracji 
Europejskiej, które mieści się 
w budynku gminy – pokój 
nr11. 

 
 

WYKAZ OSÓB Z TERENU GMINY GIDLE, KTÓRE PEŁNIĄ FUNKCJĘ 
SOŁTYSÓW PO OSTATNICH WYBORACH. 

 
1. Borowa   Makowski Stanisław  
2. Chrostowa   Dulba Ryszard 
3. Ciężkowice   Załóg Ryszard  
4. Graby   Badylak Tadeusz 
5. Gowarzów   Urbańczyk Zbigniew   
6. Gidle    Mirowski Edward 
7. Górka   Wiaderek Bogdan 
8. Kajetanowice   Rakowska Halina 



9. Kotfin  Łysakowski Jan 
10. Ludwików  Witkowska Mirosława 
11. Michałopol   Żuwalska Małgorzata  
12. Pławno  Popielski Marian 
13. Piaski   Mieczysław Wroński  
14. Stanisławice Rorat Małgorzata 
15. Stęszów  Wiaderek Adela 
16. Ruda   Radaszewska Katarzyna 
17. Wojnowice  Gonera Andrzej 
18. Włynice   Marcel Bednarek 
19. Wygoda  Tarnowski Wiesław  
20. Zabrodzie  Palacz Leokadia 
21. Zagórze   Tarnowska Leokadia 
 

OGŁOSZENIE! 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Odbyły się zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych w następujących terminach: 
 

1. OSP Ciężkowice – 22.02.2003 r. 
2. OSP Pławno –       23.02.2003 r. 
3. OSP Wojnowice – 02.03.2003 r. 
4. OSP Gidle –          08.03.2003 r. 
5. OSP Gowarzów – 09.03.2003 r. 

 
W w/w jednostkach dokonano zmian w składzie  Zarządów: 
OSP Gowarzów –  na funkcję Prezesa     – Kubasiak Paweł 
   na funkcję Skarbnika – Urbaniak  Zbigniew 
 
W OSP Gidle w związku z nieudzieleniem absolutorium Zarządowi jednostki, zwołano na dzień 
22.03.2003 r.  zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Na tym spotkaniu nie wybrano nowego prezesa. 
Funkcję tą nadal pełni dotychczasowy prezes p. Henryk Mazurek. Komendantem Straży został  
p. Kazimierz Szymański. Gospodarzem  jest p. Józef Ociepa 

- Ustalono wstępnie kwotę po 2500 zł na działalność jednostki.  
- Ustalono stawkę ryczałtu za udział w akcji – 4,50 zł/1h.  
- Ustalono stawkę ryczałtu dla kierowcy – konserwacja 100zł/m-c.  

 
Fundacja Wspomagania Wsi ogłosiła konkurs na temat: „Pożyteczne wakacje”. Związek 
Harcerstwa Polskiego, 34 Drużyna Harcerska AGAWA przystąpiła do konkursu 
przygotowując swój projekt zorganizowania wakacji dla dzieci.                            

 

 

 
25 marca młodzież szkolna z terenu gminy wyjechała  
do Łodzi na program edukacyjny z zakresu ochrony środ
pt. Świat  w kolorze nadziei” z cyklu „Zielono mi”. Spot
odbyło się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ło

 
 
 
 
 

Przypominamy, że gminne wysypisko jest otwarte w następujących
dniach: 
Wtorek         9 - 1100   Czwartek      14 – 1700             Sobota     9 - 1400 
owiska 
kanie 
dzi. 



 
 
 

KONKURS pt. „MOJA GMINA” 
Dnia 5 marca 2003 r. odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej w Gidlach gminny konkurs pt. „MOJA 
GMINA”. W konkursie wzięło udział 18 uczniów z kl. V – VI ze wszystkich szkół gminy Gidle. Konkurs 
zorganizowany przez nauczycielki PSP Gidle p. Aleksandrę Nowak i p. Bożenę Rączkowską składał się 

PSP Gidle 

Z życia szkół

 z II etapów: 
I etap – test pisemny, indywidualny 
II etap – zadania dla poszczególnych grup – (uzupełnianie map, tabel, fotografii itp.) 

Zwycięzcami testu pisemnego okazali się: 
  I miejsce –   Jakub Sapis – PSP w Gidlach 
  II miejsce –  Michał Łabęcki – PSP w Wojnowicach 
     Katarzyna Dębska – PSP w Wojnowicach  
Największą wiedzą o historii, kulturze i zabytkach gminy Gidle wykazali się uczniowie z PSP 
 w Wojnowicach, zajmując I miejsce. (66 pkt) 

II miejsce – PSP w Gidlach (63 pkt) 
III miejsce – PSP w Ciężkowicach (60 pkt) 
IV miejsce PSP w Pławnie  (47 pkt) 

Nagrody rzeczowe: książki, notesy, przybory szkolne, otrzymali uczniowie i szkoły za zajęcie I, II, III 
miejsca. Nagrodę główną – ośmiotomową encyklopedię ufundowała p. Wójt Gminy Krystyna Wójcicka. 

e

 
 Publiczne Gimnazjum w Gidlach zarobiło na zabawie walentynkowej 3500 zł. 

Decyzją Rady Rodziców część pieniędzy zostanie przeznaczona na zakup 
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PG Gidl

komputera do pracowni języków obcych. Pozostała kwota została przelana  
na konto, gdzie gromadzone są pieniądze na sztandar szkoły. 
 

20 marca odbył się w gimnazjum konkurs „ABC Pierwszej Pomocy” 
zorganizowany przez p. Agatę Jeziorską – opiekunkę szkolnego koła PCK 
Zespoły klasowe rywalizowały  ze sobą w następujących kategoriach: 
 test pisemny, praktyczne udzielanie pierwszej pomocy, wykonanie plakatu  
o bezpieczeństwie w czasie ferii i wakacji, skompletowanie apteczki klasowej. 
Konkurs przebiegał pod fachowym okiem pani doktor Barbary Wojtali – 
Kościelniak. Zwycięzcą okazała się kl. I a, zdobywając 78 pkt na 80 możliwych. 
II miejcse kl. Ib i III a  – 75,5 pkt, III miejsce II c – 74 pkt. Konkurs udowodnił, 
że  zespoły klasowe są  dobrze przygotowane do udzielania pierwszej pomocy. 

ierwszym dniu wiosny odbył się w gimnazjum Dzień 
orządności, w ramach którego przeprowadzono międzygminny 
urs RYTM, MUZYKA, TANIEC. 
aproszenie organizatora – pani Agaty Jeziorskiej 
wiedziało niestety tylko gimnazjum w Kobielach Wielkich. 

unkiem uczestnictwa było wykonanie dwóch układów 
iczno – tanecznych  z elementami gimnastycznymi. Sędziowie 
iali w skali 1:10 punktów wartość techniczną dwóch układów, 
drugiej ocenie ich wartość artystyczną. 
nazjum w Gidlach reprezentowane było przez dziewczynki  
 I b i kl. III b. Jury pod przewodnictwem pracownika MDK 
adomsku p. Iwony Drzewieckiej jednogłośnie przyznało I miejsce
żyny  z obydwu szkół otrzymały dyplomy i sprzęt sportowy.  
oniec imprezy rozegrano mecz towarzyski w piłkę siatkową. W t
enna, radosna, miła atmosfera. Ustalono, że na początku czerwca
e – Kobiele Wielkie o puchar Dyrektora Szkoły. 
 zespołowi z Gidel. 

ym dniu panowała prawdziwie 
 odbędzie się olimpiada sportowa 



 

 
• W szkole w Ciężkowicach wykonano w tym roku 

szkolnym następujące prace:  
- odnowiono szatnie i świetlicę. 
- zakupiono nowe wyposażenie do kuchni. 
- świetlicę szkolną wyposażono w nowe stoliki i sprzęt  
   grający. 

• W listopadzie odbyło się spotkanie uczniów z policjantami, którzy 
przeprowadzili pogadankę na temat ruchu drogowego, bezpieczeństwa 

          i pracy policjanta. 
 
             04.03. 03 r. odbył się w Urzędzie Gminy  Turniej Wiedzy Pożarniczej 

„Młodzież Zapobiega Pożarom”. Do konkursu przystąpili uczniowie  
ze wszystkich szkół z wyjątkiem Wojnowic. W I etapie młodzież zmagała się             

z testem pisemnym. Ten, kto zakwalifikował się do eliminacji ustnych 
odpowiadał na pytania jury,  w którym zasiadali:  
p.  Zbigniew Skupiński – przedstawiciel Komendy 
Powiatowej PSP, p. Marian Binek – gminny sekretarz 

OSP oraz nauczyciele: p. Anna Jezuita i  p. Janusz Pachulski.  W rezultacie wyłoniono 
finalistów: 
I miejsce – Joanna Bartnik  - Publiczne Gimnazjum Gidle 
II miejsce – Marek Michalski  gimnazjum Pławno 
III miejsce – Dorota Urbańczyk gimnazjum Pławno 
Laureaci  reprezentowali naszą gminę na zawodach powiatowych  06.03. 2003 r. 

 

PSP Ciężkowice
PG GIDLE – ZSG PŁAWNO 
Odbyły się międzyszkolne rozgrywki w piłkę koszykową między  
gimnazjalistami z Pławna i Gidel. 
Chłopcy           9 : 6  zwycięstwo Gidel 
Dziewczęta      10 : 8  zwycięstwo Gidel 
Zwycięskie drużyny reprezentowały gminę w powiecie. W rozgrywkach 

finałowych powiatu dziewczęta z PG Gidle zajęły III miejsce, pokonując drużyny:  z Radziechowic                
(20 : 2), PG nr 2 Radomsko (35:12). Uległy jedynie zwycięzcy turnieju – PG nr 3 Radomsko. Gimnazjum 
reprezentowały: Gawrońska Karolina, Chojnacka Magdalena, Młynarczyk Jagoda, Gąsiorowska Paulina, 
Rudak Edyta, Resel Joanna, Bartnik Sylwia i Matuszczyk Łucja. 
Klasyfikacja końcowa z Mistrzostw Powiatu w piłce koszykowej dziewcząt przedstawia się następująco: 

1. PG nr 3 Radomsko  
2. PG Kodrąb 
3. PG Gidle 
4. PG nr 2 Radomsko 
5 – 6. PG Dobryszyce, PG Radziechowiece  

Na początku kwietnia zaplanowane są przełajowe biegi sztafetowe dziewcząt 
 i chłopców. W dniu 9 kwietnia zwycięskie drużyny będą reprezentowały gminę  
na zawodach powiatowych. 

PSP GIDLE – PSP CIĘŻKOWICE 
 
                         21 lutego odbyły się w PSP Gidle międzyszkolne zawody sportowe w piłkę koszykową. 
W tych zawodach zwycięstwo odniosły  dziewczęta z Ciężkowic, które reprezentowały gminę 
na zawodach powiatowych w Radomsku. W kategorii chłopców zwyciężyła drużyna z Gidel. 
 
 
 
 

Wydawca: Urząd Gminy w Gidlach. 
Redaktor Naczelny:  Wójt gminy mgr inż. Krystyna Wójcicka  

  Ze sportu   
  szkolnego 
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