
B IULETYN INFORMACYJNYB IULETYN INFORMACYJNYB IULETYN INFORMACYJNYB IULETYN INFORMACYJNY     
URZURZURZURZĘDU  GMINY  G IDLEDU  GMINY  G IDLEDU  GMINY  G IDLEDU  GMINY  G IDLE                    

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/2013 

Z Sesji Rady Gminy  
 
W okresie od 31 grudnia 2012 do 25 marca 2013 podczas Sesji Rada Gminy uchwaliła następujące uchwały: 
− w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2012-2017, 
− w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2013-2018, 
− w sprawie uchwalenia budŜetu gminy Gidle na rok 2013 
− w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy oraz poszczególnych Komisji na rok 2013, 
− w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2013-2020, 
− w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/130/12 Rady Gminy w Gidlach w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Gidle, 
− w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

− w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróŜniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,  

− w sprawie funduszu sołeckiego na rok budŜetowy 2014, 
− w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gidlach za rok 2012, 
− w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gidlach za rok 2012, 

− w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Gidle w 2013 roku, 

− w sprawie zmian w budŜecie Gminy Gidle na rok 2013, 

Zaproszenie 
 

Serdecznie zapraszamy na uroczystości poświęcone 
obchodom 222 rocznicy Konstytucji 3 Maja, które 
odbędą się w dniu 3 maja 2013 o godz. 9.30 
w Pławnie 
 
W programie:W programie:W programie:W programie:    
9.30    -  Msza Św. w intencji Ojczyzny 
10.30  - Przemarsz na rynek w Pławnie i złoŜenie   
             wiązanek kwiatów pod pomnikiem  
11.00 - Występy artystyczne młodzieŜy ZSG  
             z Pławna i Orkiestry Dętej z Pławna 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

Maria Przerada 
 

Wójt Gminy 
 

Krystyna Kubasiak 
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Targowica na ukończeniu 
Przypomnijmy, iŜ trwają prace na placu targowym w Pławnie. 
Zakończenie prac przewidywane jest na koniec maja br. 
Przewidywany koszt wykonania inwestycji wyniesie: 
878.274,26zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 
546.783 zł. Stan zaawansowania prac przedstawia poniŜsze 
zdjęcie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wodociąg bliŜej Wygody 
W dniu 07.03.2013 r. dokonano czynności otwarcia ofert                     
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: 
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych 
w miejscowości Wygoda. Spośród 7 ofert wybrano ofertę 
najkorzystniejszą firmy Zakładu Wodociągowego Jadwigi Kafar 
z Wolborza, która wykona prace za kwotę 647 tys zł.  
Zakres prac obejmuje wykonanie ponad 3,5km sieci 
wodociągowej z rur PE oraz 58 szt. przyłączy. Termin wykonania 
inwestycji to 30.10.2013 r.  
 

Nowe postępowania przetargowe 
W trakcie przygotowań są postępowania przetargowe na prace 
związane z: 
− rozbudową szkoły w Gidlach, 
− budową kompleksu boisk sportowych oraz utworzeniem siłowni 

zewnętrznej (dofinansowanie z Świętokrzyskiego Urzędu 
Marszałkowskiego w Kielcach). 

 

Inwestycje w Gminie 

Uzyskano pozwolenie na budowę wodociągu 
Zabrodzie, Graby, Michałopol 

W dniu 18.02.2013 r. zostało wydane przez Starostę 
Radomszczańskiego pozwolenie na budowę dla inwestycji 
polegającej na budowie wodociągu w miejscowościach 
Zabrodzie, Graby i Michałopol. Po uprawomocnieniu się 
powyŜszej decyzji i zagwarantowaniu środków na jej realizację 
moŜliwe będzie przystąpienie do wszczęcia postępowania w celu 
wyłonienia wykonawcy robót. Dokumentacja projektowa 
przewiduje budowę sieci wodociągowej o średnicach 160 mm 
i 90 mm, o łącznej długości ok. 10670 mb oraz 116 szt. 
przyłączy wodociągowych. Wartość kosztorysowa inwestycji 
wynosi brutto: 8.240.898,53zł, w tym odtworzenia nawierzchni: 
2.405.855,03zł.  
W chwili obecnej projektowany jest jeszcze odcinek wodociągu 
łączący miejscowości Zabrodzie i Graby wraz z dodatkowymi 
przyłączami.  
 

Ciąg dalszy prac nad projektem kanalizacji w Gidlach 
Projektowany jest odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami i pompownią ścieków przy ul. Kartuzkiej 
w Gidlach (za Kanałem Lodowym w kierunkach Stęszów 
i Skrzypiec). Projekt wykonuje biuro projektowe P.W. „SONDA” 
z Częstochowy. Na chwilę obecną zebrano oświadczenia od 
mieszkańców w celu wyraŜenia zgody na budowę przyłączy oraz 
w dniu 28.02.2013 r. otrzymano decyzję Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zwalniającą z zakazów 
na realizację robót i czynności na obszarze szczególnego 
zagroŜenia powodzią. Projektant przygotowuje wniosek 
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.  
 

Rozpoczęła się realizacja funduszu sołeckiego 
Podczas zebrań sołeckich, które odbyły się w roku ubiegłym 
ustalone zostały zadania do wykonania na 2013 rok. Zadania, aby 
były przyjęte do realizacji, musiały spełniać następujące warunki: 
- mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy, 
- zapewniają zgodność ze strategią rozwoju gminy,  
- słuŜą poprawie warunków Ŝycia mieszkańców danego sołectwa. 
Realizacją zadań (zakupy, roboty budowlane) zajmują się 
odpowiednie komórki organizacyjne Urzędu Gminy w Gidlach.  

Gospodarka odpadami 
 

Informujemy, Ŝe od 1 lipca 2013r. Gmina Gidle przejmuje obowiązek odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych 
połoŜonych na swoim terenie. Urząd Gminy Gidle w I kwartale br przeprowadził akcję informacyjną w zakresie powiadomienia 
mieszkańców o obowiązku złoŜenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi kaŜdy właściciel nieruchomości zamieszkałej miał obowiązek naliczyć samodzielnie 
i przedstawić w formie deklaracji w oparciu o liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz miesięczną stawkę uchwaloną przez 
Radę Gminy. Termin jej złoŜenia upłynął w dniu 31 marca 2013 roku.  

Zgodnie z brzmieniem art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r poz. 391 i 951 z póź. zm.) 
w razie niezłoŜenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do 
danych zawartych w deklaracji właściwy organ określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.  

Gmina przejmując obowiązki nałoŜone przez Ustawodawcę podpisze umowę z przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu 
na odbiór odpadów i będzie za tę usługę płacić pieniędzmi pozyskanymi z opłat wnoszonych przez mieszkańców.  
Przypomnijmy iŜ, wysokość stawek opłaty na rok 2013 uchwalonych przez Radę Gminy uzaleŜniona jest od tego czy odpady będą 
zbierane w sposób selektywny, czy teŜ nie i wynoszą: 

6,00zł/osobę/miesiąc – przy selektywnej zbiórce 
 

10,00zł/osobę/miesiąc – bez selektywnej zbiórki 
 

 
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, a takŜe 

właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność 
gospodarcza są zobowiązani do wyposaŜenia obiektów w pojemniki 
do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez zawarcie 
indywidualnych umów z przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru 
działalności regulowanej. 
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PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GIDLACH  (http://przedszkolegidle.szkolnastrona.pl)     

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W PŁAWNIE        (http://ppplawno.szkolnastrona.pl) 

Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejsze dni w roku, dlatego przedszkolaki  zaprosiły swoich ukochanych dziadków do przedszkola. 
Goście licznie przybyli, by wziąć udział w obchodach tego święta. Dzieci przygotowały część artystyczną, podczas której zaprezentowały 
swoje umiejętności aktorskie, recytatorskie i wokalne. W swój występ włoŜyły duŜo serca i dziecięcej miłości. Po występach dzieci 
wręczyły Babciom i Dziadkom własnoręcznie wykonane upominki a następnie zaprosiły ich na słodki poczęstunek. Zachwyceni występem 
dziadkowie nie szczędzili wnukom uścisków i buziaków. Nie zabrakło teŜ pamiątkowych zdjęć. Było to wyjątkowe spotkanie, pełne 
radości, szczęścia i dumy ze swoich wnuków. 

*** 
8 lutego w przedszkolu odbyła się zabawa karnawałowa, którą 
poprowadził wesoły wodzirej. W tym dniu do przedszkola 
zawitało wiele bajkowych postaci. Wśród nich pojawiły się 
księŜniczki z bajek i super bohaterowie. Karnawałowy nastrój 
udzielił się równieŜ nauczycielom, którzy wykazali się 
wyobraźnią w przygotowywaniu swoich strojów. Uczestnicy 
imprezy świetnie bawili się przy dziecięcych piosenkach oraz 
dyskotekowych przebojach. Były „Kaczuchy”, „Makarena”, 
„Ona tańczy dla mnie”, „Gangam style”, taneczne korowody, 
zaprzęgi i pociągi. Wspólna zabawa przysporzyła wiele radości. 
Uśmiech nie znikał z małych twarzyczek mimo chwilowego 
zmęczenia. Podczas odpoczynku dzieci uczestniczyły                         
w konkursach przygotowanych przez wodzireja. Karnawałowe 
atrakcje pozwoliły dzieciom spędzić czas w radosnej atmosferze 
oraz dostarczyły niezapomnianych wraŜeń.  Tak dobrej zabawy nasi milusińscy na pewno nie zapomną przez długi czas. 

*** 
8 marca w przedszkolu gościł teatrzyk z Krakowa, który przedstawił dzieciom bajkę o „Benku Brudasku”. Przestawienie przypomniało 
dzieciom jak waŜna jest dla człowieka higiena i zdrowy tryb Ŝycia. Tytułowy bohater beztrosko oddawał się zabawie zapominając                       
o codziennym myciu. Mydło, woda, pasta, szczoteczka szampon to rzeczy zupełnie obce Beniowi. Sytuacja ulega zmianie, kiedy 
zauwaŜył, Ŝe jego ząbki i zdrowie są zagroŜone. W tych trudnych dla niego chwilach pomagała mu wiewióreczka, pani doktor i oczywiście 
nasze przedszkolaki. Dzieci z zachwytem obejrzały przedstawienie i z uśmiechem na twarzy nagrodziły aktorów gromkimi brawami. 

 
W dniach 22 i 23.01.2013r. w naszym przedszkolu obchodzono 
„Dzień Babci i Dziadka”. Przedszkolaki zaprezentowały 
przygotowaną część artystyczną, złoŜyły swoim dziadkom 
Ŝyczenia oraz wręczyły własnoręcznie przygotowane 
upominki. Goście nie kryli wzruszenia. 

 
*** 

W dniu 07.02.2013r. odbyła się długo oczekiwana przez dzieci 
Zabawa Karnawałowa. Przedszkolaki przebrane w piękne                  
i oryginalne stroje bawiły się radośnie. Chętnie uczestniczyły 
w konkursach zorganizowanych przez wychowawców grup 
min. „Taniec na gazecie”, „Sprawne ręce”. Podczas wspólnej 
zabawy na twarzach dzieci malował się uśmiech. 

 
 
 
 

 
W dniu 04.03. i w dniu 06.03.2013r. dzieci z grupy 3,4,5 i 6 latków 
odwiedziły zakład fryzjerski „Ania” w Pławnie. Przedszkolaki 
z wielkim zainteresowaniem wysłuchały pogadanki  nt. pracy 
fryzjerki oraz zapoznały się z wyposaŜeniem zakładu. Miały okazję 
obserwować od strony praktycznej pracę w tym zawodzie. 
 
W dniu 08.03.2013r. w przedszkolu zawitał teatrzyk „Kanon” 
z Krakowa. Artyści w spektaklu pt. „Kalejdoskop zagroŜeń” 
w sposób humorystyczny przedstawili konsekwencje wynikające 
z nieprzestrzegania pieszego ruchu drogowego; podawania adresu 
zamieszkania osobom nieznajomym i przyjmowania od nich 
prezentów. UwraŜliwili dzieci na zachowanie bezpieczeństwa 
i ostroŜności w kaŜdej sytuacji.  



 4 

 
 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GIDLACH    (www.pspgidle.pl)    

Herbatka z Babcią i Dziadkiem 
21 stycznia zaprosiliśmy do szkoły nasze Kochane Babcie 
i Kochanych Dziadków. Klasa II pod kierunkiem wychowawczyni 
p. Małgorzaty Ostojskiej przygotowała montaŜ słowno-muzyczny 
pt.„Najlepsze Ŝyczenia dla Babci i Dziadka’. Były wiersze, 
piosenki, Ŝyczenia, tradycyjne 100 lat oraz gorące buziaczki. 
Specjalnie dla naszych miłych gości Zespół Teatralny „Baśniowe 
Ludki” pod opieką p. Teresy Molendy wystawił spektakl 
„Spotkanie z Dwunastoma Miesiącami”. Wspaniałe stroje, 
rekwizyty, scenografia, a przede wszystkim występ naszych 
małych aktorów  wprowadził wszystkich w tajemniczy świat 
baśni, przedstawiającej losy biednej sierotki i pomoc okazaną 
przez Braci Miesiączków. Wzruszone Babcie i Dziadkowie nie 
szczędzili braw swoim wnukom. Na zakończenie spotkania 
uczniowie wręczyli swoim Babciom i Dziadkom przygotowane 
własnoręcznie laurki i upominki. Przy herbatce i słodkim 
poczęstunku wszyscy spędzili miłe chwile. Uczniowie klas I-III 
postarali się o to, by Dzień Babci i Dziadka był szczególnym, 
niezapomnianym dniem. 

 
„Zakochani są wśród nas” 

W lutym odbył się w naszej szkole Walentynkowy Bal 
Karnawałowy, którego organizatorem był Samorząd Uczniowski.  
DuŜym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyła się poczta 
walentynkowa. Zakupione wcześniej walentynki moŜna było 
wrzucać do specjalnie przygotowanego pojemnika w kąciku 
zakochanych, aby później zostały wręczone adresatom. Młodsi 
uczniowie zaprezentowali się na balu w maskach karnawałowych. 
Kolejnym miłym akcentem było rozstrzygnięcie konkursu 
plastycznego dla uczniów klas IV-VI zorganizowanego przez 
pedagoga i Samorząd Uczniowski przy współpracy z Gminną 
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pt: „Moja 
rodzina zdrowo spędza wolny czas”. Celem konkursu było 
prowadzenie działań związanych z profilaktyką zdrowia 
i udziałem naszej szkoły w programie ,,Postaw na rodzinę”  oraz 
podnoszenie świadomości dzieci i młodzieŜy na temat zdrowego 
i aktywnego spędzania wolnego czasu w rodzinie. Komisja 
konkursowa oceniła prace 11 uczestników i przyznała następujące 
miejsca: 
I miejsce - Damian Załóg kl.IVa 
II miejsce - Łukasz Sztuka  kl.IVb 
III miejsce - Wiktoria Barska kl.VI 

     Patrycja Przybylska kl. IVa 
 

„Z górki na pazurki” 
Plastycznym talentem mogą pochwalić się uczennice z klasy IVa, 
bowiem w VIII edycji konkursu plastycznego „Z górki na pazurki 
- moje ferie” organizowanego przez Miejska Bibliotekę Publiczną 
w Radomsku zdobyły: I miejsce Marta Skrzypczyńska, III miejsce 
Julia Małolepsza, wyróŜnienie Sylwia Kubik. Na konkurs 
nadesłano pół tysiąca prac z całej Polski. Do konkursu 
przygotowywała uczennice pani Olga Dziegieć. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dzień Bezpiecznego Internetu - 2013 
W ramach tegorocznych obchodów DBI w naszej szkole (od 5 do 
28 lutego br.), podjęliśmy szereg działań obejmując akcją całą 
szkołę tak, aby dotrzeć z informacją do kaŜdego ucznia, skłonić go 
do refleksji nad postępowaniem swoim i kolegów.  
� Inicjatywa DBI została zgłoszona na oficjalnej stronie 

organizatora: www.dbi.saferinternet.pl  
� Na lekcjach informatyki we wszystkich klasach zostały 

przeprowadzone zajęcia dydaktyczne oparte na scenariuszach 
i filmach „Sieciaki” , „Owce w sieci” i „Przygody Plika                
i Foldera w Sieci”. 

� Przygotowana została gazetka ścienna, na której znalazły się 
plakaty i informacje promujące Dzień Bezpiecznego Internetu. 

� Zorganizowany został konkurs grafiki komputerowej dla klas 
III- VI "Wspólnie odkrywamy cyfrowy świat! Bezpiecznie" 
(plakat) - podejmujący problematykę zagroŜeń płynących              
z Internetu. Do konkursu wpłynęło 30 prac, z których 
nagrodzonych zostało 5. Przy ocenie prac jury wzięło pod 
uwagę pomysłowość, precyzję i estetykę wykonania, 
zgodność z tematem oraz kompozycję prac. 

Zwycięzcami zostali: 
I miejsce – Wiktoria Barska kl. VI, Justyna Frączyk kl. III 
II miejsce – Aleksandra Kowalska kl. III 
III miejsce – Bartosz Chrostowski kl. III 
Przyznano równieŜ dwa wyróŜnienia: 
Dominika Musiał kl. III i Gonera Sebastian kl. VI. 
Wszystkim nagrodzonym i wyróŜnionym gratulujemy!!! 
� Na stronie www szkoły zamieszczone zostały przydatne 

informacje dla dzieci i ich rodziców, dotyczące bezpiecznego 
uŜytkowania internetu.  

Inicjatywę DBI podjął Samorząd Uczniowski, pedagog szkolny – 
p. Agnieszka Kowalska oraz nauczyciel informatyki p. Paweł 
Ojrzyński. 
 

Kwiaty dla małych i duŜych kobiet 
Aby miłej tradycji stało się zadość z okazji Święta Kobiet męska 
część Samorządu Uczniowskiego złoŜyła wszystkim paniom 
piękne Ŝyczenia i wręczyła tulipany. 
 

Wiosenny festiwal piosenki angielskiej 
Nauczyciel j. angielskiego p. A. Surlej zachęca do udziału 
w pierwszym międzyszkolnym WIOSENNYM FESTIWALU 
PIOSENKI ANGIELSKIEJ, który odbędzie się w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Gidlach w dniu 18 kwietnia 2013 roku. 
Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych do zgłaszania 
solistów lub duety.  
Więcej informacji oraz regulamin dostępny na pspgidle.pl 
 

 
 

Rada Rodziców i Dyrektor PSP w Gidlach 
serdecznie zapraszają mieszkańców Gidel i okolic 

na festyn szkolny, który odbędzie się  
19 maja 2013r. 

W programie festynu przewidziano wiele nowych 
atrakcji. 

 
Serdecznie zapraszamy !!! 
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ZESPÓŁ  SZZESPÓŁ  SZZESPÓŁ  SZZESPÓŁ  SZKOLNOKOLNOKOLNOKOLNO----GIMNAZJALNY  W PŁAWNIEGIMNAZJALNY  W PŁAWNIEGIMNAZJALNY  W PŁAWNIEGIMNAZJALNY  W PŁAWNIE    (www.zsgplawno.pl) 

Wyniki OSSM za  2012 rok 
 

Ogólnopolski System Sportu MłodzieŜowego to 
klasyfikacja punktowa, w której kluby otrzymują punkty za 
wywalczone miejsca w wojewódzkich mistrzostwach 
młodziczek, mistrzostwach juniorek młodszych (wojewódzkich 
i ogólnopolskich) oraz mistrzostwach juniorek(wojewódzkich 
i ogólnopolskich) a takŜe za występy swoich zawodniczek 
w kadrze wojewódzkiej juniorek młodszych. 

System skonstruowany jest w ten sposób, Ŝe im wyŜsza 
kategoria wiekowa, tym więcej punktów klub moŜe uzyskać. 
Miło nam poinformować, Ŝe UKS Warta Gidle znalazł się na 
19 miejscu wśród klubów kobiecej piłki noŜnej z całej Polski 
ujętych w systemie (zdobyte 23 punkty) – co naleŜy traktować 
jako sukces. W woj. łódzkim zajęliśmy II miejsce (za HUKS 
DARGFIL Tomaszów Mazowiecki).UKS WATRA punktował 
w kategorii młodziczek oraz w kategorii juniorek młodszych. 
Z wynikami w ramach OSSM moŜna zapoznać się na stronie: 
www.sportmlodziezowy.pl w zakładce Współzawodnictwo 
Sportowe(WYN2012 oraz Wydawnictwo 2012) 
 

Konkurs „5 Milionów” 
 

W dniu 28.02.2013 w Szkole Podstawowej w Gidlach 
odbył się powiatowy „Konkurs 5 Milionów”. Uczestniczyły 
w nim trzy druŜyny z PSP Gidle, PSP Pławno i PSP 
CięŜkowice. KaŜdy zespół składał się z 36 zawodników. 
Wygrała druŜyna  gospodarzy, których opiekunami byli: 
p Joanna Gołdon,  p. Janusz Pachulski. Miejsce drugie, po 
pasjonującej dogrywce,  zajęli zawodnicy z PSP Pławno, 
a trzecie z PSP CięŜkowice. Podczas konkursu przeprowadzono 
12 zabaw i wyścigów dla trzech grup wiekowych (kl. I-II, 
kl. III-IV, kl. V-VI) 
 

SPORT W SZKOLE 

Watra na turnieju w Warszawie 
 

W dniu 10.03.2013r. dwa zespoły z UKS WATRA Gidle 
uczestniczyły w XII Wiosennym Ogólnopolskim Turnieju 
Halowej Piłki NoŜnej pod Patronatem Burmistrza Dzielnicy Pragi 
Północ m.st. Warszawy. Turniej zorganizowany był dla roczników 
2000 i młodsze (8 druŜyn) oraz 2002 i młodsze(6 druŜyn). 
Nasze druŜyny zajęły III miejsca  w swoich kategoriach co jest 
bardzo duŜym sukcesem. 
Składy druŜyn: rocznik 2000 – Klaudia Wośko, Patrycja Gałwa, 
Klaudia Kowalik, Inez Zatoń, Julia Zatoń, Julita Pawłowska, 
Weronika Tulejko, Magdalena Ociepa. 
Rocznik 2002: Nicola Brzęczek, Aleksandra Kowalczyk, Alicja 
Sokołowska, Agnieszka Bogacz, Aleksandra Kowalska, Klaudia 
Bednarczyk, Zuzanna Witaszczyk, Milena Kowalska. Bramki 
strzelały: Julia Zatoń -4, Julita Pawłowska – 3, Klaudia Wośko – 
2, Inez Zatoń – 1, Nicola Brzęczek – 10 (najlepsza strzelczyni 
turnieju), Alicja Sokołowska – 6. 

„Bezpieczna szkoła” 
W styczniu uczniowie klas gimnazjalnych spotkali się                      
z funkcjonariuszką policji do spraw nieletnich. Tematem 
spotkania były prawne konsekwencje wynikające z ryzykownych 
zachowań uczniów. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji 
programu „Bezpieczna szkoła”, którego koordynatorem  naszej 
szkole jest mgr Renata Kucuń – Marchewka. 
W ramach programu w kaŜdej klasie odbyły się  konkursy                  
i lekcje na temat „Prawo – Państwo- Obywatel -Społeczeństwo”. 
 

Dzień Pizzy 
W piątek 8 lutego 2013 r. obchodziliśmy po raz pierwszy w ZSG              
w Pławnie Międzynarodowy Dzień Pizzy.  Organizacją w naszej 
szkole tak nietypowego święta zajął się Samorząd Uczniowski. 
Członkowie Samorządu wraz z opiekunem mgr Renatą Kucuń – 
Marchewką upiekli pizze dla całej społeczności szkolnej. To 
nietypowe, jak na szkołę, danie cieszyło się wśród wszystkich 
duŜą popularnością. Czekamy z niecierpliwością na kolejne 
święto pizzy. 
 

Dzień Kobiet 
Tegoroczny Dzień Kobiet upłynął w bardzo sympatycznej atmosferze. Męska część społeczności szkolnej przedstawiła kilka 
humorystycznych scenek ukazujących obraz kobiety na przestrzeni wieków. Miłą niespodzianką dla wszystkich kobiet, małych                      
i duŜych był występ chłopców, który opracowali i przedstawili na wesoło fragment baletu „Jezioro łabędzie”. Gromkie brawa i słowa 
uznania przyczyniły się do stworzenia grupy tanecznej, która przygotowuje się do kolejnych występów.  Nad całością czuwały panie 
mgr Beata Nowak, mgr Dorota Górka, mgr Ewa Nieszporek. Stroną muzyczną zajęła się mgr Karolina Ociepa, a dekoracjami mgr Nela 
Plewińska. 
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Święto liczby Pi 
14 marca 2013r. W ZSG w Pławnie obchodziliśmy święto liczby Pi. 
W tym dniu uczniowie otrzymali obfite informacje o liczbie Pi 
w postaci prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Dawida 
Tomczyka (ucz. klasy I gim.), a przedstawionej przez Zuzannę 
Migocką (ucz. klasy I gim.). 
W trakcie imprezy recytowane były  krótkie wierszyki, w których  
długość kaŜdego kolejnego słowa jest równa kolejnej cyfrze 
w rozwinięciu dziesiętnym liczby π Jest to swego rodzaju sposób na 
zapamiętanie rozwinięcia dziesiętnego liczby Pi.  
W krótkiej scence teatralnej uczniowie przedstawili historię 
ludolfiny.  
W trakcie uroczystości uczniowie uczestniczyli w konkursach: 
1. matematycznym z liczbą π w tle 
2. grze logicznej Sudoku 
3. Quizie o Ludolfinie (liczbie   π ) 
KaŜda klasa przygotowała zgodnie z tradycją okrągłe ciasto. Jury 
nagrodziło wszystkie smacznie i uroczo wyglądające smakołyki. 
Nad przygotowaniem święta czuwała pani mgr Tamara  Olczyk – 
Krawczyk. Uznanie naleŜy się teŜ Zuzannie Migockiej, która była 
inicjatorką  imprezy. 
 

Oferta edukacyjna dla uczniów gimnazjum 
Uczniowie klasy III gimnazjum spotkali się z przedstawicielami 
i uczniami szkół ponadgimnazjalnych tj.  Zespół  Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku, I Liceum Ogólnokształcące 
w Radomsku, Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku i Zespół 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Dobryszycach. Na 
spotkaniach uczniowie zapoznali się z ofertą edukacyjną (kierunki, 
profile) wymienionych szkół. 
 

Przywitanie wiosny 
21 marca, jak co roku przywitaliśmy wiosnę. Tegoroczna część 
artystyczna róŜniła się od wcześniejszych tym, Ŝe w całości została 
przygotowana przez uczniów. Mieliśmy okazję min. obejrzeć pokaz 
tańca, posłuchać wiosennych piosenek. Na ten dzień przypada 
równieŜ Światowy Dzień Poezji. W związku z tym gimnazjaliści 
przygotowali i wykonali znane wiersze Juliana Tuwima. Obchody I 
dnia wiosny zakończyliśmy radosnym heppeningiem ulicami 
Pławna. 
 

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW  
 

„ Alkohol – chemiczna pułapka”. 
Uczennice klasy III Publicznego Gimnazjum w Pławnie wzięły 
udział w IX edycji powiatowego konkursu profilaktycznego 
ph. „Alkohol – chemiczna pułapka”. Konkurs został 
rozstrzygnięty 12 marca w Miejskim Domu Kultury 
w Radomsku. 
Marta Kulka zajęła I miejsce w kategorii plakat gimnazja, 
a Nina Krupska została wyróŜniona w kategorii praca 
plastyczna. Uczennice do konkursu zgłosiła mgr Małgorzata 
Czarnecka. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„ Środowisko, przyroda, człowiek” 
4 marca odbył się szkolny etap konkursu wiedzy przyrodniczej 
ph. „Środowisko, przyroda, człowiek”. Organizatorem 
konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Radomsku. Pytania konkursowe obejmowały treści z zakresu 
biologii, geografii i chemii. W etapie szkolnym wzięło udział 7 
osób. Do drugiego etapu zakwalifikowali się: Karina 
Szczepańska i Krzysztof Niedźwiecki.  
 

Piłka koszykowa 
12 marca dziewczęta i chłopcy Publicznego Gimnazjum 
w Pławnie rozegrali gminny mecz w piłkę koszykową 
z uczniami gimnazjum w Gidlach. Dziewczęta w składzie: 
Katarzyna Socha (kapitan druŜyny), Kinga Łyp, Kinga Rylik, 
Klaudia Stacherczyk, Karina Szczepańska, Iza Piechowicz 
wygrały z wynikiem 20:10 i zakwalifikowały się do rozgrywek 
w powiecie. 
 

„Mikrofon 2013” 
Dnia 16.03.2013r. uczennice ZSG w Pławnie pod opieką p. Karoliny Ociepy uczestniczyły w przesłuchaniach Festiwalu wokalnego 
Mikrofon 2013 organizowanego corocznie przez MDK w Radomsku.  

Szkołę Podstawową reprezentowały: Amelia Zatoń (uczennica kl. I), Barbara Moroń (uczennica kl. II), Emilia Rokita (uczennica kl. 
III), Aleksandra Wierzbicka (uczennica kl. IV) oraz Inez Zatoń (uczennica kl. V) 

Gimnazjum zaś reprezentowały: Adrianna Moroń (uczennica kl. IIA) Karina Szczepańska (uczennica kl. IIA) 
Laureatki festiwalu: Barbara Moroń, która zdobyła II miejsce w kategorii wiekowej 7 – 10 lat i Karina Szczepańska, która zdobyła 
II miejsce w kategorii wiekowej 11 – 14 lat wystąpiły podczas Koncertu Laureatów, który odbył się dnia  17 marca 2013 w MDK 
w Radomsku o godz. 16. 
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W dniu 24 stycznia odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i 
Dziadka. W udekorowanej sali zaproszone babcie i dziadkowie 
obejrzeli program artystyczny w wykonaniu swoich wnuków z 
kl. ,,0”- III.  Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki, a 
nawet tańczyły, co wywołało uśmiech na twarzy zgromadzonych. 
Po występach goście zostali obdarowani własnoręcznie 
wykonanymi przez dzieci laurkami, będącymi wyrazem 
podziękowania za ich miłość, troskę, ciepło i dobroć. Na 
zakończenie uroczystości babcie i dziadkowie spędzili mile czas 
przy słodkim poczęstunku. 
 
Po raz kolejny nasza szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej 
akcji „Góra Grosza”.  Cała społeczność szkolna zaangaŜowała 
się w zbiórkę na rzecz rodzinnych domów dziecka. Po 
podliczeniu zgromadzonych środków i podsumowaniu akcji w 
styczniu 2013r. zebrana kwota została przekazana Towarzystwu 
NASZ DOM. 
 
W okresie od października 2012r. do stycznia 2013r. realizowany 
był w szkole projekt edukacyjny ,,Coraz bliŜej święta”.  
Projekt obejmował szereg działań, w które zaangaŜowana była 
cała społeczność szkolna. Ich celem było przede wszystkim 
wprowadzenie świątecznego nastroju w szkole oraz skłonienie do 
refleksji na temat świąt BoŜego Narodzenia. W ramach projektu 
uczniowie zwiedzili fabrykę bombek w Piotrkowie 
Trybunalskim, wykonali dekorację świąteczną w szkole, 
przygotowali prezentację multimedialną ,,BoŜe Narodzenie 
w Europie”, wystąpili w inscenizacji ,,The story of Santa Claus”, 
spotkali się ze św. Mikołajem oraz wzięli udział w konkursie 
plastycznym ,,Anioły, aniołki, aniołeczki”. Uwieńczeniem całego 
projektu były jasełka boŜonarodzeniowe oraz wigilia dla grona 
pedagogicznego oraz zaproszonych gości, którzy zaszczycili nas 
w dn. 21.12.2012r. swoją obecnością, tj. pani wójt Gminy Gidle 
mgr Krystyna Kubasiak, ks. proboszcz Kazimierz Woda, 
nauczyciele emeryci oraz radni gminy. Przedstawienie jasełkowe 
zostało równieŜ wystawione w uroczystość Trzech Króli w 
kościele parafialnym. Zarówno uczniowie, jaki nauczyciele 
bardzo pozytywnie ocenili projekt. 
 
7 lutego została zorganizowana zabawa karnawałowa, której 
motyw przewodni brzmiał  ,,Piotruś Pan i piraci”. Uczestnicy nie 
zawiedli organizatorów i pojawili się w strojach rozbójników 
morskich, gotowi do ,,wyprawy”. Dzieci zostały poddane 
róŜnorodnym testom sprawnościowo- zręcznościowym. Na 
zakończenie kaŜdy uczestnik został pasowany na pirata oraz 
otrzymał dokument potwierdzający ten fakt. 
 

Dobiegła końca realizacja projektu ,,Indywidualizacja nauczania 
i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie 
Gidle” . W ramach projektu prowadzone były w naszej szkole 
zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk 
matematyczno-przyrodniczych, zajęcia dla dzieci ze 
specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz zajęcia 
logopedyczne. Miały one przede wszystkim na celu rozwijanie 
zdolności i zainteresowań uczniów, a takŜe pokonanie trudności, 
stanowiących barierę w osiągnięciu przez dzieci sukcesów 
szkolnych. Zdobyta wiedza i umiejętności z pewnością 
zaprocentują w przyszłości. 

 
KONKURSY 

14 marca został zorganizowany przez bibliotekę szkolną konkurs 
recytatorski ,,Jan Tuwim - czarodziej słowa”. Uczniowie byli 
oceniani w dwóch kategoriach wiekowych: kl. ,,0”- III i IV- VI. 
Wśród najmłodszych najlepsi okazali się:                    I miejsce - 
Milena Cichocka, Wiktoria Matyjaszczyk, II miejsce - Paulina 
Włodarczyk, Dominik NoŜownik. W kategorii kl. IV-VI 
zwycięŜyły Anna i Ewelina Pietras. Wszyscy recytatorzy 
otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. 
 

WYJAZDY 
W dniu 22 stycznia dzieci z kl. ,,0”-III obejrzały w Miejskim 
Domu Kultury w Radomsku spektakl pt. ,,Świat Braci Grimm”.  
Uczniowie z zaciekawieniem śledzili perypetie trójki rodzeństwa, 
przeniesionego za sprawą czarów do baśniowego lasu. Przygody 
bohaterów nawiązywały do fabuły najbardziej znanych baśni 
Wilhelma i Jakuba Grimm. Przedstawienie przeplatane było 
wesołymi piosenkami, a wspaniała scenografia i gra aktorska oraz 
zaskakujące zwroty akcji sprawiły, iŜ spektakl bardzo podobał się 
małym widzom. 
 
Dnia 14 lutego chętni uczniowie kl. III-VI wzięli udział 
w wycieczce do Muzeum Regionalnego w Radomsku. 
Uczestnicy zwiedzili wystawy stałe: „ Pradzieje Ziemi 
Radomszczańskiej”, ,,Z dziejów miasta Radomska”, ,,śycie wsi 
radomszczańskiej na przełomie XIX i XX wieku oraz wystawę 
czasową ,,WyposaŜenie domu wiejskiego na terenie ziemi 
radomszczańskiej na przełomie XIX i XX wieku”. Nasi uczniowie 
uczestniczyli takŜe w lekcji muzealnej ,,Cyganie- Roma. Historia i 
kultura.”, dzięki której znacznie pogłębili wiedzę na temat 
mniejszości etnicznej, jaką stanowią w naszym kraju Romowie. 
 
W dniu 15 lutego grupa chętnych uczniów z  klas IV – VI 
wyjechała na lodowisko do Bełchatowa. Głównym celem 
zorganizowanego wyjazdu było zapewnienie uczniom aktywnego 
spędzenia wolnego czasu w trakcie ferii zimowych. Niektórzy 
uczniowie na prawdziwym lodowisku znaleźli się pierwszy raz 
i chociaŜ próby szusowania na tafli lodowej nie były łatwe, to 
przyniosły wiele niezapomnianych wraŜeń. Spora grupa uczniów 
prezentowała z dumą swoje umiejętności jazdy figurowej. 
Wszyscy uczestnicy wyprawy cali i zdrowi, z uśmiechem na 
twarzy wrócili do domów, aby dalej korzystać z odpoczynku 
podczas ferii.  

 
SPORT 

W dniu 7 stycznia podczas gminnych zawodów w mini piłk ę 
siatkową chłopcy z naszej szkoły zajęli II miejsce, natomiast 
dziewczęta uplasowały się na III miejscu .  
 
Podczas zawodów powiatowych w tenisa stołowego, które 
odbyły się 19 grudnia 2012r. w Dobryszycach dziewczęta 
(śaneta Sadkowska i Marta Ociepa) zajęły IV miejsce, natomiast 
chłopcy (Konrad Cudak i Filip Rozpędek) wywalczyli II miejsce 
i tym samym zakwalifikowali się do kolejnego etapu. 22 stycznia 
równieŜ w Dobryszycach miały miejsce zawody rejonowe. 
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BIZNES KLASA ZORGANIZOWAŁA GAL Ę BIZNESU 
We wtorek 26 lutego 2012 r. w naszej szkole odbyła się Gala 
Biznesu na rzecz dzieci  z krajów Trzeciego Świata.  
Jej organizatorami była młodzieŜ naszego gimnazjum realizująca 
projekt UNICEF-u BiznesKlasa. Grupa dziewcząt pod opieką pani 
Jolanty Krakowiak opracowała biznesplan, którego celem było 
zebranie funduszy na pomoc biednym dzieciom z Afryki. MłodzieŜ 
zdecydowała, iŜ zebrane środki przeznaczy na zakup soli ORS 
zapobiegających odwodnieniu. Przygotowując się do Gali, 
gimnazjaliści zaprojektowali i wydrukowali zaproszenia, które 
następnie wręczyli lokalnym przedsiębiorcom oraz 
przedstawicielom władz lokalnych. 
Uczniowie włoŜyli duŜo pracy, by zainteresować dorosłych 
problemami, które są dość odległe od polskich realiów. Zadbali o 
miłą, kameralną atmosferę oraz słodki poczęstunek dla gości. 
Nadrzędnym celem było jednak przybliŜenie gościom sytuacji 
dzieci w krajach afrykańskich, problemów z dostępem do czystej 
wody, Ŝywności, edukacji oraz opieki medycznej. Po części 
edukacyjnej, przystąpiono do zbiórki pieniędzy. W tym celu 
uczniowie rozprowadzali przygotowane wcześniej cegiełki za cenę 
5 zł, 10 zł, 20zł.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drugą część Gali wypełniły występy młodych zdolnych. 
Zaprezentowali się: Monika Śpiewak w utworze muzycznym na 
skrzypce, Malwina Sztandera z piosenką Adele "Rolling in the 
deep", Katarzyna Kowalska i śaneta Jurczyk w utworze 
muzycznym na instrumenty dęte oraz nasz gimnazjalny gwiazdor 
Damian Mirowski, który wyrapował swój własny utwór. Mimo, iŜ 
frekwencja na Gali była raczej słaba, to przybyli goście okazali 
duŜą hojność. Nie zawiedli rodzice uczniów, przedstawiciele władz 
lokalnych na czele z panią wójt mgr Krystyną Kubasiak oraz 
nauczyciele naszej szkoły. Zebrane datki znacznie przewyŜszyły 
załoŜenia biznesplanu. Wpływy ze sprzedaŜy cegiełek wyniosły 
645 zł. Cała kwota została wpłacona na konto UNICEF-u. 
Wszystkim przybyłym na Galę Biznesu dziękujemy za poświęcony 
czas oraz gratulujemy wielkiego serca, otwartego na potrzeby 
innych, zwłaszcza dzieci. 

śYJ SMACZNIE I ZDROWO Z WINIARY 
 

Nasze gimnazjum przystąpiło do III edycji ogólnopolskiego 
programu edukacyjnego „śyj smacznie i zdrowo” 
organizowanego przez markę Winiary.  Głównym celem tego 
programu jest przekazanie w atrakcyjnej formie zasad 
prawidłowego i smacznego odŜywiania, zachęcanie uczniów do 
pierwszych eksperymentów kulinarnych, wspólnego rodzinnego 
spoŜywania posiłków.  
W ramach programu uczniowie wraz z opiekunem panią 
mgr Edytą Śliwakowską podjęli następujące działania: 
Kolejnym krokiem było wykonanie prac konkursowych. 
Uczniowie klas II i III tworzyli plakaty informacyjne. Uczennice 
klasy III b przygotowały film społeczny, który zachęca do 
zdrowego stylu Ŝycia 
W kategorii – Wydarzenie społeczne – przeprowadzone zostały 
zajęcia edukacyjne dla uczniów ze szkoły podstawowej. Lekcję 
poprowadziły uczennice klasy III a: Sylwia Jurczyk, Klaudia 
Gniatkowska, Ewelina Kisła i Agnieszka Załóg. W zajęciach 
wzięło udział 17 uczniów z klasy II i III.  Uczniowie pracowali 
metodami aktywizującymi z wykorzystaniem narzędzi TIK.  
Lekcja spotkała się z zainteresowaniem ze strony maluchów, 
którzy  z duŜym zaangaŜowaniem wykonywali róŜnorodne 
zadania. 

NAUKA NIE MUSI BY Ć NUDNA 
 

W czwartek 31 stycznia 2013 r. uczniowie klasy II a połączyli 
naukę z przyjemnością, podczas wycieczki do Częstochowy. 
Głównym punktem wyjazdu był pobyt w Multicentrum "Zodiak". 
Gimnazjaliści wzięli udział w zajęciach z cyklu Multitechnika - 
"Holenderski młyn czy nowoczesna elektrownia wiatrowa?" 
(wiatrak – konstrukcja i sterowanie) oraz z cyklu Multisztuka - 
"Obraz jak ze zdjęcia, czyli jak z fotografii powstaje obraz olejny".  

Nasza druŜyna w składzie: Filip Rozpędek, Konrad Cudak, Sebastian Ociepa ponownie odniosła sukces. Dzięki zajęciu II miejsca 
chłopcy zapewnili sobie udział w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim. Finał Województwa Łódzkiego w Tenisie Stołowym 
Chłopców Szkół Podstawowych został rozegrany 31 stycznia. W związku z chorobą naszych tenisistów, zwycięzców poprzednich 
etapów rozgrywek, szkołę reprezentowali: Mateusz Rozpędek i Sebastian Ociepa. Po zaciętych pojedynkach nasi uczniowie zajęli VII 
miejsce. 
 
Podczas ferii zimowych nasi uczniowie uczestniczyli w Halowym Turnieju Piłki No Ŝnej Dziewcząt i Chłopców Gidlach, grając 
w róŜnych kategoriach wiekowych. W turnieju nie było zwycięzców ani przegranych, bowiem ideą, jaka przyświecała tym rozgrywkom 
była dobra zabawa oraz moŜliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu. 

8 lutego odbyły się gminne mistrzostwa w mini piłk ę koszykową. 
Nasze dziewczęta zajęły  I miejsce, natomiast chłopcy zakończyli 
rozgrywki na III miejscu .  

28 lutego uczniowie kl. I-VI wzięli udział w gminnym konkursie 
„5 MILIONÓW” . W klasyfikacji ogólnej nasza szkoła zajęła 
III miejsce. 
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GMINNY KONKURS GEOGRAFICZNY  
„Z GEOGRAFI Ą ZA PAN BRAT” 

 
W dniu 14.03.2013 r. w PG Gidle odbył się gminny konkurs 
geograficzny pt. „Z geografią za pan brat” zorganizowany 
przez p. Adama Gajzlera, którego celem było: 
- popularyzowanie wiedzy geograficznej,  
- rozbudzenie i poszerzanie zainteresowań geografią, 
- kształtowanie umiejętności czytania, interpretowania, 
posługiwania się mapą, 
- promowanie uczniów o szczelnych zainteresowaniach 
z zakresu geografii. 
Konkurs miał charakter testu składającego się z 15 pytań                
o zróŜnicowanym poziomie trudności. 
W konkursie udział wzięło14 reprezentantów z PG Gidle oraz 
ZSG Pławno po wcześniejszej selekcji wewnątrzszkolnej.  
Laureatem konkursu została E. Kisła (PG Gidle),   
II miejsce zajęła M. Karczewska (PG Gidle), 
III miejsce  A. Gołdon (PG Gidle). 
Konkurs stał na wysokim poziomie, czego dowodem były 
niewielkie róŜnice punktowe między poszczególnymi 
uczestnikami. 

PODNOSIMY SWOJE KWALIFIKACJE W ZAKRESIE TIK  
 
Nasze gimnazjum wzięło udział w szkoleniach w ramach projektu 
"TIK: Zamknijmy epok ę kredy i gąbki w województwie 
łódzkim"  dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu 
jest dostosowanie kwalifikacji nauczycieli z terenu woj. łódzkiego, 
do pracy z nowymi technologiami komunikacji, interfejsu i obsługi 
narzędzi TIK, zawartymi w MS Windows 7 oraz MS Office 2010 
PL, Windows 2008. 
Z bezpłatnych szkoleń skorzystało 13 nauczycieli oraz 
2 pracowników administracji. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
dodatkowe materiały edukacyjne z zakresu MS Word 2010, Excel 
2010, PowerPoint 2010 oraz Windows 7. Kursy odbywały się w 
dwóch blokach po 40 godzin (5 dni po 8 godzin). Były 
prowadzone przez doświadczonych trenerów Microsoft. 
Zakończyły się bezpłatnym egzaminem zawodowym z zakresu 
Windows 7 przeprowadzonym w ostatnim dniu szkolenia. 
PoniewaŜ tak wielu pracowników naszej szkoły wyraziło chęć 
wzięcia udziału w kursie, udało się go zorganizować w naszej 
placówce. Dodatkową korzyścią dla szkoły są bezpłatne licencje 
na oprogramowanie Microsoft Office 2010, które placówka 
otrzyma po zakończeniu projektu. 
 

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 
 

W ramach tegorocznych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu nasza szkoła 
zgłosiła swoją inicjatyw ę 
Wśród gimnazjalistów został przeprowadzony konkurs na film lub prezentację 
multimedialną poświęconą bezpieczeństwu na portalach społecznościowych 
i komunikatorach internetowych. Wpłynęło 7 prac w formie prezentacji 
multimedialnej. Jury w składzie: Teresa Leśniewska-Przygodzińska, Jolanta 
Krakowiak oraz pani Dyrektor Katarzyna Chmielarz, wyłoniło zwycięŜczynię 
konkursu. Została nią Lucyna Sikorska z klasy II b. Uczennica otrzymała dyplom 
i nagrodę rzeczową, a jej praca została zaprezentowana podczas apelu szkolnego 
poświęconego DBI.  
II miejsce zajęła prezentacja Agnieszki Załóg z klasy IIIa 
III miejsce uzyskała praca śanety Jurczyk z klasy IIa. 
Kolejnym działaniem związanym z DBI było wydanie numeru specjalnego gazetki 
internetowej „G jak Gimnazjum" w całości poświęconego tematyce bezpieczeństwa 
internetowego dzieci i młodzieŜy. Teksty do gazetki zostały przygotowane przez 
zespół uczniowski w składzie: Anna Woldan, Beata Jeziorska, Magdalena Flasza, 
Lucyna Sikorska, Marta Musiał. Opiekunem redakcji jest pani Teresa Leśniewska-
Przygodzińska. 
      Realizując zagadnienia związane z uŜytkowaniem Internetu, uczniowie klas II w 
ramach zajęć informatyki opracowali własne netykiety, czyli zbiory zasad 
przyzwoitego zachowania w Internecie. Najciekawsze prace zostały zaprezentowane 
na gazetce w pracowni komputerowej 

SPORT 
 
W dniu 25.02.2013 r. odbyły się gminne rozgrywki w piłkę 
siatkową dziewcząt i chłopców. Zarówno dziewczęta jak                    
i chłopcy w gminnej rywalizacji zajęli I miejsce. 
Skład reprezentacji naszej szkoły: 
Dziewczęta: M. Karczewska, A. Załóg, A. Górka, J. Wosik, A. Skulimowska, E. Kisła, K. Gniatkowska, K. Kowalska, J. Ślęzak. 
Chłopcy: D. Gorzędowski, K. Cudak, N. Tyczyński, M. Bilicz, M. Łęgowik, K. Piasecki, F. Bilecki,   B. Pachulski, D. Firek 
Ci sami zawodnicy reprezentowali gminę na Mistrzostwach Powiatu w piłkę siatkową w Radomsku – 05.03.2013 r. – dziewczęta; 
06.03.2013 r. – chłopcy. Wśród 12 druŜyn startujących zarówno dziewczęta jak i chłopcy zajęli miejsca od VI do IX. 
 
W dniu 12.03.2013 r. odbyły się gminne rozgrywki w piłkę koszykową dziewcząt i chłopców. Chłopcy w gminnej rywalizacji zajęli 
I miejsce i reprezentowali naszą gminę w rozgrywkach powiatowych w Radomsku. Niestety dziewczętom nie udało się wygrać i w tej 
kategorii gminę reprezentować będzie ZSG Pławno. 
Skład reprezentacji naszej szkoły: 
Dziewczęta: M. Karczewska, A. Załóg, A. Górka, A. Skulimowska, E. Kisła, K. Gniatkowska,  
K. Kowalska, J. Ślęzak, M. Śpiewak,  E. Chrząstek 
Chłopcy: K. Cudak, N. Tyczyński, M. Bilicz, M. Łęgowik,   B. Pachulski, P. Marszał, K. Ojrzyński,     
S. Tauber, M. Werner 
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www.bibliotekagidle.pl 

 Konkurs na Najaktywniejszego Czytelnika GBP Gidle 
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Gidlach trwa konkurs „Czytelnik Roku 2013”. Konkurs skierowany jest do 

uczniów klas IV-VI PSP w Gidlach oraz klas I-III Gimnazjum w Gidlach. Czas trwania konkursu od  01.02 2013 r. do 
31.05.2013 r. Regulamin konkursu na stronie www.bibliotekagidle.pl. 

 

„Link do Przyszłości. Młodzi, Internet, Kariera” 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gidlach 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gidlach, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi, przyłączyła się do projektu 
„Link do Przyszłości. Młodzi, Internet, Kariera” – przedsięwzięcia realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego, dzięki środkom firmy Microsoft i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Projekt, dzięki któremu młodzieŜ 
mogła dowiedzieć się, jaką rolę odgrywają nowe technologie w planowaniu przyszłości zawodowej, okazał się doskonałym 
pomysłem uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej biblioteki w Gidlach.W dniu 05.02.2013 r. nasza biblioteka zaprosiła do udziału 
w ramach projektu „Link do Przyszłości” Młodego Profesjonalistę – panią Małgorzatę Jastrzębską – pracującą w Fundacji Wspierania 
i Rozwoju Kreatywności oraz będącą trenerem w Centrum Szkoleniowym A-Z.  
Z naszym gościem spotkały się klasy III z Publicznego 
Gimnazjum w Gidlach. Spotkanie miało charakter 
warsztatowy i rozpoczęło się ćwiczeniem, podczas którego 
uczniowie wykazali się doskonałą znajomością „zawodów 
przyszłości” oraz mieli moŜliwość wypowiedzenia się na 
temat swoich umiejętności, które byłyby przydatne do 
wykonywania wylosowanego przez siebie zawodu. Pani 
Małgorzata Jastrzębska przybliŜyła młodzieŜy swoją drogę 
do osiągnięcia sukcesu, przekonując, Ŝe warto podejmować 
wyzwania i kształcić swoje umiejętności. Podkreśliła 
równieŜ, jak waŜną rolę odgrywa znajomość języków 
obcych  a takŜe umiejętność posługiwania się nowymi 
technologiami.  

Uczniowie chętnie zadawali naszemu gościowi pytania, które dotyczyły takich problemów jak: znaczenia słowa sukces czy 
plusy i minusy wykonywanej pracy. Ciekawym elementem tego spotkania okazał się quiz wiedzy o aktualnej sytuacji i trendach na 
rynku pracy. Dzięki niemu młodzieŜ mogła dowiedzieć się min. czym jest startup i geoarbitraŜ oraz od czego zaleŜy bezrobocie. 
Cennym źródłem informacji o rynku pracy były materiały edukacyjne w postaci listy linków do stron internetowych. Uczniowie 
zostali zapoznani równieŜ z moŜliwością wzięcia udziału w konkursie dotyczącym samodzielnego zorganizowania spotkania 
z udziałem lokalnego młodego profesjonalisty. Spotkanie w ramach projektu „Link do Przyszłości” było dla wszystkich uczestników 
ciekawym     i pełnym nowych inspiracji doświadczeniem, o czym świadczą pozytywne opinie młodzieŜy spisane w postaci cytatów. 
Na koniec nie zabrakło równieŜ podziękowań oraz wspólnego pamiątkowego zdjęcia. 
 

Szkolenia z projektu „RozPracuj to z Biblioteką”  
W dniach 31.02.2013 r. oraz 01.02.2013 r. odbyły się pierwsze szkolenia w ramach projektu „RozPracuj to z Biblioteką”, do którego 
przystąpiła nasza biblioteka. W wyjeździe szkoleniowym wzięła udział dyrekcja i pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Gidlach oraz Filii w Pławnie i CięŜkowicach. W warsztatach, których tematyka dotyczyła „Planowania rozwoju biblioteki”, 
uczestniczyły równieŜ biblioteki z Gorzkowic i Przedborza. Szkolenie prowadzone było przez p. Ewę Jasińską – trenerkę Centrum  

Wspierania Aktywności Lokalnej (CAL). Cykl spotkań 
szkoleniowych , w których będziemy uczestniczyć pozwoli nam 
otworzyć się na nowe moŜliwości pracy w środowisku 
lokalnym oraz pokazać, Ŝe biblioteka jest przestrzenią edukacji 
społecznej i kulturalnej. 
W dniach 28.02.2013 r. i 01.03.2013 r. pracownicy Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Gidlach oraz Filii w Pławnie 
i CięŜkowicach wzięli udział w drugim module szkoleniowym  
projektu „RozPracuj to z Biblioteką”. W ramach umacniania 
współpracy pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz 
społeczności lokalnej, w warsztatach uczestniczył pracownik 
socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gidlach – p. 
Izabela Gieroń. Tematyka szkolenia dotyczyła analizy zasobów 
gminy i  biblioteki oraz badania potrzeb róŜnych grup 
uŜytkowników. Zdobyta wiedza oraz współpraca tych dwóch 
instytucji pozwoli lepiej wykorzystać ich potencjał w swojej 
pracy oraz w kontaktach ze środowiskiem lokalnym. 
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„Głośno czytać kaŜdy moŜe” w GBP Gidle 
 

W dniu 26.03.2013 r. Bibliotekę w Gidlach odwiedziła grupa 
przedszkolaków z klasy „0” z Publicznego Przedszkola 
w Gidlach. Najmłodsi czytelnicy przyłączyli się do akcji „Cała 
Polska Czyta Dzieciom” i z uwagą wysłuchali bajki A. Krelli-
Moch pt. „Królewna Lenka nie chce być grzeczna”. Przeczytana 
ksiąŜka posłuŜyła do rozmowy na temat zasad dobrego 
zachowania się w róŜnych sytuacjach i miejscach, 
np. w przedszkolu, w domu, przy stole. Przedszkolaki 
przypomniały zwroty grzecznościowe, których powinniśmy 
uŜywać na co dzień oraz zastanawiały się, kogo moŜemy nazwać 
dŜentelmenem. W radosnych i wiosennych nastrojach dzieci 
opuściły bibliotekę i zgodziły się ze stwierdzeniem, Ŝe warto być 
grzecznym. 

 
„Zwyczaje Wielkanocne” w Filii Pławno 

 
W dniu 14.03.2013 r. Bibliotekę w Pławnie odwiedzili uczniowie 
klasy I ZSG Pławno i wzięli udział w lekcji tematycznej  
„Zwyczaje Wielkanocne”. Spotkanie było doskonałą okazją do 
przybliŜenia dzieciom tradycji oraz symboliki Świąt 
Wielkanocnych. Lekcja połączona była z warsztatami, podczas 
których dzieci, przy pomocy róŜnych technik plastycznych, 
wykonywały pisanki. Prace uczniów moŜna obejrzeć na 
wystawie w bibliotece. Na zakończenie zajęć wszyscy 
w radosnych nastrojach złoŜyli sobie świąteczne Ŝyczenia.  
 

III moduł szkoleniowy  
„RozPracuj to z Biblioteką” 

 
W dniach 04.04.2013 r. i 05.04.2013 r. uczestnicy projektu 
„RozPracuj to z Biblioteką” z Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Gidlach wzięli udział w kolejnym module szkoleniowym. Tematem 
warsztatów była „Biblioteka – miejsce edukacji i animacji”. 
Jednym z elementów szkolenia jest kurs blendet – learningowy 
„Biblioteczne Okno na Rynek Pracy”, który pozwoli wypracować 
rolę i miejsce biblioteki na lokalnym rynku pracy oraz poznać 
występujące na nim zjawiska i mechanizmy.  

 
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego  

„Ozdoby Wielkanocne” 
Konkurs  plastyczny „Ozdoby Wielkanocne” ogłoszony został 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gidlach i  adresowany był 
do uczniów klas I-III z terenu Gminy Gidle. Do organizatora 
wpłynęły 44  prace plastyczne wykonane róŜnymi technikami. 
Komisja oceniała prace w trzech kategoriach wiekowych : 
Kategoria klas I 
Miejsce I -   Michał Skórka - ZSG Pławno 
Miejsce II  - Mateusz Kowalski  - PSP CięŜkowice 
Miejsce III – Maja Niedźwiecka - PSP Gidle 
                      Łukasz Owczarek - ZSG Pławno 
Kategoria klas II  
Miejsce I  - Malwina Romańczyk - PSP Gidle 
Miejsce II  - Milena Cichocka  - PSP CięŜkowice 
WyróŜnienie  - Krzysztof Gołdon - PSP Gidle 
Kategoria klas III 
Miejsce I – Kinga Frymus - PSP Gidle 
                    Zuzanna Dziadkiewicz - PSP Gidle 
Miejsce II  - Emilia Rokita - ZSG Pławno 
                     Mateusz Baryła -  PSP CięŜkowice 
Miejsce III – Wiktoria Kędra - PSP Gidle 
WyróŜnienie -  Krystian NoŜownik - PSP CięŜkowice 
                        Katarzyna Kubik - PSP Gidle 

„Link do Przyszłości”  
– spotkanie z Łukaszem Pieterem 

 
„Rewelacyjne, interesujące, ciekawe spotkanie”, „sympatyczna 
atmosfera” – tak brzmiały opinie uczestników spotkania z 
młodym profesjonalistą Panem Łukaszem Pieterem, które odbyło 
się 11 kwietnia 2013 r. w ramach projektu „Link do Przyszłości. 
Młodzi. Internet. Kariera”. Gminna Biblioteka Publiczna w 
Gidlach zaprosiła do udziału w projekcie uczniów klasy III i II A 
gimnazjum z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Pławnie. 
MłodzieŜ miała okazję dowiedzieć się jak wygląda praca 
dziennikarza muzycznego, poznać  serwisy muzyczne  (Deezer i 
Spotify) oraz drogę naszego gościa do osiągnięcia sukcesu. Pan 
Łukasz Pieter przekonywał uczestników spotkania do tego, Ŝe juŜ 
teraz warto postawić pierwszy krok aby przybliŜyć się do 
realizacji swoich marzeń. Podczas spotkania pojawiło się wiele 
pytań, które dotyczyły pracy w radiu, koncertów, spotkań z 
wykonawcami oraz przeprowadzania wywiadów. Pozytywna 
ocena spotkania pojawiła się w opiniach wszystkich uczestników 
spisanych w postaci cytatów  oraz w wypełnionych ankietach. Na 
zakończenie nie zabrakło podziękowań oraz wspólnego 
pamiątkowego zdjęcia.  
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Eliminacje VII Gminnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
W środę 23 stycznia sala kameralna GOK-u w Gidlach rozbrzmiewała echem kolęd i pastorałek. W kolejnym – VII Festiwalu Kolęd 

i Pastorałek zaprezentowało się łącznie 39 wokalistów reprezentujących szkoły z terenu naszej gminy, takŜe z śytna, Garnka oraz 
Kłomnic. Jury w składzie: Dyrektor GBP w Gidlach p. Jolanta Komorowska, wokalistka p. Sylwia Łuczyńska oraz przedstawiciel 
Fundacji Rozwoju Ruchu Pielgrzymkowego i Turystycznego w Gidlach p. BoŜena Olszewska przyznało nagrody wokalistom w trzech 
grupach wiekowych.  

Niedzielnym popołudniem – 27 stycznia 
- w Klasztorze Ojców Dominikanów 
w Gidlach odbył się uroczysty koncert 
laureatów VII Gminnego Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek połączony 
z wręczeniem upominków wszystkim 
nagrodzonym. Licznie zgromadzoną 
publiczność powitali przeor OO Marek 
Grzelczak, Wójt Gminy Gidle 
p. Krystyna Kubasiak oraz Dyrektor 
GOK p. Violetta Ojrzyńska.  
Koncert rozpoczęła prezentacja wokalna 
Scholi działającej przy Klasztorze pod 
opieką p. Karola Pospieszalskiego. 
Wszystkim laureatom festiwalu 
wręczono nagrody ksiąŜkowe oraz 
pamiątkowe dyplomy ufundowane 
przez GOK w Gidlach oraz Fundację 
Rozwoju Ruchu Pielgrzymkowego 
i Turystycznego w Gidlach.  
 
Nagrodzeni zostali: 

Kategoria 7 – 9 lat 
Grand Prix  – Barbara Moroń  
1 miejsce – Amelia Zatoń  
1 miejsce – Justyna Frączyk  
2 miejsce – Dominika Musiał  
2 miejsce – Emilia Rokita  
3 miejsce – Mateusz Kosmala  
3 miejsce – Dawid Skórka 

WyróŜnienia 
Filip Bielecki     
Dawid Łągiewka  
Magdalena Górecka  
Daniel Strączyński  

Nagrodzeni z Fundacji 
Wiktoria Matyaszczyk 
Dominik NoŜownik 

Kategoria 10 -12 lat 
Grand Prix  – Maria Markiewicz  
1 miejsce – Aleksandra Wierzbicka  
2 miejsce – Sylwia Ścisły  
3 miejsce – Wiktoria Barska  

WyróŜnienia 
Dominika Borowik  
Inez Zatoń  
Nagrodzeni z Fundacji 
Eryk Kluziński 
Zuzanna Kowalska 

Kategoria gimnazjum 
1 miejsce – Malwina Sztandera       
2 miejsce – Karina Szczepańska  
3 miejsce  - Katarzyna Socha  

WyróŜnienie 
Klaudia Musiał  

Nagrodzeni z Fundacji 
Grand Prix – Adrianna Moroń 
1 miejsce – Olga Chodyna 
Wszystkim laureatom, rodzicom       i opiekunom 
młodych wokalistów gratulujemy. 
 

Wspólne kolędowanie 
 

Podsumowanie ferii zimowych 
Podczas tegorocznych ferii zimowych Gminny Ośrodek Kultury 

tętnił Ŝyciem. Dla najmłodszych przygotowano pokazy bajek na duŜym 
ekranie. W sali kameralnej GOK trzy seanse filmowe zgromadziły 
łącznie ok. 50 maluchów, które śledziły losy Renifera Niko, 
KsięŜniczki i śaby oraz Zygzaka Mcqueena. Opiekę nad grupą 
sprawował instruktor Jarosław Gonera. Grupa przedszkolaków wzięła 
takŜe udział w warsztatach plastycznych lepienia z gliny, 
prowadzonych przez instruktora Nelę Plewińską. Owocem pracy 
biorącej udział w warsztatach plastycznych grupy starszej są obrazy 
malowane na szkle. „Jak zostać dobrym dziennikarzem” – to tytuł 
warsztatów  dziennikarskich,  które  odbyły  się  w  GOK-u  pod  okiem  

 
 

Violetty Ojrzyńskiej. Młodzi kandydaci na dziennikarzy zgłębiali 
tajniki wiedzy i wykonywali zadania warsztatowe mające na celu 
zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z pracą dziennikarza. Dla 
osób, które chciały rozwinąć umiejętności gry na instrumentach 
zorganizowano zajęcia „Zimowe spotkania z muzyką”, gdzie 
instruktor Karol Pospieszalski wprowadzał adeptów sztuki w świat 
muzyki. Prezentacje talentów wokalnych, szlifowanie umiejętności i 
interpretacji piosenki rozwijano podczas Akademii Wokalnej - zajęć 
prowadzonych przez dyrektora GOK Violettę Ojrzyńską. Miłośnicy 
gry w tenisa stołowego brali udział w zajęciach sportowych, 
zorganizowanych przez instruktora Jarosława Gonerę i zwieńczonych 
udziałem w I Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego. 
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Ogromnym zainteresowaniem cieszył się zorganizowany        
dn. 20 lutego w sali kameralnej GOK w Gidlach I Gminny 
Turniej Tenisa Stołowego. Uczestnicy – 26 osób- rozgrywali 
pojedynki w trzech kategoriach wiekowych. Po zaciętych 
rozgrywkach w poszczególnych kategoriach nagrodzeni 
zostali: 
 
Kategoria uczniowie Szkoły Podstawowej - Chłopcy 
I miejsce - Filip Rozpędek - CięŜkowice 
II miejsce - Hubert Balcarczyk – CięŜkowice 
III miejsce - Jakub Motyl – Pławno 
 
Kategoria Gimnazjaliści - Chłopcy 
I miejsce  - Mariusz Werner – CięŜkowice 
II miejsce - Krzysztof Ojrzyński – Gidle 
III miejsce - Konrad Chrostowski – Gidle 
 
Kategoria Dziewczęta 
I miejsce - Marta Ociepa – CięŜkowice 
II miejsce - Patrycja Rylik – Ludwików 
III miejsce - Kinga Rylik – Ludwików 
 

Laureaci zostali nagrodzeni dyplomami, a zdobywcy pierwszych miejsc 
w kaŜdej kategorii wiekowej otrzymali puchary. Wszystkim 
zwycięzcom gratulujemy! 
 

I Gminny Turniej Tenisa Stołowego za nami 
 

Warsztaty Decoupage 
 
Podczas ferii zimowych ponad 30 wychowanków świetlic wzięło 

udział w warsztatach decoupage, które odbyły się 21 lutego w świetlicy 
w Ludwikowie. 
Decoupage to  technika zdobnicza znana od dawna, w dodatku bardzo 
prosta. Za jej pomocą moŜna niemal  kaŜdy przedmiot w szybki i łatwy 
sposób efektownie ozdobić.  Technika decoupage polega na 
efektywnym zdobieniu przedmiotów np. mebli, skrzynek, kasetek, 
doniczek poprzez wydzieranie elementów papierowych  i naklejaniu 
ich na wybraną powierzchnię. Pod kierunkiem prowadzącej warsztaty 
p. Anety Boruty dzieci i młodzieŜ wykonali piękne, unikatowe 
zdobienia wazonów, desek, butelek. Nabyte umiejętności z pewnością 
przydadzą się uczestnikom warsztatów podkreślając ich wraŜliwość 
estetyczną i twórczą pracę. 

Zimowo - na sportowo w świetlicy w Pławnie  
 

W świetlicy w Pławnie podczas ferii zimowych przygotowano szereg atrakcji w postaci konkursów i rozgrywek sportowych, gdzie 
laury mogli zdobyć nie tylko wychowankowie świetlicy, ale wszyscy ci, którzy w przyjemny sposób chcieli spędzić wolny czas. 
Wyniki konkursowych zmagań przedstawiają się następująco: 

TENIS STOŁOWY   
kat. chłopcy powyŜej 15 lat 
I miejsce – Maciej Gajecki 
II miejsce – Zbigniew Ojrzyński 
III miejsce  - Przemysław Gonera 
kat. chłopcy gimnazjum 
I miejsce – Krzysztof Ojrzyński 
II miejsce – Łukasz Urbańczyk 
Kat. chłopcy szkoła podstawowa 
I miejsce – Jakub Motyl 
II miejsce – Marcin Bartnik  
II miejsce – Jakub Łyp 

BILARD  
Kat. dziewczęta 
I miejsce – Edyta Sapis 
II miejsce – Joanna Gawin 
II miejsce – Olga Robakiewicz 
Kat. chłopcy gimnazjum 
I miejsce – Krzysztof Ojrzyński 
II miejsce Łukasz Urbańczyk 
Kat. chłopcy szkoła podstawowa 
I miejsce – Jakub Motyl 
II miejsce – Marcin Bartnik  
II miejsce – Miłosz Pioruński 
Kat. chłopcy powyŜej 16 lat 
I miejsce – Mateusz Wiśniewski 
II miejsce – Przemysław Gonera 
II miejsce - Marcin Firek  
 

PIŁKARZYKI  
Kat. chłopcy powyŜej 16 lat 
I miejsce – Radosław Zatoń 
II miejsce – Sławomir Ogrodnik  
III miejsce – Adrian Dąbrowski 
Kat. chłopcy poniŜej 15 lat 
I miejsce – Jakub Motyl 
II miejsce – Miłosz Pioruński 
CHIŃCZYK  
Kat. dzieci młodszych 
I miejsce – Jakub Motyl 
II miejsce Wiktoria Olborska 
Kat. młodzieŜ 
I miejsce – Monika Pawłowska 
„TYSI ĄC”  
I miejsce – Maria Gonera 
WARCABY  
I miejsce – Miłosz Pioruński 
II miejsce – Michał Kulka 
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GOPS w Gidlach  informuje, Ŝe w 2013r. będzie po raz kolejny realizował projekt systemowy "Aktywizacja społeczno-zawodowa 
mieszkańców Gminy Gidle  zagroŜonych wykluczeniem społecznym". 
Wniosek został złoŜony w dniu 15 luty 2013 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi,  spełnił wymagane kryteria formalne, został 
zarejestrowany w Krajowym Systemie Informatycznym i przekazany do oceny merytorycznej. W bieŜącym roku zamierzamy 
zaktywizować i przeszkolić 10 osób (6 kobiet i 4 męŜczyzn), będzie równieŜ kontynuowane zatrudnienie pracownika socjalnego.  
W ramach projektu będą przeprowadzone szkolenia z psychologiem i doradcą zawodowym oraz szkolenia zawodowe zgodnie                       
z  indywidualnymi predyspozycjami uczestników projektu. Ponadto dla uczestników planuje się posiłki w trakcie zajęć, wsparcie 
finansowe w formie zasiłków celowych i okresowych, wycieczkę do kina lub teatru, spotkanie o charakterze świątecznym, voucher na 
usługi fryzjerskie, ubezpieczenie zdrowotne. 
 

EFS w Gminie Gidle w 2013 
r   

INFORMACJE GOPS 

Przesłuchania „Majowa Nutka 2013” 
Podczas tegorocznych przesłuchań do 
Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Tańca „Majowa 
Nutka”, które odbyły się dn. 16 marca w Częstochowie 
przed jury zaprezentowało 
się ponad 160 
wykonawców z całej 
Polski. Eliminacje mają 
na celu wyłonienie 
najlepszych wokalistów, 
którzy wraz z innymi 
solistami z dziesięciu 
krajów europejskich 
wezmą udział w finale 
„Majowej Nutki” 
początkiem maja.  
W gronie finalistów 
znalazły się podopieczne 
Studia Piosenki 
działającego przy GOK-u 
w Gidlach: Justyna 
Frączyk, Marysia 
Markiewicz oraz Kasia 
Utratny.  
Wokalistkom serdecznie gratulujemy i czekamy na 
dalsze sukcesy. 
 

Zauroczeni miłością 
 

Kiedy trzymam Cię za dłonie 
Patrząc w Twoje piękne oczy 

Widzę jak w nich światło tonie 
Myślę - nic mnie tu juŜ nie zaskoczy. 

 
I gdy razem tak stoimy 

Jak w zwierciadło zapatrzeni 
W głębi duszy wciąŜ milczymy 

Swą miłością zaskoczeni. 
 

KaŜda chwila się przedłuŜa 
Zegar juŜ nie liczy dni 
Na stoliku zwiędła róŜa 

W chwili szczęścia jasno lśni. 
 

Nie ma strachu ani Ŝalu 
śe gdy minie piękny czas 

Pozostanę sam w mieszkaniu 
Mimo, iŜ blask róŜy zgasł. 

 
Autorzy: 

Paweł Jędrzejczyk, 
 Marta Boroek 

Wartość przyjaźni 
 

Czasami czujesz się niedoceniony  
i przez wszystkich odrzucony 

Świat staje się wówczas całkiem szary,  
a w Twoim sercu otwierają się rany 

Wspominasz wcześniejsze błędy i spory,  
o których pamiętasz do tej pory. 

 
Po czasie Ŝycie wydaje się obce,  

nie wiesz dlaczego - wciąŜ jesteś w kropce 
Czas szybko biegnie, wszystko się zmienia 

- juŜ nie masz czasu na przemyślenia 
Dotychczasowe marzenia, cele i plany,  
to świat odległy, wciąŜ zapomniany. 

 
Lecz z czasem znajdą się przyjaciele,  

razem, z którymi osiągniesz wiele 
W ich sile ukoisz swoje lęki, cierpienia, 
odnajdziesz spokój i chwilę wytchnienia. 

 
Autorzy: 

Paweł Jędrzejczyk,  
Kinga Rylik,  

Patrycja Rylik 

MłodzieŜ z Kółka Literackiego działającego przy świetlicy w Ludwikowie 
pod opieką instruktora - Marty Borek, oprócz omawiania róŜnorodnych 

pozycji literackich oraz pogłębiania wiedzy dotyczącej prozy i poezji, 
podejmuje próby samodzielnego tworzenia tekstów poetyckich. 

Zmiany w świadczeniach z tyt. opieki nad osoba niepełnosprawną 
Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iŜ osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki nad 
niepełnosprawnym członkiem rodziny na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do 
30 czerwca 2013r. jeŜeli spełniają warunki okre ślone w przepisach dotychczasowych. 
Z dniem 01 lipca 2013r. z mocy prawa wygasają decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. 
Od lipca 2013 roku  zmieniają się zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego  oraz wprowadza się nowe świadczenie  - 
specjalny zasiłek opiekuńczy. 
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012r. poz. 788 i 1529) ciąŜy obowiązek alimentacyjny, jeŜeli rezygnują z zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub 
pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną moŜliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału 
na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeŜeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej 
opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2. Kwota uprawniająca do otrzymania ww. 
świadczenia wynosi 623,00 zł.. 
Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki, uwaŜa się dochód następujących członków rodziny: 
1)w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia: 

a) osoby wymagającej opieki, 
b) rodziców osoby wymagającej opieki, 
c) małŜonka rodzica osoby wymagającej opieki, 
d) osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko, 
e) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-d, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku Ŝycia 

- z tym Ŝe do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego                   
w związku małŜeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a takŜe rodzica osoby wymagającej opieki 
zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz; 



 15 

2) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia: 
a) osoby wymagającej opieki, 
b) małŜonka osoby wymagającej opieki, 
c) osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko, 
d) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku Ŝycia 

-z tym Ŝe do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego                   
w związku małŜeńskim, a takŜe pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. 
W przypadku gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę znajdującą się pod opieką opiekuna prawnego lub 
umieszczoną w rodzinie zastępczej spokrewnionej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.3)), uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby 
wymagającej opieki. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie. 
 

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeŜeli: 
1) osoba sprawująca opiekę: 
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z 

tytułu śmierci małŜonka przyznanej w przypadku zbiegu 
prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-
rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego 
świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego 
lub świadczenia przedemerytalnego, 

b) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu 
i rentowym z innych tytułów, 

c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub 
świadczenia pielęgnacyjnego, 

d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności; 

2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie 
zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej,               
w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością 
kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce 
zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku 
szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki 
przez więcej niŜ 5 dni w tygodniu; 
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do 
wcześniejszej emerytury; 
4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo 
do dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. przebywania na urlopie 
wychowawczym, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub 
świadczenia pielęgnacyjnego; 
5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku 
do zasiłku rodzinnego z tyt. przebywania na urlopie 
wychowawczym, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub 
prawo do świadczenia pielęgnacyjnego; 
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za 
granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych 
z opieką, chyba Ŝe przepisy o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy 
o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej."; 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej przysługuje: 

1) matce albo ojcu, 
2) opiekunowi faktycznemu dziecka, 
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej, 
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąŜy 
obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu 
niepełnosprawności: 
- jeŜeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą 
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności 
łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej 
opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną moŜliwością samodzielnej egzystencji oraz 
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka 
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 
1a. Osobom innym niŜ spokrewnione w pierwszym stopniu 
z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie 
pielęgnacyjne, w przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące 
warunki: 
a) rodzice osoby wymagającej opieki nie Ŝyją, zostali 

pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują 
się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

b) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, 
są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności; 

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeŜeli:  
niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: 
1) nie później niŜ do ukończenia 18. roku Ŝycia lub 
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyŜszej, jednak nie później niŜ do ukończenia 25. roku Ŝycia.", 
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie - od lipca 2013 r" 
 
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeŜeli: 
1) osoba sprawująca opiekę: 

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małŜonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa 
do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego 
świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego; 
2) osoba wymagająca opieki: 

a) pozostaje w związku małŜeńskim, chyba Ŝe współmałŜonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, 

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo,                  
w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym 
w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta 
w niej z całodobowej opieki przez więcej niŜ 5 dni w tygodniu. 
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BECIKOWE 
Od 1 stycznia 2013r. prawo do jednorazowej zapomogi 
z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), jest 
uzaleŜnione od kryterium dochodowego. Jednorazowa 
zapomoga przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi 
prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka jeŜeli 
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 
kwoty 1922 zł netto za 2011 rok. Dochód rodziny ustalany 
jest  na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego 
i informacji od pracodawcy o wysokości odprowadzonej  do 
ZUS  9% składki na ubezpieczenie zdrowotne. 
 

STOP PRZEMOCY   !!!  
Według Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie przemoc domowa to wszelkie incydenty 
gróźb, przemocy lub nękania (psychologicznego, fizycznego, 
seksualnego, ekonomicznego lub emocjonalnego) między 
osobami dorosłymi, którzy Ŝyją w związku partnerskim lub są 
członkami tej samej rodziny, niezaleŜnie od płci i orientacji 
seksualnej.  
Zgodnie z art. 207 Kodeksu Karnego, przemoc w rodzinie 
jest przestępstwem.  
§1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą 
najbli Ŝszą lub na inną osoba pozostającą w stałym lub 
przemijaj ącym stosunku zaleŜności od sprawcy albo nad 
małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan 
psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do lat 5. 
§2. JeŜeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem 
szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze 
pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10. 
§3. JeŜeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest 
targnięcie się pokrzywdzonego na własne Ŝycie, sprawca 
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.  
Przemoc domowa charakteryzuje się tym, Ŝe: 

Jest intencjonalna 
Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu 
kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. 

Siły są nierównomierne 
W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest 
słabsza a sprawca silniejszy. 

Narusza prawa i dobra osobiste 
Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa 
ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku 

itd.). 
Powoduje cierpienie i ból 

Sprawca naraŜa zdrowie i Ŝycie ofiary na powaŜne szkody. 
Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, Ŝe ofiara ma mniejszą 
zdolność do samoobrony. 
 

JEśELI JESTEŚ OFIARĄ LUB ŚWIADKIEM 
PRZEMOCY W RODZINIE  

powiadom: 
Urząd Gminy  (34/3272-027 wew.221) 

Policję (997) 
Prokuratur ę (44-683-47-70) 

 
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

„Niebieska Linia”  infolinia : 801 120 002   
pn.-sob.  8.00 – 22.00 

 
Pamiętaj!  

Nikt nie zasługuje na bicie, krzywdzenie, maltretowanie  
– nic nie usprawiedliwia zachowań sprawcy! 

Przemoc w rodzinie występuje we wszystkich grupach 
społecznych, niezaleŜnie od poziomu wykształcenia  

czy sytuacji materialnej! 
Przemoc w rodzinie rzadko bywa jednorazowym incydentem 

– jeśli nie zostanie podjęte stanowcze działanie wobec 
sprawcy – przemoc się powtórzy. 

 

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury; 
4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. przebywania na urlopie 
wychowawczym, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego; 
5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. przebywania na urlopie 
wychowawczym, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego; 
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, 
chyba Ŝe przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym 
stanowią inaczej."; 

Wszelkie informacje moŜna uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gidlach tel. 34 3272-027 wew. 220 lub osobiście 

NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA W TWOIM DOMU 
 

Nadawaniem programów telewizyjnych 
z multipleksów cyfrowych w standardzie DVB-T 
objęto juŜ obszar całej Polski. Sygnał analogowy 
z nadajnika w Częstochowie Wręczycy zniknie 
juŜ 22 kwietnia 2013 roku.  

Do dnia 20 maja Br sygnał analogowy będzie nadawany jeszcze 
z nadajnika w Łodzi a do 17 czerwca z nadajnika 
Przysucha/Kozłowiec. 
 

Co naleŜy wiedzieć o cyfryzacji 
Tradycyjne analogowe odbiorniki telewizyjne nie są zdolne do 
odbioru emisji cyfrowych. Wysoka jakość cyfrowego obrazu 
i dźwięku wymaga posiadania odbiornika telewizyjnego 
z wbudowanym tunerem MPEG-4. Innym dostępnym 
rozwiązaniem jest zakup zewnętrznego dekodera – tzw. 
„przystawki STB” i podłączenia go do analogowego telewizora.  
Rozwiązanie polegające na zakupie dekodera STB jest tańsze 
i nie wymaga zmiany odbiornika telewizyjnego – cena takiego 
dekodera waha się w granicach 100-150 zł 
Pamiętajmy  sprzęt do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej 
najlepiej zakupić u sprawdzonego i rzetelnego sprzedawcy  
Odbiór sygnału cyfrowego najczęściej umoŜliwi 
wykorzystywana do tej pory antena. 
 

Zalety naziemnej telewizji cyfrowej 
Dzięki cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce w miejsce 
dotychczas dostępnych kilku programów telewizji analogowej, 
pojawią się nawet 24 bezpłatne programy telewizji cyfrowej        
o zasięgu ogólnopolskim.  
 

W ofercie NTC są dostępne następujące programy TV: 
� MUX-1:  TVP1 HD, TVP2, TVP INFO, Polo TV, ESKA 

TV, ATM Rozrywka TV, T-TV  
� MUX-2:  Polsat, Polsat Sport News, TVN, TVN7, TV Puls, 

TV Puls 2, TV4, TV6 
� MUX-3:  TVP1, TVP2 HD, TVP INFO, TVP Kultura, TVP 

Historia, TVP Polonia 
Szczegółowe informacje moŜna uzyskać na stronie internetowej 
www.cyfryzacja.gov.pl oraz bezpłatnej infolinii pod nr telefonu              
800-007-788 


