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3/2012 

Z Sesji Rady Gminy  
 
W okresie od 12 września do 18 grudnia 2012r. podczas Sesji Rady Gminy Radni podjęli m.in. uchwały w sprawie: 
− zmian w budŜecie Gminy Gidle na rok 2012, 
− zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2012-2017, 
− wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości, 
− podziału Gminy Gidle na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w kaŜdym 

okręgu, 
− uchwalenia Programu współpracy Gminy Gidle z organizacjami pozarządowymi na rok 2013, 
− podziału Gminy Gidle na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych, 
− zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2013 rok, 
− określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
− uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w obrębie geodezyjnym Gowarzów, 

w miejscowości Borki po wschodniej stronie drogi krajowej nr 91 w gminie Gidle, 
− zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gidlach, 
− Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Gidle na rok 2013, 
− Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gidle na rok 2013, 
− przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gidle”, 
− określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
− wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, 
− ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości na terenie Gminy Gidle, 
 

      Czas BoŜego Narodzenia jest okazją do składania Ŝyczeń,       Czas BoŜego Narodzenia jest okazją do składania Ŝyczeń,       Czas BoŜego Narodzenia jest okazją do składania Ŝyczeń,       Czas BoŜego Narodzenia jest okazją do składania Ŝyczeń, 
dzielenia się radością, Ŝyczliwością oraz wzajemnym dzielenia się radością, Ŝyczliwością oraz wzajemnym dzielenia się radością, Ŝyczliwością oraz wzajemnym dzielenia się radością, Ŝyczliwością oraz wzajemnym 
wybaczewybaczewybaczewybaczeniem.niem.niem.niem.    
      Z tej okazji pragniemy złoŜyć Państwu świąteczne       Z tej okazji pragniemy złoŜyć Państwu świąteczne       Z tej okazji pragniemy złoŜyć Państwu świąteczne       Z tej okazji pragniemy złoŜyć Państwu świąteczne 
Ŝyczenia przeŜywania Świąt BoŜego Narodzenia w radości, Ŝyczenia przeŜywania Świąt BoŜego Narodzenia w radości, Ŝyczenia przeŜywania Świąt BoŜego Narodzenia w radości, Ŝyczenia przeŜywania Świąt BoŜego Narodzenia w radości, 
spokoju oraz rodzinnej atmosferze. spokoju oraz rodzinnej atmosferze. spokoju oraz rodzinnej atmosferze. spokoju oraz rodzinnej atmosferze.     
      Niech Nowy Rok 2013 przyniesie zdrowie, pomyślność       Niech Nowy Rok 2013 przyniesie zdrowie, pomyślność       Niech Nowy Rok 2013 przyniesie zdrowie, pomyślność       Niech Nowy Rok 2013 przyniesie zdrowie, pomyślność 
oraz spełnienie wszelkich Ŝyciowych planów i zoraz spełnienie wszelkich Ŝyciowych planów i zoraz spełnienie wszelkich Ŝyciowych planów i zoraz spełnienie wszelkich Ŝyciowych planów i zamierzeń. amierzeń. amierzeń. amierzeń.     
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 Kanalizacja w miejscowościach Niesulów i Zagórze juŜ połoŜona  

Zakończono prace budowlane przy budowie sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przykanalikami oraz przepompowniami ścieków 
w msc. Zagórze, Niesulów i Pławno – ul. Przedborska, które 
wykonała firma: „Kaźmierczak” Przedsiębiorstwo Robót 
Instalacyjno – InŜynieryjnych, z miejscowości Kosów, Gmina 
Moszczenica. Łączny koszt wybudowania sieci kanalizacji 
sanitarnej i tłocznej o długości 7.453,46 mb, oraz 90 szt. przyłączy 
kanalizacyjnych w tym 10 szt. sięgaczy i dwóch pompowni 
ścieków wyniósł 1.814.300,29zł, w tym dofinansowane                      
z Funduszy Unijnych 897.329zł Po wykonaniu przyłączy 
energetycznych do pompowni przez TAURON Dystrybucja S.A. 
oraz ogrodzeniu terenów wokół nich inwestycja będzie oddana do 
eksploatacji.  

Projekt budowy wodociągu w Wygodzie zatwierdzony 
W dniu 28.09.2012r. uzyskano ostateczną decyzję Starosty 
Radomszczańskiego zatwierdzającą projekt budowlany                               
i udzielającą pozwolenia na budowę dla sieci wodociągowej 
w msc. Wygoda oraz budowę 56 szt. przyłączy wodociągowych.  
Dokumentacja zakłada budowę nitki sieci wodociągowej z rur PE 
HD o średnicach 160 mm i 90 mm, o łącznej długości  
3.548,95mb.  Projekt wykonało biuro projektowe z Łodzi: INTER-
PRO-BUD BoŜena Bajerska. Koszt wykonania dokumentacji 
wyniósł brutto: 13.530,00zł.  

Zakończenie prac projektowych budowy wodociągu  
w miejscowościach Graby, Michałopol i Zabrodzie 

Na ukończeniu są prace projektowe dla budowy sieci 
wodociągowej w msc. Zabrodzie, Graby  i Michałopol. Wykonana 
dokumentacja zakłada budowę sieci wodociągowej o średnicach 
160 mm i 90 mm, o łącznej długości ok. 10.670,00mb oraz 116 
szt. przyłączy wodociągowych. Projekt wykonuje biuro 
projektowe INTER-PRO-BUD BoŜena Bajerska z Łodzi za cenę 
26.814,00zł. 
Faza projektowa odcinka kanalizacji na ul. Kartuzkiej w Gidlach 
Projektowany jest odcinek sieci kanalizacji sanitarnej                                  
w miejscowości Gidle, ul. Kartuzka (za Kanałem Lodowym)                  
w kierunku Stęszów (do mostu na rzece Wiercicy) oraz w kierunku 
Skrzypiec (do ostatnich zabudowań w Gidlach). Prace projektowe 
wykonuje biuro projektowe z Częstochowy P.W. „SONDA” 
Barbara Nosol. Dokumentacja przewiduje konieczność budowy 
kanału sanitarnego i tłocznego o łącznej długości ok. 1115 mb, 
przepompowni ścieków oraz ponad 30 szt. przyłączy 
kanalizacyjnych. Zakończenie prac projektowych przewidziano do 
22.07.2013r., łączny koszt sporządzenia dokumentacji wyniesie 
18.204,00zł. 
Pozwolenie na budowę wodociągu i kanalizacji w Stanisławicach 
Urząd Gminy w Gidlach wydał decyzję lokalizacji celu 
publicznego na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Dokument 
ten jest podstawą do wykonania projektu wodociągu i kanalizacji. 
W chwili obecnej trwają uzupełnienia dokumentacji projektowej 
w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Dokumentację wyko-
nuje: YADAR Biuro InŜynierskie Janosik Dariusz z Radomska.  

Kompleks rekreacyjno-sportowy 
W roku 2013 powstanie w Gidlach kompleks boisk o nawierzchni 
trawiastej w tym: boisko do gry w piłkę noŜną, boisko do 
siatkówki oraz boisko do gier i zabaw. Boiska będą zlokalizowane 
za budynkiem Urzędu Gminy. W celu sfinansowania 
przedsięwzięcia podpisana została umowa z Urzędem 
Marszałkowskim w Łodzi. Koszt inwestycji 292.151,30zł, w tym 
z UE - 190.017,00zł.  
ZłoŜony został równieŜ wniosek na utworzenie siłowni 
zewnętrznej  w kwocie 28.499,00zł, w tym z UE – 18.536,00zł, 
która będzie usytuowana obok tworzonych boisk sportowych 

Działania promocyjne Urzędu 
Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie 
publikacji folderu informacyjno-turystycznego, kartek 
pocztowych i mapy turystycznej Gminy Gidle. Całkowity koszt 
projektu wynosi 6.460zł, w tym z UE – 4.259zł. 

Inwestycje w Gminie 

Zaawansowane prace na Targowicy 
Od października br. trwają prace budowlane na targowicy                
w Pławnie. Zakres robót obejmuje m.in. utwardzenie placu          
z kostki brukowej betonowej, budowę dwóch wiat targowych,  
budynku zaplecza oraz remont istniejącego budynku 
magazynowego, a takŜe oświetlenie terenu wraz z remontem 
ogrodzenia. Prace wykonuje konsorcjum firm: Lider U.R.B 
„EUROBUD” Grzegorz Tronina z Częstochowy oraz Partner 
F.H.U. „KUTYNIA” Tomasz Kutynia, z Opatowa, które złoŜyło 
najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym. 
Przewidywany koszt wykonania inwestycji wyniesie: 878.274,26zł, 
w tym dofinansowane z UE – 535.533zł. Termin zakończenia 
wszystkich prac mija 30.05.2013r. 

Stawki podatków na rok 2013 
W drodze Uchwały XXV/122/2012 Rady Gminy w Gidlach 
zostały podjęte następujące stawki podatku od nieruchomości na 
2013 rok: 
Od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez 

względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków od 1 m ² powierzchni - 0,68 zł , 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 4,10 zł, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności poŜytku publicznego przez 
organizacje poŜytku publicznego od 1 m² powierzchni - 
0,21 zł, 

Od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych od 1 m ² powierzchni uŜytkowej - 0,57 zł , 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 

od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni 
uŜytkowej - 16,50 zł , 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 
1 m ² powierzchni uŜytkowej - 9,40 zł , 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² 
powierzchni uŜytkowej - 3,40 zł , 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności poŜytku publicznego przez 
organizacje poŜytku publicznego od 1 m² powierzchni 
uŜytkowej: - budynki gospodarcze i pozostałe 

a) budynki lub ich części - 3,80 zł , 
Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 
ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7. 
 
Zwalnia się od podatku: 
1) nieruchomości wykorzystywane na potrzeby realizacji 

gminnych zadań własnych w zakresie bezpieczeństwa 
obywateli, ochrony przeciwpoŜarowej i przeciwpowodzio-
wej, z wyjątkiem powierzchni przeznaczonych na 
prowadzenie działalności gospodarczej  

2) grunty, budynki, budowle stanowiące infrastrukturę 
komunalną, zajęte na potrzeby realizacji zadań komunalnych. 
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Święto Niepodległości 
 

11 listopada br w Gidlach uroczyście obchodziliśmy 94 rocznicę 
odzyskania niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele 
pw. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Gidlach, celebrowaną w intencji 
Ojczyzny przez Proboszcza gidelskiej parafii Ks. Czesława Kierasa i Ojca Marka 
Grzelczaka – Przeora OO Dominikanów. Po naboŜeństwie przemaszerowano, 
w asyście Orkiestry Dętej z Gidel pod obelisk upamiętniający 70 rocznicę 
odzyskania niepodległości, gdzie delegacje Rady Gminy, Urzędu, Kombatantów, 
jednostek OSP, Zarządu Gminnego PSL, wszystkich szkół  i przedszkoli z terenu 
naszej gminy, złoŜyły wiązanki kwiatów. MłodzieŜ z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Gidlach przedstawiła okoliczności, w jakich doszło do 
oswobodzenia naszego kraju w 1918 roku. Patriotyczne pieśni mogliśmy usłyszeć 
w wykonaniu laureatek IV Gminnego Festiwalu Piosenki śołnierskiej 
i Patriotycznej Marii Markiewicz i Adrianny Moroń. Na zakończenie uroczystości, 
przed koncertem Orkiestry Dętej z Gidel, głos zabrała Wójt Gminy – Krystyna 
Kubasiak dziękując mieszkańcom, przedstawicielom instytucji i organizacji za 
liczne uczestnictwo w obchodach narodowego święta. Całość uroczystości 
prowadzona była przez Dyrektor GOK w Gidlach Violettę Ojrzyńską. 

68 rocznica Bitwy pod Ewiną  
 

W niedzielę, 9 września w miejscowości Ewina odbyły się 
uroczystości poświęcone 68 rocznicy „Bitwy pod Ewiną”.                    
W intencji poległych tu Ŝołnierzy ks. Andrzej Tomala z śytna 
odprawił Mszę Świętą w asyście orkiestr Dętych z Gidel i Pławna. 
Część oficjalna odbyła się pod pomnikiem, gdzie historię tamtych 
wydarzeń przypomnieli Tomasz Andrzej Nowak – członek PTH             
w Radomsku oraz płk Józef Karbownik. Okolicznościowe słowo 
wygłosili równieŜ Poseł na Sejm RP Pan Dariusz Joński oraz 
Przewodniczący Rady Powiatu Radomszczańskiego Pan Krzysztof 
Zygma. Liczne delegacje złoŜyły wiązanki kwiatów pod 
pomnikiem oddając cześć poległym w walce Ŝołnierzom III 
Brygady Armii Ludowej im. gen. J. Bema.  

W części artystycznej wystąpiła młodzieŜ ze szkół z Gidel                      
i Pławna, Orkiestry Dęte z Gidel i z Pławna oraz Zespół 
Folklorystyczny Kraszewianki z Gminy Masłowice.  

W trakcie uroczystości zaprezentowały się grupy rekonstrukcji historycznych: pojazdy militarne, kawaleria oraz Radomszczański Klub 
Krótkofalowców SP7RPA.  
Jak zwykle duŜą popularnością cieszyła się „Ŝołnierska grochówka” gotowana specjalnie na tę okazję przez obsługę z PSP w Gidlach. 
 

Komunikat Urz ędu Stanu Cywilnego 
 

Pary małŜeńskie z terenu Gminy Gidle, które obchodzą 
jubileusz 50-lecia poŜycia małŜeńskiego i pragną otrzymać 
„Medal za długoletnie poŜycie małŜeńskie” proszone są 
o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Stanu Cywilnego w Gidlach. 

Stawki wody i ścieków na 2013r. 
 

W drodze Uchwały XXV/121/2012 Rady Gminy w Gidlach 
zostały podjęte następujące stawki opłat za wodę i ścieki na 
2013 rok: 
− za pobór 1m3 wody z urządzeń wodociągowych - 2,72 zł 

netto+8% Vat 
− za 1m3 ścieków wprowadzonych do urządzeń 

kanalizacyjnych gminnej oczyszczalni - 3,22 zł 
netto+8%Vat 

− stała opłata miesięczna od punktu rozliczeniowego                        
- 1,11 zł netto +8% Vat 

Zmiana sołtysa w miejscowości Piaski 
 

W dniu 23.10.2012 roku Wójt zwołał zebranie wiejskie w sprawie 
dokonania wyboru nowego sołtysa dla wsi Piaski, po tym jak 
rezygnację złoŜyła poprzednia Pani Sołtys – Magdalena Szyda. 
W zebraniu wzięła udział nieliczna grupa osób. Na sołtysa wsi 
zgłoszono kandydaturę Pani Barbary Bednarczyk, która wyraziła 
zgodę na kandydowanie i przy głosach poparcia mieszkańców 
została wybrana sołtysem Sołectwa Piaski. 

Opłaty za śmieci !!! 
Od 1 lipca 2013 roku mieszkańcy gminy będą ponosić opłatę za 
odbiór i przetwarzanie odpadów komunalnych.  
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/132/2012 podjętą 
w dniu 18.12.2012r. opłaty te wynoszą: 
6 zł  - w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób 

selektywny 
10zł - w przypadku zbierania i odbierania odpadów 

niesegregowanych 
Wyboru jednej z wymienionych opłat dokonują osoby 
zamieszkujące daną nieruchomość.  
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PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GIDLACH        

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W PŁAWNIE        

W pierwszym tygodniu listopada Publiczne Przedszkole w Gidlach odwiedziła 
Pani Policjantka z Powiatowej Komendy Policji w Radomsku. Głównym załoŜeniem 
spotkania była rozmowa prewencyjna, mająca na celu uświadomienie dzieciom jakie 
zachowania lub ich brak są źródłem określonych zagroŜeń. Dzieci dowiedziały się, jak 
naleŜy zachować się w stosunku do nieznajomych podczas nieobecności rodziców. 
Utrwaliły sobie numery telefonów alarmowych oraz okoliczności, podczas których 
naleŜy z nich korzystać. Nie zabrakło równieŜ kilku słów o zasadach przechodzenia 
przez jezdnię i bezpiecznym zachowaniu się na drodze. Policjantka zapoznała równieŜ 
dzieci ze specyfiką wykonywanego zawodu. Po spotkaniu większość dzieci zamierzała 
tuŜ po przedszkolu wstąpić do Szkoły Policyjnej. Przedstawicielka słuŜb mundurowych 
z uśmiechem Ŝyczyła przedszkolakom powodzenia w realizacji planów zawodowych! 

*** 
30 listopada był dniem czarów i magii. W nastrojowo przybranej sali, wśród 

zaczarowanych kluczy, duszków i czarnych kotów, przy blasku świec, wszyscy 
próbowali dowiedzieć się co ich czeka w przyszłości. Czarodziejka, w którą wcieliła się 
nauczycielka J. Nowak, zebrała 5 najpiękniejszych uśmiechów, dodała do 
czarodziejskiej mikstury, a następnie zaśpiewała zaklęcie, by wszystkie wróŜby się 
spełniły. WróŜono na przeróŜne sposoby miedzy innymi: wyprowadzano buty, dzieci 
łowiły gwiazdki szczęścia ,były wróŜby z kubeczkami, z butelką, nie zabrakło teŜ 
tradycyjnego lania wosku. Wszystkim wróŜbom wagi dodawało zaklęcie często 
śpiewane przez wszystkich uczestników wraz z wykonywaniem odpowiednich gestów: 
„Czary mary, czary mary, czary mary huuu! Abra kadabra, hokus pokus, czary mary 
bęc!” 

***  
Co dostanę?, Czy byłem grzeczny? Kiedy wreszcie spadnie śnieg? Te i wiele innych pytań spędzało sen 
z powiek przedszkolakom Publicznego Przedszkola w Gidlach. 6 grudnia dzieci od rana wypatrywały gościa, 
nasłuchiwały jego kroków i dźwięku dzwoneczków. I wreszcie zjawił się On - Święty Mikołaj we własnej 
osobie. W czerwonym stroju z siwą brodą i ogromnym workiem prezentów powitał przedszkolaków. Dzieci 
przygotowały równieŜ wspaniałe prezenty dla gościa w postaci wierszy, piosenek i laurek. Mikołaj wszystkich 
obdarował wspaniałymi podarunkami. Mimo, Ŝe z worka profilaktycznie wystawały rózgi, były niepotrzebnie - 
bo przecieŜ do naszego przedszkola chodzą tylko grzeczne dzieci. Do zobaczenia za rok Mikołaju! 

 

5.10.2012r. gościli w naszym przedszkolu aktorzy z przedstawieniem „Przygody 
misia Szymka”. Spektakl opierał się na takich wartościach jak: przyjaźń, lojalność, 
prawdomówność. Miś Szymek uczył zwrotów grzecznościowych i poszanowania 
cudzej własności. A wszystko w konwencji zabaw zwierzątek na leśnej polanie.  

*** 
10.10.2012r. dzieci z grupy 4 i 5 oraz 5 i 6-latków udały się na wycieczkę do 
Biblioteki w Pławnie. Zajęcia ph. „Barwy jesieni” przeprowadziła p. E. Ciszek. 
Przedszkolaki za aktywny udział otrzymały dyplom. 

*** 
Dnia 29.10.2012r. dzieci obejrzały w wykonaniu aktorów ze sceny teatralnej 
„Kurtyna” z Krakowa teatrzyk „Przygody Kubusia”. Spektakl w bajkowy sposób 
poruszał tematy związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem. 

*** 
Dnia 17.11.2012r. nasze przedszkole odwiedzili policjanci z Posterunku Policji  
w śytnie. Przeprowadzili pogadankę nt. „Bezpieczny Przedszkolak”. UwraŜliwili dzieci na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa                        
m.in. w drodze do przedszkola. 

24.11.2012r. w XVII Festiwalu Piosenki dla Przedszkolaka w Radomsku 
nasze przedszkole reprezentowały: 
 - Dominika Sawicka z grupy 4 i 5- latków z piosenką pt. „Mój dom” . 
 - Alicja Kacprowicz z grupy 3- latków z piosenką pt. „Płynie Wisła płynie”. 
Dziewczynki za udział otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki. 

*** 
30.11.2012r. odbyła się uroczystość „Pasowania na Przedszkolaka”. 
Maluszki z wielkim zaangaŜowaniem zaprezentowały przed zaproszonymi 
rodzicami część artystyczną przygotowaną pod kierunkiem wych. 
p. W. Turek. Następnie uroczystego pasowania na przedszkolaka dokonała 
dyrektor p. B. Grzeszna. 

*** 
Dnia 30.11.2012r. odbyły się w poszczególnych grupach „Andrzejkowe 
czary-mary” . DuŜo śmiechu i emocji nie zabrakło podczas takich zabaw jak: 
„Czyj but pierwszy?”, „Andrzejkowe serca”, „Karta prawdę ci powie”. 

*** 
Dnia 06.12.2012r. od samego rana dzieci z niecierpliwością oczekiwały wspaniałego gościa. A gdy się pojawił Święty Mikołaj bez 
tremy recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Po wręczeniu paczek wykonano pamiątkowe zdjęcia z Mikołajem. 
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Niezapomniane chwile przeŜyli uczniowie kl. II, IVa i IVb 
podczas wycieczki do Fabryki Bombek „Szkło-Dekor” 
w Piotrkowie Trybunalskim, która odbyła się 24.10.2012r. 
Uczestnicy wycieczki poznali proces wytwarzania i ozdabiania 
bombek choinkowych, a nawet mogli zakupić sobie te piękne 
ozdoby. 

 
O tym, Ŝe prawidłowy rozwój naszego organizmu zaleŜy od tego, 
co jemy, uczniowie mogli dowiedzieć się podczas akcji 
„ Śniadanie daje moc”. Wszystkie klasy przygotowały wówczas 
smaczne i zdrowe kanapki, które spoŜyły podczas drugiego 
śniadania. Jako organizatorka akcji P. Dyr. M. Broniszewska 
przeprowadziła pogadankę na temat „12 zasad zdrowego 
odŜywiania”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dzień Odzyskania Niepodległości przez Polskę upamiętnili śmy 
akademią w dn. 9.11.2012r. Na uroczystości gościli śmy uczniów           
i nauczycieli PG w Gidlach. 

 
W dniach 21.11.- 23.11.2012r. uczniowie klasy III brali udział 
w Ogólnopolskim Projekcie Stypendialnym STYPENDIADA 
WCZESNOSZKOLNA. Konkurs przebiegał w 4 kategoriach: 
z zakresu edukacji czytelniczej, ortograficznej, matematycznej 
i plastycznej. Uczniowie wraz z przygotowującą ich p. T. Molendą 
mają nadzieję, Ŝe odniosą sukces. 

 
Spotkanie ze Świętym Mikołajem 

Uczniowie klasy II i III pod opieką p. M. Ostojskiej 
i p. T. Molendy odwiedzili Centrum Rozrywki „Hula Kula” 
w Rędzinach. Św. Mikołaj zaprosił dzieci do udziału 
w konkursach z nagrodami, a następnie wręczył wszystkim słodkie 
prezenty. 
Film pt. „Asterix i Obelix w słuŜbie jej królewskiej mości” 
obejrzeli uczniowie kl. IVa i IVb, którzy z okazji Mikołajek 
postanowili wyjechać do Cinema City w Częstochowie. Zabawne 
perypetie Galów wywołały na twarzach dzieci wiele uśmiechów. 

 

Na balu czarownic i czarowników 
W dniu 27.11.2012r. w naszej szkole odbyła się zabawa 
andrzejkowa zorganizowana przez SU. Młodsi uczniowie 
zaprezentowali się w pomysłowych strojach czarownic 
i czarowników, za co zostali nagrodzeni słodkościami. Starsi 
koledzy przygotowali odpowiednią dekorację, sklepik 
i kawiarenkę, gdzie moŜna było skosztować wielu smakołyków. 
Zabawę uświetniła muzyka przygotowana przez kolegów z klasy 
VI oraz konkursy i zabawy andrzejkowe, prowadzone przez 
organizatorów: p. A. Kowalską, p. M. Choryłek i p. J. Załóg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt ,,Indywidualizacja nauczania w kl. I – III”  
W okresie od 1 września do 30 stycznia 2013r. nasza szkoła 
kontynuuje udział w projekcie realizowanym w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki „Indywidualizacja nauczania 
uczniów I- III”.  
Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 
oraz doposaŜenie bazy dydaktycznej szkoły w niezbędne materiały 
dydaktyczne. Projektem objętych jest 40 uczniów, którzy 
uczestniczą w 4 rodzajach zajęć:   
1) Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu 

i pisaniu, 
2) Zajęcia logopedyczne, 
3) Gimnastyka korekcyjna, 
4) Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych matematycznie. 
W ramach realizowanego projektu odbędzie się łącznie 240 godzin 
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. 
 
W dniu 27.11.2012r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Gidlach 
odbyła się Zabawa Andrzejkowa zorganizowana przez SU.  
Młodsi uczniowie z klas I-III bawili się w godzinach 16.00-18.00. 
Zaprezentowali się w pięknych i pomysłowych strojach 
czarownicy i czarownika, za co zostali nagrodzeni słodkościami.  
Starsi koledzy i koleŜanki przygotowali odpowiednią dekorację, 
sklepik i kawiarenkę gdzie moŜna było skosztować wielu 
smakołyków. DuŜą popularnością cieszył się równieŜ – Salon 
WróŜb,  gdzie wróŜono z kart, ze szklanej kuli, z dłoni i czytano 
horoskop a takŜe Salon Piękności, w którym dziewczynki z klasy 
IV malowały paznokcie czarownicom i czarodziejom. Nie obyło 
się równieŜ bez zabaw andrzejkowych  i  konkursów. Klasy starsze 
IV-VI bawiły się w późniejszych godzinach 18.00-20.00. Zabawę 
uświetniła muzyka przygotowana przez kolegów z klasy VI, 
konkursy i zabawy andrzejkowe oraz słodkości i smakołyki 
przygotowane były przez organizatorów.  

Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs boŜonarodzeniowy na najciekawszą ozdobę choinkową dla wszystkich uczniów naszej szkoły.  
Konkurs trwał do 14.12.2012 r., najciekawsze prace zostaną nagrodzone i przekazane osobom samotnym i potrzebującym z terenu naszej  
gminy za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gidlach.  
Samorząd Uczniowski zorganizował zbiórkę plastikowych nakrętek, które zostaną przekazane dla dziewczynki z terenu naszej gminy -
Dominiki Dziuby. Konkurs będzie miał charakter międzyklasowy, którego celem będzie zbiórka jak największej ilości nakrętek.   
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Powiatowy Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej 
25 października 2012 r. kilka uczennic klas gimnazjalnych wzięło 
udział w Powiatowym Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznej, 
zorganizowanym przez Ligę Obrony Kraju, Zarząd Powiatowy 
w Radomsku oraz Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska 
w Radomsku. W kategorii poezja wyróŜnienie otrzymała 
Aleksandra Paduch, natomiast w kategorii pieśń patriotyczna 
wyróŜnione zostały: Aleksandra Tomczyk oraz Karina 
Szczepańska.  
Adrianna Moroń zajęła I miejsce i zakwalifikowała się do 
wojewódzkiego etapu konkursu, który odbył się 7 listopada. Na tym 
etapie Ada równieŜ osiągnęła sukces zdobywając I miejsce 
w kategorii pieśń patriotyczna. Gimnazjalistka reprezentowała 
województwo łódzkie na ogólnopolskiej edycji konkursu, który 
odbył się 17 listopada w Koszęcinie. Miała okazję uczestniczyć 
w warsztatach wokalnych prowadzonych przez członka zespołu 
Śląsk. 
 

Festiwal Pięknego Czytania 
Cztery uczennice naszej szkoły: Inez Zatoń, Agnieszka Kanafa, 
Aleksandra Tomczyk oraz Karolina Bałut wzięły udział 
w pierwszej edycji Festiwalu Pięknego Czytania, który odbył się 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku. W kategorii szkół 
gimnazjalnych wyróŜnienie otrzymała Aleksandra Tomczyk.  
 

„The Master of Spelling” - „Mistrz literowania” 
W październiku w naszej szkole odbył się konkurs  z języka 
angielskiego ph. „The Master of Spelling” - „Mistrz literowania”. 
Zadaniem uczestników było przeliterowanie po angielsku słów. 
„Mistrzem literowania” została Aleksandra Stemplewska – 
uczennica klasy I gimnazjum. 
Konkurs zorganizowały panie: mgr M. Mila i mgr E. Nieszporek. 
W drugim semestrze o tytuł „Mistrza literowania”  rywalizować 
będą uczniowie z gimnazjum z Pławna i gimnazjum z Gidel.  
 

50. rocznica śmierci Leona Kruczkowskiego  
– patrona naszej szkoły 

1 października 2012 r. uczciliśmy 50. rocznicę śmierci patrona 
naszej szkoły. Uczniowie klasy II gimnazjum zaprezentowali 
najwaŜniejsze fakty z Ŝycia pisarza, przedstawili jego dorobek 
literacki oraz odbyła się równieŜ inscenizacja fragmentu 
najsłynniejszego dramatu Kruczkowskiego pt. „Niemcy”. Druga 
część uroczystości miała charakter konkursu dotyczącego Ŝycia 
i twórczości patrona. W kategorii SP zwycięŜyła klasa VI, natomiast 
w kategorii gimnazjum – kl. III. Nad przygotowaniem uczniów 
czuwały panie: D. Kamińska-Lasoń, R. Ryszka, S. Moruń.  
 

Walczymy z otyłością 
 
24 października obchodzony jest Światowy Dzień Walki 
z Otyłością. Otyłość zwana jest dziś chorobą XXI wieku. Nie 
bez powodu, bowiem aŜ połowa mieszkańców Unii 
Europejskiej boryka się z tym problemem.  
Nasza szkoła uczestniczy w ogólnopolskim programie  „Szkoła 
promująca zdrowie”, w związku z tym włączyliśmy się równieŜ 
do tej akcji. W ramach obchodów  zadaniem uczniów kaŜdej 
klasy było przygotowanie i przedstawienie scenki 
profilaktycznej mówiącej o przyczynach i skutkach otyłości 
oraz promującej zdrowe odŜywianie. W kategorii SP 
zwycięŜyła klasa V, natomiast w kategorii klas gimnazjalnych 
–kl. I G.  
Koordynatorem działań związanych z obchodami Światowego 
Dnia Walki z Otyłością była mgr Renata Kucuń – Marchewka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
" Śniadanie daje moc" 

 
JuŜ po raz drugi uczniowie klas I-III SP uczestniczyli w akcji 
edukacyjnej "Śniadanie daje moc". 8 listopada w całej Polsce 
obchodzony jest Dzień Zdrowego Śniadania. 
Tego dnia uczniowie klas I-III SP mieli samodzielnie 
przygotować swoje śniadanie, obfitujące w kolorowe owoce 
i warzywa. Dzień ten był wspaniałą okazją do wspólnego 
posiłku oraz rozmowy o zasadach zdrowego Ŝywienia 
z naciskiem na to, Ŝe pierwsze śniadanie to najwaŜniejszy 
posiłek w ciągu dnia. 

 
Jest nam kolorowo! 

 
Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego ZSG w Pławnie jeden 
dzień w miesiącu jest w naszej szkole "kolorowy".  
W takim dniu element stroju ucznia musi mieć określoną 
barwę. Odbył się juŜ dzień "zielony" (26 października) i dzień 
"niebieski" (16 listopada). Następny planowany jest dzień 
"czerwony" (grudzień). Do akcji chętnie przystąpili równieŜ 
nauczyciele. Jak podkreślają opiekunowie samorządu, 
p. R.Kucuń-Marchewka i p. K.Werner, takie działania mają na 
celu zjednoczyć społeczność szkolną oraz urozmaicić proces 
nauczania.  
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Uroczystości 
Nowy rok szkolny 2012/2013 rozpoczął się uroczystą Mszą 
Świętą w kościele parafialnym p.w. NMP Królowej 
Wszechświata. Następnie cała społeczność z pocztem 
sztandarowym na czele udała się do budynku szkoły, gdzie 
uczniowie zaprezentowali krótki montaŜ słowno-muzyczny. Pani 
dyrektor mgr Anna Gniatkowska złoŜyła uczniom Ŝyczenia 
w imieniu swoim, a takŜe pani Wójt Gminy Gidle mgr Krystyny 
Kubasiak. Po części oficjalnej odbyły się spotkania uczniów 
z wychowawcami. 
 
W dniu 6 września delegacja nauczycieli i uczniów z pocztem 
sztandarowym i kwiatami wzięła udział we Mszy Świętej 
odprawionej w 73 rocznicę mordu na mieszkańcach wsi 
Kajetanowice i Piaski, natomiast 9 września udała się na 
uroczystości upamiętniające 68 rocznicę bitwy pod Ewiną. 
 
18 września szkołę odwiedzili policjanci z wydziału Ruchu 
Drogowego KPP w Radomsku. Uczniowie wysłuchali ciekawej 
pogadanki dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz 
obejrzeli film „Z rowerem za pan brat”. 
 
1 października świętowaliśmy Dzień Chłopaka. JuŜ od rana na 
korytarzach szkoły moŜna było zauwaŜyć uśmiechnięte twarze 
naszych panów, którym koleŜanki składały Ŝyczenia. 
12 października Samorząd Uczniowski zorganizował uroczystą 
akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie 
złoŜyli Ŝyczenia oraz wręczyli kwiaty wszystkim pracownikom 
szkoły. 
 
16 października obchodziliśmy Dzień Papieski przebiegający 
pod hasłem ,,Jan Paweł II- PapieŜ Rodziny”. Uczniowie kl. VI 
zaprezentowali część artystyczną zawierającą informacje oraz 
ciekawostki dotyczące m.in. dzieciństwa, młodości oraz 
pontyfikatu Ojca św. 
 
,,Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi”- te słowa Platona 
przyświecały tegorocznej uroczystości ślubowania kl. I, która 
odbyła się 23 października. Aby zostać przyjętym do 
społeczności uczniowskiej pierwszaki musiały wykazać się 
wiedzą i umiejętnościami przed komisją złoŜoną 
z przedstawicieli uczniów, nauczycieli i rodziców. Zyskawszy 
przychylną opinię komisji oraz pani dyrektor Anny 
Gniatkowskiej pierwszoklasiści złoŜyli przysięgę, a następnie 
zostali pasowani na uczniów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 października aktorzy teatru ,,Kurtyna” z Krakowa 
przedstawili spektakl profilaktyczny pt. ,,Przygody Kubusia”. 
Był on skierowany do uczniów klas 0-III i poruszał 
problematykę związaną z troską o zdrowie.  
 

8 listopada odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta 
Niepodległości. Uczniowie zaprezentowali montaŜ słowno-
muzyczny o charakterze patriotycznym. Delegacja nauczycieli 
i uczniów naszej szkoły z pocztem sztandarowym i kwiatami 
brała równieŜ udział w dniu 11 listopada w gminnych obchodach 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
 
Samorząd Uczniowski zorganizował w dniu 29 listopada dla 
uczniów kl. 0-VI zabawę andrzejkową. Były tańce, konkursy, 
wróŜby, a takŜe loteria fantowa oraz pokaz magii w wykonaniu 
ucznia kl. V. 
 
6 grudnia z mnóstwem prezentów zawitał do nas św. Mikołaj. 
Zanim jednak gość rozdał dzieciom upominki, obejrzał program 
artystyczny specjalnie na tę okazję przygotowany, tj. prezentację 
multimedialną ,,BoŜe Narodzenie w Europie” oraz inscenizację        
w j. angielskim ,,The story of Santa Claus”. 
 

Wyjazdy 
Uczniowie z kl. I i II udali się 27 września do Miejskiego Domu 
Kultury w Radomsku na przedstawienie pt. „Przygody Misia 
Puchatka i jego przyjaciół”. Poprzez róŜnego rodzaju zabawy 
ruchowe dzieci brały czynny udział w przedstawieniu. Miło 
i radośnie spędziły czas w przyjaznej atmosferze. 
 
W dniu 29 września została zorganizowana wycieczka rowerowa 
do Ewiny. Wyjazd stanowił niebywałą okazję do poszerzenia 
wiedzy na temat historii tej miejscowości oraz doskonalenia 
umiejętności poruszania się w ruchu drogowym.  
 
14 listopada uczniowie zwiedzali Fabrykę Bombek „Szkło-
Dekor” w Piotrkowie Trybunalskim . Celem wycieczki było 
zapoznanie z technologią rękodzielniczej produkcji bogato 
dekorowanych, szklanych ozdób choinkowych. Dzieci z wielkim 
zainteresowaniem zwiedzały poszczególne hale zakładu, 
a następnie własnoręcznie ozdabiały swoją bombkę. 
 

Konkursy 
28 września uczniowie z klas III-VI wzięli udział w II 
Światowym Dniu Tabliczki MnoŜenia. Akcja miała na celu 
zachęcić wszystkich do utrwalenia tabliczki mnoŜenia. Mistrzami 
zostali: Bus Malwina (kl. IV), Dukat Natalia (kl. IV), Jezuita 
Piotr  (kl. V), Ociepa Marta (kl. VI), Pietras Anna (kl. VI), 
Pietras Ewelina (kl. VI), Rozpędek Filip (kl. VI), Sadkowska 
śaneta (kl.VI).  
 
W związku z rokiem Janusza Korczaka uczniowie obejrzeli 
w dniu 28 listopada prezentację multimedialną na temat Ŝycia                   
i twórczości Starego Doktora. Następnie zostały ogłoszone 
wyniki konkursu dotyczącego tego pisarza i działacza 
społecznego, a takŜe konkursu plastycznego i poetyckiego 
pt. ,,Złota polska jesień”.  
 

Sport 
W dniu 19 listopada uczniowie wzięli udział w gminnych 
rozgrywkach w unihokeja zdobywając I miejsce w kategorii 
chłopców i dziewcząt. Tym samym zakwalifikowali się do etapu 
powiatowego. Podczas rozgrywek powiatowych w Gomunicach 
dziewczęta zajęły V miejsce, a chłopcy IV. 
 
7 grudnia został rozegrany turniej Szkolnej Ligi Tenisa 
Stołowego. Rywalizacja była niezwykle zacięta, a najlepszymi 
tenisistami okazali się: Marta Ociepa (kl. VI), Konrad Cudak 
(kl. VI). W dniu 10 grudnia zarówno chłopcy, jak i dziewczęta 
wywalczyli I miejsce w gminnym turnieju tenisa stołowego             
i będą reprezentować gminę Gidle podczas rozgrywek 
powiatowych. 
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PUBLICZNe giMNAZJUM W GIDLACH    (www.pg-gidle.cba.pl)    

UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE 
 

W hołdzie poległym i pomordowanym 
 

We wrześniu młodzieŜ naszego gimnazjum upamiętniła wydarzenia 
II wojny światowej, które miały miejsce w naszej okolicy. 
6 września 2012 roku uczestniczyliśmy w obchodach 73. rocznicy 
pacyfikacji wsi Kajetanowice i Piaski, a w dniu 9 września 2012 w 
obchodach 68.rocznicy bitwy pod Ewiną. Opiekunem uczniów była 
pani mgr Marzena Woldan.  

 
Sprzątanie świata 2012 - „kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę” 

 
W dniach 14-16 września 2012 roku miała miejsce ogólnoświatowa 
akcja "Clean up the World". Jak co roku nasze gimnazjum 
włączyło się w działania ekologiczne mające na celu dobro naszej 
planety. Sprzątanie zorganizowała pani Małgorzata Czarnecka we 
współpracy z Urzędem Gminy Gidle.  Akcja trwała dwie godziny, w 
czasie których posprzątaliśmy okolice boiska, cmentarza, teren nad 
rzeką przy kościele w Kartuzach oraz skwery. 
Hasło tegorocznej akcji nawiązywało do ludowej wyliczanki i miało 
zachęcać do refleksji nad stosunkiem do otaczającego świata i tego 
konsekwencjami.  
 

I Festiwal Pięknego Czytania 
 

W czwartek 27 września 2012 roku w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Radomsku odbył się I Festiwal Pięknego Czytania. 
Nasze gimnazjum reprezentowały uczennice: Aleksandra Flasza 
z klasy II b oraz Aleksandra Górka z klasy III a. Festiwal cieszył się 
duŜym powodzeniem, łącznie wzięło w nim udział 60 uczniów 
w dwóch kategoriach: klasy IV - VI szkoły podstawowej oraz I-III 
gimnazjum. Gimnazjaliści prezentowali dwa fragmenty tekstu - 
przygotowany przed konkursem i wylosowany z gotowych 
zestawów.  
DuŜy sukces odniosła nasza uczennica z klasy II b Aleksandra 
Flasza, która zajęła III miejsce w kategorii gimnazja. W nagrodę 
otrzymała puchar, dyplom oraz nagrodę ksiąŜkową.  
 

Wycieczka do Zakopanego 
 

We wrześniu w dniach 24 - 26.09.2012 r. odbyła się wycieczka do 
Zakopanego. Wzięło w niej udział 26 gimnazjalistów. Opiekę nad 
uczniami sprawowały: mgr Gabriela Gawrońska, mgr Edyta 
Śliwakowska i mgr Marzena Woldan. Wycieczka była inicjatywą 
uczniowską. Organizacją zajęły się uczennice klasy III b, 
opracowały plan wycieczki, obliczyły koszty, wybrały pensjonat na 
zakwaterowanie.   
 

Ślubowanie klas pierwszych 
 

4 października 2012 r. odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas 
pierwszych. W obecności pani Dyrektor Katarzyny Chmielarz, grona 
nauczycielskiego, rodziców oraz kolegów ze starszych klas, 
pierwszoklasiści zostali przyjęci w poczet społeczności szkolnej, 
składając uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły i prezentując 
przygotowany program artystyczny. Na zakończenie uroczystości  
wychowawcy klas I, pani mgr Agnieszka Karczewska oraz pan mgr 
Adam Gajzler, wręczyli swoim wychowankom pamiątkowe 
dyplomy pasowania na ucznia.    
 

"G jak gimnazjum" 
 

Ukazał się pierwszy w tym roku szkolnym, a siódmy z kolei numer 
gazetki internetowej „G jak Gimnazjum".  Tworzona jest ona 
przez uczniów naszego gimnazjum. Obecnie redakcja liczy 7 osób 
z klas: II a, II b oraz III a. Mamy kilka stałych rubryk: Warto 
wiedzieć - dział poświęcony prawu szkolnemu, zmianom 
w oświacie; Kącik porad uczniowskich, Nasi milusińscy - czyli 
o zwierzętach wokół nas, Nowinki technologiczne, Warto 
przeczytać - recenzje ksiąŜek, Opowiadanie w odcinkach, 
Rozrywka, Fotogaleria - miejsce na zaprezentowanie uczniowskich 
prac. 

 
Święto Niepodległości 

 
W ramach edukacji patriotycznej i obywatelskiej młodzieŜ naszego 
gimnazjum uczestniczyła w obchodach 94. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. W piątek 9 listopada uczniowie               
i nauczyciele wzięli udział w apelu poświęconym wydarzeniom 
z 1918 roku. Wysłuchaliśmy przygotowanej przez uczniów PSP 
części artystycznej składającej się z wierszy i pieśni patriotycznych. 
Natomiast w niedzielę 11 listopada w dniu Narodowego Święta 
Niepodległości zgodnie z tradycją nasi uczniowie wzięli udział 
uroczystościach gminnych.  
 

Trzymaj form ę 
 

Nasza szkoła współpracuje z Państwowym Powiatowym 
Inspektoratem Sanitarno- Epidemiologicznym  w Radomsku, 
realizując  program edukacyjny „Trzymaj form ę!” . Jego celem 
jest kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieŜy 
poprzez promocję zasad aktywnego stylu Ŝycia i zbilansowanej 
diety.    
W ramach tego programu w naszym gimnazjum prowadzone są 
róŜnorodne działania, m.in.: 
− uczniowie układają jadłospisy, 
− dekalogi zdrowego stylu Ŝycia, 
− aktywnie uczestniczą w działaniach sportowych, 
− redagują gazetkę – „Moda na zdrowie”, 
− organizowany jest Tydzień Zdrowia, 
− młodzieŜ bierze udział w Olimpiadzie Zdrowia. 
Uczennica klasy IIa – Magdalena Flasza reprezentowała naszą 
szkołę w etapie powiatowym I Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy 
o Racjonalnym śywieniu. Uczennica wykazała się duŜą wiedzą 
z tego zakresu i zajęła II miejsce w powiecie. Koordynatorem 
programu "Trzymaj formę" w naszej szkole jest pani mgr Edyta 
Śliwakowska. 
 

 
AKCJE CHARYTATYWNE W GIMNAZJUM 

 
Dzień walki z głodem 

 
Szkolne Koło PCK  zorganizowało zbiórkę  Ŝywności w związku z 
przypadającym w październiku  „Dniem walki z głodem”  
Zbierane były artykuły Ŝywnościowe  o przedłuŜonym terminie 
waŜności, np. mąka, cukier, makaron, kasza, ryŜ, konserwy, fasola, 
groch, płatki śniadaniowe, olej itp. Zebrana Ŝywność została 
przekazana najuboŜszym mieszkańcom naszej gminy.  W ramach 
akcji 17 października młodzieŜ miała moŜliwość skorzystania 
z darmowego posiłku w stołówce szkolnej. 
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Świąteczny Kiermasz 
W czwartek 22 listopada w naszym gimnazjum odbył się 
kiermasz świąteczny. MoŜna było zakupić za niewielką cenę 
prace wykonane przez uczniów w ramach zajęć artystycznych 
z plastyki. Pod opieką pani mgr Neli Plewińskiej młodzieŜ 
przygotowała piękne aniołki z masy solnej i gliny oraz kartki 
świąteczne. Dochód z kiermaszu - 220 zł - został przeznaczony na 
rehabilitację 4-letniej Dominiki z terenu Gminy Gidle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyprawka dla śaka 
Zakończona została równieŜ akcja pod hasłem „Wyprawka dla 
śaka” .Uczniowie dostarczali przybory szkolne,  plecaki, piórniki 
itp. W ten sposób mogliśmy pomóc gimnazjalistom mającym 
trudną sytuację materialną. Do końca pierwszego półrocza 
uczniowie mogą przynosić do szkoły makulaturę, z której dochód 
przeznaczony będzie na nagrody w konkursach organizowanych 
przez Szkolne Koło PCK. Przed świętami BoŜego Narodzenia 
zakończona zostanie akcja zbiórki uŜywanej odzieŜy i zabawek, 
które będą przekazane najbardziej potrzebującym mieszkańcom 
naszego powiatu.  

„Biedroneczki” 
W naszej szkole pojawiła się nowa grupa o wdzięcznie brzmiącej 
nazwie Biedroneczki. Jej opiekunem jest pani mgr Małgorzata 
Czarnecka. Dziewczęta tworzące tę grupę przystąpiły do 
kampanii edukacyjnej pod hasłem „Elektroodpady – proste 
zasady”. W ramach tej kampanii został ogłoszony konkurs pt. 
„ Świadomy wie, co zrobić z ZSEE”. Obecnie realizowany jest 
I etap tego konkursu pod hasłem  „ Świadomy mieszkaniec 
swojego regionu” Chcemy uświadomić lokalnej społeczności  
zagroŜenia jakie niosą środowisku odpady elektryczne 
i elektroniczne. Będziemy zachęcać do utylizacji tego rodzaju 
odpadów.  
Uczennice zapraszają do odwiedzania bloga: 
http://ekologicznebiedroneczki.bloog.pl/ oraz oddawania głosów. 
 

SPORT 
 

Zawody gminne 
W dniu 15.11.2012r. odbyły się gminne zawody w unihokeja 
chłopców i dziewcząt. Dziewczęta w dogrywce wygrały z ZSG 
w Pławnie 3:2, chłopcy  3:0. 
W dniu 26.11.2012r. odbyły się gminne zawody w tenisa 
stołowego dziewcząt i chłopców. Obydwa mecze zakończyły się 
zwycięstwem zawodników z PG  w Gidlach wynikami (3:0). 
Dzięki tym zwycięstwom uczniowie naszej szkoły mieli 
moŜliwość reprezentowania gminy na zawodach powiatowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zawody powiatowe 
W dniu 19.11.2012r. odbyły się Mistrzostwa Powiatu 
w Unihokeju Dziewcząt w Gomunicach. Nasze zawodniczki 
grały z: PG nr 7 (0:4), PG w Kodrębie (1:2). Ostatecznie zajęły 
miejsca V-VI. 
Chłopcy w dniu 21.11.2012r. rozgrywali mecze w Gomunicach: 
z PG nr 4 w Radomsku (3:1), PG w Gomunicach (3:0), w finale 
rozegrali mecz z PG w Kodrębie, po planowanym czasie gry 
i dogrywce wynik meczu wynosił (0:0). W rzutach karnych lepsi 
byli zawodnicy naszej szkoły wygrywając 1:0. 
W dniu 29.11.2012r. w Dobryszycach odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu w tenisa stołowego dziewcząt i chłopców, w których 
naszą gminę reprezentowali uczniowie: 
Dziewczęta: M. Karczewska, L. Sikorska, M. Musiał 
Chłopcy: M. Werner, M. Bilicz, D. Gorzędowski 
Nasi gimnazjaliści zajęli IV miejsca. 
 

Zawody rejonowe 
W dniu 27.11.2012r. uczniowie naszego gimnazjum 
reprezentowali powiat radomszczański  w zawodach rejonowych 
w Gomunicach. Zagrali dwa mecze z PG w Strzelcach Wielkich 
(1:0), oraz PG nr 4 w Bełchatowie (1:0) i zajęli I miejsce 
w rejonie pajęczańskim. W dniu 06.12.2012r. reprezentowali 
rejon pajęczański w zawodach wojewódzkich. 
 

Zawody wojewódzkie 
W dniu 06.12.12r. odbył się finał wojewódzki w unihokeja - 
gimnazjada –chłopców. 
W finale województwa łódzkiego brały udział następujące 
druŜyny: PG Uniejów, PG Łubnice, PG Nowe Zduny, 
PG Łódź 34, PG Gidle, PG Lubochnia.  
Uczniowie naszego Gimnazjum ostatecznie zajęli V miejsce. 
Skład  druŜyny: 
M. Bilicz, K. Piasecki, M. Łęgowik, F. Bilecki, B. Pachulski, 
K. Chrostowski, D. Firek, K. Cudak, D. Gorzędowski, 
N. Tyczyński, P. Marszał, K. Ojrzyński, K. Niedźwiecki. 
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www.bibliotekagidle.pl Spotkanie promujące ksiąŜkę  
„Oczyścić z pyłu zapomnienia”  

W dniu 6 października 2012 r. w Gminna Biblioteka Publiczna 
w Gidlach miała przyjemność gościć Ewę Aleksandrę Rejment 
oraz ElŜbietę Dudę - autorki ksiąŜki „Oczyścić z pyłu 
zapomnienia”. Tematyka ksiąŜki, która powstała w oparciu 
o zgromadzone dokumenty archiwalne,  pozwala znaleźć się 
w Gidlach czasów XIX i początków XX wieku oraz zagłębić 
w historię Ŝyjących ówcześnie mieszkańców a takŜe przybliŜyć 
genealogię dwóch rodów gidelskich. Promocji ksiąŜki 
towarzyszyła wystawa prac plastycznych Pani ElŜbiety Dudy, 
tematycznie równieŜ związanych z Gidlami. Licznie 
zgromadzeni mieszkańcy Gminy Gidle oraz goście wysłuchali 
ciekawych wspomnień autorek dotyczących Ŝycia w dawnych 
Gidlach. Panie opowiadały takŜe o tym jak się poznały, o pracy 
nad ksiąŜką oraz o zainteresowaniu poszukiwaniami swoich 
przodków. Po spotkaniu moŜna było nabyć ksiąŜkę wraz 
z dedykacją od autorek a zainteresowane osoby miały moŜliwość 
zakupienia obrazów. Na zakończenie autorki wpisały się do 
Kroniki Biblioteki oraz otrzymały podziękowania i kwiaty. 
Spotkanie przebiegało w miłej, serdecznej atmosferze 
i z pewnością na długo pozostanie w pamięci wszystkich 
uczestników.    

Święto Pluszowego Misia 
W tegoroczne Święto Pluszowego Misia włączyły się aktywnie 
dzieci z klasy „0” Publicznego Przedszkola w Gidlach. Dnia 
20.11.2012 r. grupa Przedszkolaków zawitała do naszej 
biblioteki, która zamieniła się w Zaczarowaną Krainę 
Pluszowych Misiów. Dzieci przywitały misia piosenką 
i z wielką radością wzięły udział w spotkaniu poświęconemu 
sympatycznemu pluszakowi. Przedszkolaki wykazały się duŜą 
wiedzą na temat najsłynniejszych misiów – bohaterów bajek 
i ksiąŜek. Wesołe świętowanie, pełne muzyki i zagadek,  
zakończone zostało słodkim poczęstunkiem oraz wspólnym 
pamiątkowym zdjęciem z misiem. 

 
„ Świat dziecka oczami Janusza Korczaka” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W związku z trwającym Rokiem Janusza Korczaka, Biblioteka 
w Gidlach zorganizowała 22 listopada 2012 r. zajęcia tematyczne 
pod hasłem „Świat dziecka oczami Janusza Korczaka”. Ideą 
przewodnią spotkania, w którym wzięli udział uczniowie z klasy 
IV PSP Gidle, były słowa wybitnego pedagoga i wychowawcy 
„Nie ma dzieci, są ludzie”. Podczas lekcji uczniowie zapoznali się 
z Ŝyciem i twórczością Korczaka, jego poglądami 
pedagogicznymi oraz działalnością, której najwaŜniejszym celem 
były dzieci oraz ich prawa. Wszyscy bardzo aktywnie 
uczestniczyli w zajęciach, opowiadając o tych pomysłach 
Korczaka, które przetrwały do dziś, min.: gazetka szkolna, 
samorząd uczniowski, skrzynka na listy, sklepik. Uczniowie mieli 
równieŜ okazję przekonać się jak to jest sprawować władzę 
i chociaŜ na chwilę mogli samodzielnie podjąć jakąś decyzję. Na 
zakończenie wszyscy otrzymali pamiątkowe zakładki do ksiąŜki. 
 

W oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę w GBP Gidle 
 
W dniu 12.12. 2012 r. z przedświąteczną wizytą do GBP Gidle 
zawitały dzieci z klasy I z PSP Gidle. Podczas spotkania 
uczniowie opowiadali o przygotowaniach do Świąt BoŜego 
Narodzenia oraz dzielili się swoją wiedzą na temat zwyczajów 
i symboliki świątecznej (historia św. Mikołaja, ubieranie choinki, 
wieczór wigilijny). Lekcji towarzyszyła przyjemna atmosfera 
połączona z wspólnym kolędowaniem a na zakończenie nie 
zabrakło świątecznych Ŝyczeń.  
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Projekt „RozPRACUJ to z biblioteką” w GBP Gidle 
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Gidlach wraz z Filiami 
w Pławnie i CięŜkowicach zakwalifikowała się do udziału 
w projekcie „RozPRACUJ to z biblioteką”.  Celem projektu jest 
wypracowanie i przetestowanie metodologii wspierania 
bibliotekarzy w oferowaniu usług osobom dorosłym 
poszukującym pracy lub rozwaŜającym przekwalifikowanie 
się. KaŜda biblioteka biorąca udział w projekcie otrzyma 
następujące wsparcie: sprzęt komputerowy wraz 
z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjne, rzutnik 
wraz z ekranem, aparaty cyfrowe. W ramach realizacji 
Projektu FRSI dla uczestników odbędą się  szkolenia 
z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych 
oraz doradztwa zawodowego, warsztaty planowania rozwoju 
biblioteki, wsparcie poszkoleniowe.  

 
Moja ulubiona Postać Bajkowa 

 
W dniu 03.12.2012 r. w GBP Gidle odbyło się podsumowanie 
konkursu plastycznego, ogłoszonego w związku z przypadającym 
w miesiącu listopadzie Dniem Postaci z Bajek. Konkurs „Moja 
ulubiona Postać Bajkowa” adresowany był do uczniów klas I-III 
z terenu Gminy Gidle. Łącznie wpłynęło 55 prac plastycznych 
wykonanych róŜnymi technikami. WyróŜniono i nagrodzono 
następujące osoby :  
Kategoria klas I 
Miejsce I –  Michalina Serwa  ZSG  Pławno 
                      Seweryn Grządziel   PSP CięŜkowice  
Miejsce II – Łukasz Owczarek   ZSG Pławno 
 
Kategoria klas II  
Miejsce I  -   Bartłomiej Bilecki   PSP CięŜkowice 
                       Magdalena Górecka  PSP CięŜkowice 
                       Wiktoria Matyjaszczyk   PSP CięŜkowice 
Miejsce II  -  Adam Tarnowski  PSP Gidle 
                        Miłosz Florczyk   PSP Gidle  
Miejsce III  – Krzysztof Gołdon  PSP Gidle 
                        Dawid Załóg  PSP Gidle 
 
Kategoria klas III  
Miejsce I  -   Adrian Piętos  PSP CięŜkowice 
                        Zuzanna Dziadkiewicz   PSP Gidle 
Miejsce II   - Agata Mikulska   PSP Gidle 
                        Damian Burza   PSP CięŜkowice 
                        Dominik NoŜownik  PSP CięŜkowice 
Miejsce III   -  Julia Romańczyk  PSP Gidle 
                         Julia Leśniak PSP Gidle 
 
WyróŜnienia : 
Katarzyna Kubik – PSP Gidle  kl. IV 
Krystian NoŜownik – PSP CięŜkowice  kl. III 

FILIA W PŁAWNIE 
 

Lekcje biblioteczne w Filii w Pławnie 
 

W miesiącu październiku Filię w Pławnie odwiedziły wycieczki 
3 i 4- latków oraz 5 i 6-latków z Publicznego Przedszkola 
w Pławnie. Dzieci wzięły udział w lekcji tematycznej pod hasłem 
„Barwy jesieni”, podczas której miały okazję zapoznać się z tą 
kolorową porą roku. Na zakończenie spotkania wszyscy otrzymali 
kolorowanki, które następnie moŜna było oglądać na wystawie 
w bibliotece.   
W dniu 14.11.2012 r. bibliotekę odwiedziły dzieci z klasy I ZSG 
w Pławnie. Uczniowie zapoznali się ze zbiorami znajdującymi się 
w bibliotece oraz uczestniczyli w lekcji dotyczącej przysposobienia 
bibliotecznego.   
 
 

„Mój ulubiony Mi ś” – rozstrzygnięcie konkursu w Filii  
w Pławnie 

 
Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia Filia w Pławnie 
zorganizowała konkurs plastyczny pod hasłem „Mój ulubiony 
Miś”. Konkurs adresowany był do dzieci z Publicznego 
Przedszkola w Pławnie. Łącznie wpłynęły 33 prace, z których 
nagrodzone zostały : 
 
Kategoria 3 i 4-latków : 
 
Miejsce I – Marta Łągiewka 
Miejsce II- Monika Wilk  oraz Dominika Sawicka 
Miejsce III - Miłosz Kluczny oraz Marta Normand 
 
Kategoria 5 i 6-latków: 
 
Miejsce I – Julia Cudak 
Miejsce II – Anna Kulawiak oraz Nikola Bednarska 
Miejsce III  – Weronika Rachwalik oraz Wiktoria Kozieł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WyróŜnienia : Patrycja Wojciechowska,  

          Jan śakowski,  
          Amelia Januszewska 
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Festiwal „Złoty Li ść” w Estonii 
 

Wyśpiewanie pierwszego miejsca przez Marysię Markiewicz na 
Międzynarodowym Festiwalu „Majowa Nutka” w Częstochowie zaowocowało 
zaproszeniem do wzięcia udziału w Międzynarodowym Festiwalu „Złoty li ść”  
w miejscowości Parnu w Estonii. Festiwal i towarzyszące wydarzenia artystyczne 
trwały od 26 do 30 września. Marysia znalazła się wśród 60 uczestników 
festiwalu reprezentujących Maltę, Rumunię, Litwę, Niemcy, Serbię, Rosję, 
Estonię, Ukrainę i Polskę. Jako jedna z nielicznych nagrodzonych została 
laureatką dwóch kategorii wyśpiewując I miejsce w kat. folklor oraz III miejsce 
w kat. pop-jazz. Zainteresowanie młodą wokalistką z Polski było na tyle duŜe, iŜ  
napłynęły oferty wzięcia udziału w  kolejnych festiwalach europejskich.  

IV Gminny Festiwal Piosenki Patriotycznej i śołnierskiej 
 
W piątek dn. 08.11.12 w Sali kameralnej GOK w Gidlach odbył się IV 
Gminny Festiwal Piosenki Patriotycznej i śołnierskiej, w którym udział 
wzięło 32 uczestników w trzech kategoriach wiekowych. Po burzliwych 
naradach jury w składzie: Violetta Ojrzyńska, Jolanta Komorowska, 
Marta Bera, Ireneusz Sobecki przyznało następujące nagrody:  
 

Kategoria I-III 
I miejsce- Katarzyna Utratny PSP śytno 
II miejsce – Justyna Frączyk PSP Gidle 
II miejsce – Emilia Rokita ZSG Pławno 
III miejsce – Barbara Moroń ZSG Pławno 
 
Kategoria IV-VI 
I miejsce – Maria Markiewicz PSP Gidle 
II miejsce – Sylwia Ścisły ZSG Pławno 
III miejsce – Eryk Kluziński PSP Gidle  
WyróŜnienie Wiktoria Barska PSP Gidle 
 
Kategoria gimnazjum 
I miejsce – Adrianna Moroń ZSG Pławno  
II miejsce – Klaudia Musiał ZSG Garnek 
III miejsce – Katarzyna Błaszczyk ZSG śytno 
 
Dla wszystkich uczestników festiwalu przygotowano 
słodki poczęstunek, laureaci otrzymali nagrody 
ksiąŜkowe i dyplomy. 
 

Koluszkowski Przegląd Piosenki 
 
Podczas 17 Koluszkowskiego Przeglądu 
Piosenki, który odbył się w dniu 26 października 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach 
w gronie laureatów konkursu znalazła się 
podopieczna Studia Piosenki GOK – Marysia 
Markiewicz. Łącznie w konkursie udział wzięło 
ponad stu wykonawców z województwa 
łódzkiego. W kategorii 11-14 lat przed jury 
zaprezentowało się 56 wykonawców, między 
innymi Marysia. Brawurową interpretacją 
utworu z repertuaru Edyty Górniak Marysia 
wyśpiewała I miejsce. Gratulujemy i Ŝyczymy 
dalszych sukcesów.  
 

Konkurs fotograficzny „Wakacje zatrzymane w kadrze” 
 
Celem konkursu fotograficznego „Wakacje zatrzymane w kadrze” było ukazanie 
piękna przyrody widzianej oczyma dziecka; poznanie zakątków, które są miejscem 
odpoczynku dla dzieci i młodzieŜy oraz rozwijanie poczucia estetyki i umiejętności 
fotografowania.  
W dn. 05.11.2012 po ocenie 29 dostarczonych zdjęć jury postanowiło przyznać:  
I  miejsce – Karolina Basińska  
                – Paulina Zarębska 
II  miejsce – Dominika Borowik 
                 – Bazyli Plewiński 
III  miejsce –  Katarzyna Kowalska 
oraz wyróŜnienia: 
Seweryn Grządziel,  
Martyna Grządziel  
 
Dla wszystkich laureatów  
przygotowano nagrody rzeczowe. 

Konkurs plastyczny  
„W Dzień BoŜego Narodzenia” 
Podopieczni trzech sekcji plastycznych działających GOK w Gidlach 
zaprezentowali swoje prace w konkursie plastycznym na najpiękniejszą kartkę 
świąteczną „W Dzień BoŜego Narodzenia”. Oceniając zgodność pracy z tematem 
konkursu, estetykę wykonania, oryginalność,  dobór metod i technik plastycznych 
jury zapoznając się z 46 zgłoszonymi pracami – z uwagi na wysoki, wyrównany 
poziom- postanowiło nagrodzić wszystkich uczestników poszczególnych sekcji. 

Zapraszamy na Festiwal 
GOK w Gidlach zaprasza na VI Festiwal Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się           
27 stycznia 2013r. (niedziela) o godz. 15.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP 
w Gidlach. 
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Sukces na festiwalu piosenki w Berlinie 

 
Talent jedenastoletniej wokalistki z Gidel – Marysi Markiewicz 

został doceniony podczas Międzynarodowego Festiwalu 
Europopcontest Grand Prix Berliner Perle 2012, gdzie 
komplementarne jury przyznało jej wyróŜnienie. 

Za nami kolejna edycja międzynarodowego Festiwalu 
Europopcontest Grand Prix Berliner Perle, który odbył się w dniach 
22-25 listopada w sali koncertowej Russian House w Berlinie. Maria 
Markiewicz – podopieczna Studia Piosenki GOK w Gidlach - jako 
jedyna reprezentantka Polski wzięła udział w tym festiwalu. 
Przesłuchania konkursowe przebiegały dwuetapowo: pierwszego dnia 
festiwalu międzynarodowe jury oceniało interpretację piosenki 
wykonywaną w ojczystym języku uczestników, drugiego dnia 
wokaliści prezentowali hit światowy, podsumowaniem festiwalu była 
uroczysta gala z udziałem laureatów. Marysia rywalizowała                     
z najlepszymi przedstawicielami krajów europejskich z Niemiec, 
Macedonii, Armenii, Włoch, Malty, Lichtensteinu, Szwecji, Holandii, 
Kazachstanu, Białorusi, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Rosji, Estonii, 
Bułgarii, Rumunii i Gruzji.  

W kategorii 11-13 lat obok wokalistki z Polski zaśpiewało 23 uczestników. Talent wokalistki z Polski został doceniony takŜe 
przez dyrektorów kolejnych międzynarodowych festiwali, którzy wręczyli Marysi zaproszenia na festiwale do Macedonii, Bułgarii oraz 
na Litwę.  

Marysia mogła reprezentować Polskę na prestiŜowym festiwalu w Berlinie dzięki finansowemu wsparciu ESBANKU Banku 
Spółdzielczego w Radomsku, Nadleśnictwa Gidle z siedzibą w Niesulowie, Pizzerii Stonehenge z Sosnowca oraz Banku Spółdzielczego 
w śytnie. „śyczliwość i wsparcie sponsorów są dla nas niebywale cenne, poniewaŜ pozwalają spełniać marzenia Marysi o dalszym 
kształceniu jej wokalnych umiejętności i zdobywaniu doświadczenia scenicznego na arenie międzynarodowej. Wszystkim sponsorom 
za przychylność i nieocenioną pomoc w imieniu swoim oraz  Marysi – dziękuj ę” - mówi dyrektor GOK w Gidlach. 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gidlach w 2012 roku 
realizował projekt EFS Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki Pomocy 
Społecznej” pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa 
mieszkańców Gminy Gidle zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym” 
Kwota dofinansowania – 155.130,09 zł 
Wkład własny             – 18.199,62 zł 
 
Projekt skierowany był do osób bezrobotnych, nieaktywnych 
zawodowo, stanowiących otoczenie osób zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, 
korzystających z Pomocy Społecznej, posiadających 
wykształcenie maksymalnie średnie lub nieprzystosowane do 
lokalnego rynku pracy. Wśród uczestników jest 1 osoba 
niepełnosprawna w stopniu lekkim i 1 osoba uzupełniająca 
wykształcenie. 
 
Rekrutacja prowadzona była przez pracowników socjalnych 
z podległych im obszarów działania oraz na podstawie 
dokumentacji będącej w posiadaniu Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Do udziału zostało zaproszonych 9 osób (5 kobiet          
i 4 męŜczyzn). Utworzono listę rezerwową – 5 osób. Rekrutacja 
prowadzona była z poszanowaniem zasady równości szans  
w okresie   I –V 2012 r. 

W ramach działań aktywnej integracji przewidziano następujące 
formy wsparcia: 
− trening umiejętności psychospołecznych i konsultacje 

indywidualne z psychologiem, 
− warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i konsultacje 

indywidualne z doradcą zawodowym, 
− szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe (operator wózków 

widłowych, kucharz małej gastronomii, pracownik biurowy, 
kurs prawa jazdy kat. C bez kwalifikacji wstępnej 
przyśpieszonej) 

− badania lekarskie, 
− prelekcje prowadzone przez wizaŜystę, 
− usługi fryzjerskie, 
− szkolenie z podstaw obsługi komputera, 
− szkolenia podnoszące umiejętności przydatne w rodzinie 

(podział obowiązków, gospodarowanie budŜetem domowym, 
przemoc w rodzinie) 

− kurs prawa jazdy kat. B, 
− sfinansowanie  zajęć szkolnych, 
− ubezpieczenie zdrowotne.(3 osoby które otrzymały skierowanie 

z Urzędu Pracy do kontraktu socjalnego)  
Osoby  uczestniczące w projekcie korzystały ze świadczeń Pomocy 
Społecznej w róŜnej formie. 
 
W ramach działań o charakterze środowiskowym przewidziano: 
− spotkanie integracyjne na rozpoczęcie realizacji szkoleń, 
− wyjazd integracyjno- edukacyjny  
− wyjazd integracyjno-kulturalny   
− spotkanie o charakterze świątecznym połączone z zakończeniem 

realizacji projektu. 
 W 2013 roku równieŜ będzie realizowany projekt EFS jednak do chwili obecnej Instytucja Pośrednicząca II stopnia 

tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  nie określił terminu przyjmowania wniosków aplikacyjnych. 
Osoby zagroŜone wykluczeniem społecznym  chcące poprawić swoją sytuację na rynku pracy  mogą   zgłaszać do Ośrodka 
Pomocy  chęć   uczestnictwa w projekcie w 2013 roku.. 
 

EFS w Gminie Gidle w 2012 
r   

INFORMACJE GOPS 
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Nowe kryteria uzyskania pomocy 
Od 1 października 2012 roku zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku zmieniły się kryteria 
uprawniające do Pomocy Społecznej : 
− kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej  

wynosi-  542,00 zł (przed zmianą 477,00 zł) 
− kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie wynosi - 456,00 

zł (przed zmianą 351,00 zł) 
Zmieniła się równieŜ kwota -dochodu z 1 hektara 
przeliczeniowego i obecnie wynosi 250,00 zł (przed zmianą 
207,00 zł). 
 
Od 1 listopada 2012 roku zmieniło się równieŜ kryterium 
uprawniające do świadczeń rodzinnych i wynosi 539,00 zł  oraz 
623,00 zł w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się 
niepełnosprawne dziecko. 
Od 1 listopada wysokość zasiłku rodzinnego wynosi: 
− 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku Ŝycia, 
− 106,00 zł na dziecko w wieku powyŜej 5 roku Ŝycia do 

ukończenia 18 roku Ŝycia, 
− 115,00 zł na dziecko w wieku powyŜej 18 roku Ŝycia, 
Wysokość dodatków do zasiłków rodzinnych nie uległa zmianie. 
 

Komunikat w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2013 r. 
kryterium dochodowego przy ubieganiu się o jednorazową 

zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka. 
Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi 
z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), będzie 
uzaleŜnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić 
1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. 
PowyŜsze zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 
2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która 
w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku 
Ustaw (poz. 1255). 
Sejm RP 7 grudnia 2012 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy 
o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 
Uchwalona ustawa wprowadza w szczególności zmiany 
w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.) 
w zakresie zasad ustalania prawa do świadczenia 
pielęgnacyjnego oraz wprowadza nowe świadczenie 
opiekuńcze – specjalny zasiłek opiekuńczy. 
Ustawa wejdzie w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2013 r. 
Ustawa oczekuje obecnie na podpis Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej i publikację w Dzienniku Ustaw. 

APEL  DO  MIESZKA ŃCÓW 
W związku z nadchodzącą zimą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gidlach zwraca się  z prośbą do wszystkich 
mieszkańców gminy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby potrzebujące pomocy,  szczególnie:  bezdomne, zagroŜone 
bezdomnością  oraz  starsze, samotne i ubogie. 
Niskie temperatury stanowią zagroŜenie dla osób, które w mroźne dni i noce przebywają bez dachu nad głową. 
Tragiczny finał moŜe mieć noc spędzona na ławce podczas nawet niewielkich mrozów. Pamiętajmy, jeśli widzimy 
bezdomnego lub śpiącego na dworze człowieka nie przechodźmy obojętnie. Nie bądźmy bierni równieŜ wobec osób 
nietrzeźwych. 
 
Informujemy, Ŝe na terenie Gminy Gidle funkcjonuje Regionalny Ośrodek Pomocy „Stowarzyszenie Centrum Pomocy  
Panaceum w miejscowości Graby 14  które zajmują się udzielaniem pomocy osobom znajdującym się w sytuacjach 
kryzysowych  tel. 34/327 23 45. 
 
Ponadto jeŜeli mają Państwo informacje o osobach bezdomnych lub potrzebujących pomocy w okresie mrozów prosimy 
kontakt z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gidlach ,  ul. Pławińska 22, 97-540 Gidle w godzinach  
715-1515   lub  telefonicznie pod numerem 34/ 3272-027 lub 34/3272-111 wew.220 i 221 . 
MoŜna równieŜ dzwonić na Posterunek Policji w śytnie w godz. 800- 2000 na tel. 34/2377-055 a poza godzinami pracy 
posterunku w śytnie zgłoszenia wszelkich interwencji i zdarzeń przyjmuje oficer dyŜurny KPP w Radomsku pod 
numerem telefonu 997 lub 44/683 28 11. 
 

Informacja GKRPA 
Gminny Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku realizowała  programy 
1. „Postaw na Rodzinę” z  Krakowskiej Akademii Profilaktyki, która wspólnie z gminami pokazuje, Ŝe wzmacnianie więzi rodzinnych 

to najlepsza ochrona dzieci i młodzieŜy przed alkoholem, narkotykami i innymi uŜywkami. 
W ramach kampanii zostały zakupione materiały edukacyjne, które rozprowadzono do szkół gminnych, GOK i świetlic. 
W świetlicy w Gowarzowie został zorganizowany Piknik Rodzinny . Impreza miała na celu integrację rodzin i polepszenie relacji 
rodzice-dzieci, oraz promowanie zdrowego stylu Ŝycia, bez uzaleŜnień. Podczas imprezy odbywały się rozgrywki sportowe, konkurs 
plastyczny i róŜne zabawy. Uczestnicy otrzymali nagrody. Organizatorem imprezy była pani Małgorzata Ślusarska. 

 
Gmina Gidle otrzymała certyfikat Samorząd Przyjazny Gminie- Gidle naleŜą do grona samorządów aktywnie zaangaŜowanych 
w Ogólnopolską Kampanię  ” Postaw na rodzinę „ 2012  
2. „Pozory mylą, dowód nie” – partnerem kampanii jest  Komendę Główną Policji. 

W ramach kampanii otrzymano darmowe materiały edukacyjno-promocyjne, które zostały przekazane do szkół, oraz punktów 
zajmujących się sprzedaŜą alkoholu. Zorganizowano spotkanie-szkolenie dla sprzedawców alkoholu. W szkołach ulotki zostały 
przekazane rodzicom podczas spotkania z rodzicami. 

3. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”  podejmującej problem profilaktyki uzaleŜnień zostały zakupione materiały edukacyjne, które 
w całości zostały przekazane do szkół. 
Jednym z najwaŜniejszych celów tej kampanii jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu Ŝycia oraz atrakcyjnych  

dla dzieci i młodzieŜy zachowań prospołecznych jako alternatywy 
wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zaŜywania 
narkotyków oraz stosowania przemocy. 

 


