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Z Sesji Rady Gminy  
 
W okresie od 30 marca do 13 lipca podczas Sesji Rady Gminy Radni podjęli uchwały w sprawie: 
− przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Gidle 
− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka 

Kultury w Gidlach za rok 2011 
− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Gidlach za rok 2011 
− określenia zasad, sposobu i trybu umarzania odraczania spłaty lub rozkładania na raty naleŜności 

pienięŜnych mających charakter cywilnoprawny… 
− przekazania środków na rzecz Policji, 
− zmian w budŜecie Gminy Gidle na rok 2012, 
− zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2012-2017, 
− nadania Statutu SP ZOZ w Gidlach, 
− zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok, 
− udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2011, 
− zaciągnięcia poŜyczki bankowej długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych            

z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. 

Świętowali Świętowali Świętowali Świętowali Złote GodyZłote GodyZłote GodyZłote Gody    
 

W czwartek, 21 czerwca w sali narad Urzędu Gminy Gidle odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie poŜycie 
małŜeńskie. W roku bieŜącym Prezydent RP uhonorował tym odznaczeniem 12 par z terenu naszej gminy: Agnieszkę i Jerzego 
Gloców, Teresę i Stanisława Jurczyków, Sabinę i Gabriela Klekowskich, Teresę i Bogusława Majaków, Cecylię i Leszka Sikorów, 
Helenę i Stanisława Walczaków, Pelagię i Kazimierza Wojciechowskich, Jadwigę i Zenobiusza Zatoniów, Romualdę i Kaliksta 
Baniosów, Halinę i Józefa Dobroniów, Juliannę i Henryka Motylów, Janinę i Piotra Wójcików. W imieniu Prezydenta RP medale 
wręczyła Wójt Gminy Gidle – Krystyna Kubasiak. Natomiast od lokalnych władz Jubilaci otrzymali „ciepły” prezent w postaci 
koców. Po części oficjalnej zaproszono Jubilatów i ich rodziny na część artystyczną, która odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Gidlach. Tam wysłuchano montaŜu słowno-muzycznego przygotowanego specjalnie na tę uroczystość przez młodzieŜ ze Studia 
Wokalnego GOK. Uroczystość zakończyła się tradycyjną lampką szampana oraz słodkim poczęstunkiem. 
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 Nowy projekt edukacyjny realizowany przez gminne placówki 

oświatowe 
W dniu 10.04.2012r. podpisano umowę z wykonawcą „ ELMAJO” 
Usługi Szkoleniowe z miejscowości Szczawno Zdrój na realizację 
zadania: Świadczenie usługi edukacyjnej w ramach projektu - 
Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III 
szkół podstawowych na terenie Gminy Gidle. Zamówienie 
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 
„Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, 
Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie 
róŜnic w jakości usług edukacyjnych”, tytuł projektu: 
„Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III 
szkół podstawowych na terenie Gminy Gidle”. PowyŜsza firma 
przeprowadzi cykl zajęć edukacyjnych z dziećmi klas I-III 
wszystkich szkół podstawowych z terenu naszej gminy, w zakres 
których wchodzą: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi 
trudnościami w czytaniu i pisaniu, logopedia, zajęcia dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno – 
przyrodniczych oraz gimnastyka korekcyjna. Zajęcia ruszyły 
w kwietniu, a ich zakończenie przewidziane jest na dzień 
31.01.2013r. Łączny koszt przeprowadzenia zajęć wyniesie brutto: 
45.570,00zł. W ramach powyŜszego projektu zakupiono takŜe  
pomoce dydaktyczne przeznaczone  do 3 placówek oświatowych, 
w których jest on realizowany. Zakres oraz rodzaj pomocy 
dydaktycznych ustaliły poszczególne szkoły, a dostarczył je 
wykonawca: OPI T. Boborowski i B. Kamiński s.c. z Chróścina, 
za łączną cenę brutto: 18.004,40zł. Ponadto za 10000 zł zakupiono 
komputery przenośne i programy do logopedii.   
 
Trwaj ą prace przy planach zagospodarowania przestrzennego 
W kwietniu br., po zaopiniowaniu przez Gminną Komisję 
Urbanistyczno-Architektoniczną, przesłano do jednostek 
uzgadniających i opiniujących projekt planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu połoŜonego w obrębie geodezyjnym 
Gowarzów w miejscowości Borki po wschodniej stronie drogi 
krajowej nr 91. Po uzyskaniu wszystkich wymaganych uzgodnień 
projekt planu zostanie wyłoŜony do publicznej dyskusji. Plan 
sporządza AD URBI Biuro Projektowe Urbanistyczno-
Architektoniczne z Częstochowy, za cenę brutto: 17.220,00 zł.   
 

Likwidacja wysypiska zakończona 
29 czerwca zakończono prace przy zamknięciu i rekultywacji 
składowiska odpadów stałych  w miejscowości Pławno, które 
wykonywała firma: PPHU EWE-MAR Krzysztof Wajszczyk               
z Będkowa. W ostatniej fazie prac wykonano warstwy 
rekultywacyjne wraz z rowami odparowującymi. Nasadzenie 
roślinności przełoŜono na okres jesienny. Koszt wykonania 
inwestycji wyniósł brutto: 128.389,54zł.  

Nowy asfalt i chodniki w Gidlach na ul. Piaski 
W dniu 28.05.2012r. zawarto umowę z wykonawcą: P.U.H. 
„DOMAX” Arkadiusz Mika z Boronowa na realizację zadania 
pn.: „Przebudowa ul. Piaski w Gidlach na odcinku o długości 
145m”, polegającego na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni 
z betonu asfaltowego oraz nawierzchni chodników i wjazdów 
z kostki betonowej, do posesji połoŜonych wzdłuŜ 
przebudowywanego odcinka. Inwestycję zrealizowano                     
w miesiącu czerwcu za cenę brutto 122.639,76zł.  
 
 
 

Inwestycje w Gminie 

OGŁOSZENIE 
 
Mieszkańcy, którzy wyrazili zgodę na przyłączenie posesji do 
kanalizacji zbiorczej i zostali ujęci w dokumentacji projektowej 
proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Gidlach, pokój 
nr 2 w celu zawarcia stosownej umowy na wykonanie 
indywidualnego przyłącza.  
 

Ruszyły prace przy kanalizacji 
 
Rozpoczęto prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z przykanalikami oraz przepompowniami ścieków w msc. 
Zagórze, Niesulów i Pławno – ul. Przedborska, które wykonuje 
firma: „Kaźmierczak” Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno – 
InŜynieryjnych z miejscowości Kosów gmina Moszczenica. 
Łączny koszt wykonania inwestycji wyniesie: 1.836.600,05zł, 
z czego dofinansowanie ze środków UE: 897.329,00zł. Termin 
zakończenia wszystkich prac mija dnia 15.10.2012r.  
 

              Kolejny odcinek wodociągu oddany do uŜytku 
W dniu 15.06.2012r. zakończono inwestycję i odebrano prace budowlane przy budowie wodociągu i przyłączy dla miejscowości 
Skrzypiec i Borowa. W ramach przedmiotu zamówienia wykonano sieć wodociągową z rur PVC o średnicy fi=110mm i łącznej długości 
11.718,0mb oraz 122 szt. przyłączy wodociągowych. Wartość inwestycji wyniosła brutto 1.355.980,14zł brutto, z czego dofinansowanie 
ze środków UE z „Programu rozwoju obszarów wiejskich” wyniosło: 624.051,00zł. Prace wykonało konsorcjum firm z Kielc: P.P.-U. 
„KONSITEX” Ryszard Sitek, i P.P.-U. „KONSITEX” Łukasz Sitek z Kielc. 
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Przebudowa ul. Sobieskiego w Pławnie 
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na realizację zadania 
pn. Przebudowa drogi gminnej - ulicy Sobieskiego 
w miejscowości Pławno, na odcinku o długości 161 metrów. 
Przebudowa drogi obejmuje: poszerzenie jezdni do szerokości 
5,00m, wzmocnienie istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie 
nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 8cm, obramowanie 
jezdni dwustronnie krawęŜnikiem drogowym oraz budowę 
chodnika i zjazdów z kostki betonowej, po wschodniej stronie 
jezdni. Spośród 4 ofert złoŜonych w przetargu najniŜszą cenę 
zaproponowała firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – 
Mostowych Sp. z o.o. z Kłobucka, w wysokości 109.127,32zł 
brutto. Przewiduje się realizację robót w miesiącu lipcu br.   
 

Naprawy dróg i ulic 
Wykonany został remont cząstkowy dróg gminnych             
o nawierzchni asfaltowej metodą tzw. „patchera”. Natomiast w 
chwili obecnej trwają prace przy naprawie dróg gminnych 
poprzez nawoŜenie ŜuŜla. 
 

JuŜ wkrótce modernizacja Targowicy 
Podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi 
na dofinansowanie projektu „Mały Rynek”, w ramach którego 
zmodernizowane zostanie miejsce targowe w Pławnie. Obecnie 
przygotowywana jest specyfikacja do przetargu na realizację tejŜe 
inwestycji.  

Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja 
 

Po raz kolejny w dniu 3 maja mieszkańcy Pławna i okolic 
spotkali się aby uczcić Święto Konstytucji 3 Maja. W tym roku była 
to juŜ 221 rocznica.  Uroczystości rozpoczęto o godz. 9.00 Mszą 
Świętą w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym pw. Św. 
Stanisława Biskupa Męczennika w Pławnie. Po naboŜeństwie 
uczestnicy uroczystości przemieścili się pod pomnik Jana III 
Sobieskiego, gdzie odbyła się część oficjalna tegorocznego święta. 
Tutaj Wójt Gminy – Krystyna Kubasiak przyjęła meldunek od 
Prezesa Gminnego OSP - Dariusza Wojciechowskiego o gotowości 
do uroczystych obchodów. Następnie delegacje lokalnych władz, 
radni, młodzieŜ szkolna, przedszkolaki, członkowie Zarządu OSP 
Pławno oraz członkowie Zarządu Gminnego PSL, złoŜyli wi ązanki 
kwiatów. Historyczne chwile sprzed 221 lat przypomniała w swym 
wystąpieniu Wójt Gminy – Krystyna Kubasiak, która złoŜyła równieŜ 
Ŝyczenia świętującym straŜakom. Z krótkim programem artystycznym 
wystąpiła młodzieŜ z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Pławna, a na 
zakończenie odbył się koncert Pławińskiej Orkiestry Dętej. 

Dokumentacje projektowe 
W dniu 20 czerwca 2012r. została złoŜona do Starostwa 
Powiatowego w Radomsku dokumentacja projektowa wraz 
z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę dla inwestycji  
pn.: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. 
Wygoda. Projekt wykonało biuro projektowe z Łodzi: INTER-
PRO-BUD BoŜena Bajerska. Koszt wykonania dokumentacji 
wyniósł brutto: 13.530,00zł.  
PowyŜsze biuro projektowe wykonuje równieŜ dokumentację na 
budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. 
Zabrodzie, Graby, Spalastry i Michałopol. Koszt wykonania 
dokumentacji wyniesie brutto: 26.814,00zł., a zakończenie prac 
projektowych winno nastąpić do końca sierpnia br. 

* 
Wykonywana jest dokumentacja projektowa na zadanie: budowa 
sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Stanisławice              
i Strzała oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy 
w msc. Stanisławice, którą wykonuje: YADAR Biuro 
InŜynierskie Janosik Dariusz z Radomska. Projektant w dniu 
19.06.2012r. złoŜył wniosek o wydanie decyzji o ustalenie 
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej 
na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami 
ścieków oraz kanału tłocznego obejmujące miejscowość 
Stanisławice. Po wydaniu decyzji i jej uprawomocnieniu oraz 
uzyskaniu uzgodnień z zarządcą drogi wojewódzkiej moŜliwe 
będzie zakończenie prac projektowych i złoŜenie wniosku                   
o pozwolenie na budowę.   

* 
Wykonane są mapy do celów projektowych na dokończenie 
kanalizacji sanitarnej na ul. Kartuzkiej w Gidlach za Kanałem 
Lodowym. Podpisano umowę na wykonanie projektu                              
z Przedsiębiorstwem WielobranŜowym SONDA z Częstochowy. 
Wartość dokumentacji 18204zł brutto.  

Wnioski o dofinansowanie 
Przypomnijmy, iŜ Gmina Gidle przystąpiła do Lokalnej 

Grupy Działania Region Włoszczowski. W ramach uczestnictwa 
w grupie Gmina i jej mieszkańcy oraz organizacje                              
i stowarzyszenia mogą aplikować o środki finansowe na 
działania wpisujące się w Lokalną Strategię Rozwoju LGD. 
W ramach naborów wniosków, które miały miejsce w maju                   
i czerwcu br złoŜone zostały wnioski: 
Gmina Gidle – Budowa boisk rekreacyjnych o nawierzchni 

naturalnej trawiastej oraz Wydanie folderu 
informacyjno-turystycznego i modernizacja strony 
internetowej Gminy Gidle. 

Pławińskie Towarzystwo Muzyczne – Zakup instrumentów 
muzycznych oraz przeprowadzenie zajęć nauki gry na 
instrumentach dętych dla członków Pławińskiego 
Towarzystwa Muzycznego. 

OSP Gidle – Zakup instrumentów dętych dla orkiestry przy OSP 
Gidle 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju oświaty i kultury „ALFA”  
– Bajkowa kraina – rozwijanie aktywności ruchowej 
i kulturalnej społeczności lokalnej. 

Fundusz Sołecki 
W roku 2012 Rada Gminy w Gidlach podjęła uchwałę 

w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok 2013. Tym 
sposobem sołectwa na terenie gminy będą mogły zapewnić 
mieszkańcom wsi moŜliwości samodzielnego i wspólnego 
decydowania o swoim otoczeniu i jakości Ŝycia. Środki funduszu 
przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami 
własnymi gminy i słuŜą poprawie warunków Ŝycia mieszkańców 
oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy. 

Warunkiem przyznania środków jest złoŜenie do dnia 30 
września 2012 r wniosku do Wójta Gminy Gidle wg 
przygotowanego wzoru. 
Wniosek danego sołectwa zawierający opis planowanych 
zamierzeń czy inwestycji wraz z uzasadnieniem 
i przewidywanym kosztem ich realizacji przyjmuje zebranie 
wiejskie.  

Przypomnijmy, iŜ zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. 
o funduszu sołeckim, zebranie wiejskie moŜe być zwołane 
z inicjatywy: 

a) Sołtysa,  
b) rady sołeckiej,  
c) lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. 

O terminie zebrania zawiadamia się wszystkich mieszkańców 
sołectwa. Zebranie wiejskie uchwala rodzaje zadań jakie chce 
realizować na swoim terenie.  
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EDUKACJAEDUKACJAEDUKACJAEDUKACJA TEATRALNATEATRALNATEATRALNATEATRALNA    
 

W ciągu całego roku szkolnego w celu przybliŜenia 
przedszkolakom zagadnień z zakresu edukacji teatralnej odbywały się 
cykliczne przedstawienia zapraszanych grup teatralnych. Dzieci miały 
moŜliwość obejrzenia bardzo wielu barwnych spektakli. Dzięki tym 
doświadczeniom nauczyły się zasad właściwego zachowania w teatrze. 
Zostały zapoznane z wyglądem teatru, z poszczególnymi etapami 
przygotowania inscenizacji oraz miały moŜliwość bezpośredniej obserwacji 
pracy aktora. Poznały róŜne rodzaje lalek, zasadę działania teatrzyku cieni, 
oglądały dekoracje, stroje, rekwizyty, a takŜe uczyły się krytycznego 
odbioru dzieła sztuki. Podczas jednej z takich wizyt odbyło się 
niezapomniane spotkanie z autorką ksiąŜek dla dzieci Bogusławą Hodyl, 
która to wcieliła się równieŜ w rolę aktorki w przedstawieniu pt „Strach na 
wróble". Po obejrzeniu spektakli dzieci dzieliły się swoimi odczuciami                
a takŜe samodzielnie inscenizowały obejrzane  przedstawienia. 

 
DZIEDZIEDZIEDZIEŃ  DZIECKA  DZIECKA  DZIECKA  DZIECKA    

    
Starsze przedszkolaki z okazji "Dnia Dziecka" przygotowały 

przedstawienie teatralne dla młodszych kolegów pt. „Królewna ŚnieŜka". 
Mali aktorzy włoŜyli duŜo serca i wysiłku w przygotowanie spektaklu, 
który mimo tremy wypadł wspaniale, za co zostali nagrodzeni gorącymi 
brawami. 

Dzieci 5 i 6-letnie pojechały na wycieczkę do MDK-u                      
w Radomsku gdzie obejrzały sztukę  pt „Zaczarowana kolomotywa", 
podczas której zachowywały się wzorowo wzbudzając dumę w swoich 
wychowawczyniach. 

 
Najmłodsze dzieciaki z okazji swojego święta 

odwiedziły Rodzinne Centrum Rozrywki "Hula - Kula" w 
Rędzinach. Dzieci spędziły tam niezapomniane chwile, 
którym towarzyszyła wspaniała zabawa, relaks i aktywny 
wypoczynek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    

DZIEDZIEDZIEDZIEŃ  MATKI  MATKI  MATKI  MATKI    
    

"Dzień Matki" to jeden z najpiękniejszych dni w ciągu roku. Od 
dziecka uczymy się szacunku do naszych rodziców, a miłość, która nas                
z nimi łączy, to jeden z najpiękniejszych prezentów, jakich doświadczamy. 
26 maja 2012 r. przedszkolaki z wszystkich grup wiekowych uczciły to 
wyjątkowe święto prezentując przedstawienia teatralne, wiersze i piosenki, 
składając Ŝyczenia oraz wręczając własnoręcznie wykonane upominki. 
Radościom i całusom nie było końca, bo jak wiemy „bycie mamą to 
najcięŜsza praca i największa radość" w Ŝyciu kaŜdej mamy. 
 

 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GIDLACH        

Z WIZYTZ WIZYTZ WIZYTZ WIZYTĄ  U  STRA  U  STRA  U  STRA  U  STRAśAKÓWAKÓWAKÓWAKÓW    
    

Iooo, iooo, iooo kaŜdy z nas zna sygnał straŜy 
poŜarnej, lecz nie kaŜdy miał moŜliwość odwiedzenia 
Komendy Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Radomsku, tak 
jak nasze najstarsze przedszkolaki. Dzieci zostały 
bardzo ciepło przyjęte przez straŜaków. Poznały 
specyfikę ich zawodu: oglądały mundury, narzędzia, 
wyposaŜenie wozu straŜackiego, sprzęt medyczny oraz 
profesjonalny i niezapomniany tzw. „ślizg straŜacki”. 
StraŜacy chętnie opowiadali o swojej pracy 
i demonstrowali swoje  umiejętności. 

Milusińscy z młodszych grup wiekowych 
równieŜ przeŜyli swoją przygodę. StraŜacy z OSP 
w Gidlach przyjechali na umówione spotkanie "na 
sygnale". Podczas spotkania dzieci na własnej skórze 
zostały zapoznane z działaniem pompy straŜackiej, 
przymierzały hełmy a takŜe osobiście zasiadały za 
kierownicą wozu straŜackiego. Dzięki tym spotkaniom 
spełniło się niejedno dziecięce marzenie, a po wizycie 
wielu chłopców utwierdziło się w przekonaniu, Ŝe to 
najwspanialszy zawód na świecie. 
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PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W PŁAWNIE        

W dn. 23.04.2012r. Obchodziliśmy „ Światowy Dzień KsiąŜki”.  
Z tej okazji gościła w naszym przedszkolu p. Jolanta 
Komorowska – dyrektor GBP w Gidlach, która przeczytała 
dzieciom bajkę pt. „Kopciuszek i myszki”. Potem wszyscy 
wspólnie obejrzeli film pt. „Jak powstaje ksiąŜka”.  
 
W dn. 25 i 26.04.2012r. odbyły się „Dni otwarte                           
w przedszkolu”. Nowozapisane dzieci oraz ich rodzice mieli 
okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez 
wychowawców poszczególnych grup, zwiedzić pomieszczenia 
przedszkola, oraz obejrzeć teatrzyk pt. „W krainie uprzejmości, 
czyli przygody Pippi” w wykonaniu aktorów ze Studia 
Artystycznego „Magik”  z Białegostoku. 
 
W dn. 10.05.2012r. przedszkolaki udały się na wycieczkę do 
Publicznej Biblioteki w Pławnie i wzięły udział w zajęciach ph. 
„Cztery pory roku”. 

 
 

23.05.2012r. gościł w naszym przedszkolu Teatr „PTAK”                  
p. Krystyny Popławskiej z utworem pt. „Bajka o rybaku i złotej 
rybce”. Po przedstawieniu odbyły się warsztaty teatralne. 
 
W dn. 24 i 25.05.2012r. obchodziliśmy Dzień Matki. Dzieci 
zaprezentowały część artystyczną, na którą złoŜyły się 
inscenizacje, tańce, piosenki i wierszyki. Wzruszonym mamom 
wręczyły własnoręcznie wykonane upominki. 
 
30.05.2012r. odbył się międzygrupowy konkurs pt. „Zabawy                
z literaturą” przygotowany przez p. Wiolettę Turek. Przed jury 
przedszkolaki wykazały się wiedzą dotyczącą poznanych 
utworów w ramach realizacji tematu z rocznego planu pracy 
„Zabawy z literaturą – poezja i proza dziecięca inspiracją do 
działania twórczego”. 

W dn. 5.06.2012r. grupa 5-6-latków wzięła udział w wycieczce 
autokarowej do Zaczarowanego Lasu w miejscowości Piasek 
koło Janowa. Przedszkolaki z wielką ciekawością wędrowały 
po lesie spotykając postacie ze znanych bajek: WróŜkę, 
Gajowego, Czerwonego Kapturka, Jasia i Małgosię. Zwiedzały 
równieŜ domek Baby Jagi, oraz wysłuchały legendy                         
o „Jeziorze Słonych Łez”. Po wędrówce w lesie ze smakiem 
zjadły posiłek i wzięły udział w dyskotece. Zmęczone, ale 
szczęśliwe wróciły do przedszkola. 
 
14.06.2012r. grupa 5-6-latków odbyła wycieczkę do 
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Radomsku. Starszaki                           
z zainteresowaniem zwiedziły pomieszczenia straŜy (garaŜe, 
dyspozytornię, salę konferencyjną), z wielką ciekawością 
oglądały wyposaŜenie wozu straŜackiego i wysłuchały 
pogadanki nt. bezpieczeństwa poŜarowego. 
 

 
 
 
 

19.06.2012r. Grupa 5-6-latków udała się do ZSG w Pławnie. 
Dzieci miały okazję poznać przyszłą wychowawczynię, 
zwiedzić pomieszczenia szkoły oraz obejrzeć część artystyczną                      
w wykonaniu uczniów kl. III nt. zdrowego odŜywiania się. 
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Konkursy matematyczne 
W drugim półroczu roku szkolnego 2011/12 uczniowie naszej szkoły 
wzięli udział w trzech konkursach matematycznych: 
- ogólnopolskim konkursie matematyczno – przyrodniczym ,,MIX’’ 
organizowanym przez  Centrum Edukacji Szkolnej. Pierwsze miejsce 
w kraju zajęła Agnieszka Bednarz z klasy VI, wyróŜnienie trafiło 
w ręce Ewy Barańskiej z klasy IV i Dawida Góry z klasy IV. 
- ogólnopolskim Konkursie ,,Albus” - uczennica klasy VI Agnieszka 
Bednarz zajęła II miejsce. Laureatami konkursu zostali uczniowie: na 
dziewiątym miejscu Paulina Mikicka z klasy IV, na dziesiątym 
miejscu Wojciech Romańczyk z klasy VI, wyróŜnienie trafiło do 
Justyny Ślęzak z klasy VI i Marii Markiewicz z klasy IV. 
- w konkursie „Kangur”  wyróŜnienie  zdobyli Dawid Góra z klasy IV 
i Maria Markiewicz z równieŜ z klasy IV. Do konkursów 
przygotowywała uczniów Pani Anna Bednarz. 
 

Światowy Dzień Ziemi 
Z okazji Światowego Dnia Ziemi odbył się w szkole uroczysty apel. 
Uczniowie klas VI przygotowali program artystyczny pod hasłem 
„Na ratunek Ziemi”. Wykorzystując utwory poetyckie i muzyczne 
przedstawili propozycję ochrony środowiska naturalnego oraz 
zachęcali do proekologicznych zachowań. Natomiast uczniowie klasy 
V zaprezentowali przedstawienie o charakterze ekologicznym pt 
„Mały KsiąŜe”.  

,,Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny uczeń”  
W tym półroczu nasza szkoła uczestniczyła w ogólnopolskim 
konkursie ,,Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny uczeń” . W ramach 
konkursu zorganizowano debatę uczniowską, wiele konkursów, badań 
ankietowych. Zadania konkursowe obejmowały problematykę zasad 
funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego 
(w tym norm współŜycia), poszanowania praw jednostki (w tym 
ucznia), przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi 
o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa szkół i uczniów. 
W konkursie uczestniczyło ponad 1000 szkół z całej Polski. W maju 
szkoła otrzymała honorowy tytuł „Bezpiecznej Szkoły” oraz 
członkostwo w Ogólnopolskim Klubie „Bezpieczne Szkoły”. 
 

Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 
Od  początku roku szkolnego uczniowie uczestniczyli w zajęciach 
z wychowania komunikacyjnego. Poznawali przepisy ruchu 
drogowego, sposoby udzielania pierwszej pomocy oraz uczyli się 
obsługi roweru. 24 uczniów z klasy IV i 4 uczniów klas starszych 
zdało testy na kartę rowerową, a 30 marca 2012 zdali praktyczny 
egzamin jazdy na wybudowanym miasteczku ruchu drogowego. 
Najlepsi uczniowie z kl. IV będą reprezentowali szkołę w gminnym 
Konkursie Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Egzamin na Kartę 
Rowerową zorganizowała Pani Joanna Gołdon. 
 

VI edycja Programu „Szkoła bez przemocy” 
W tym roku szkolnym nasza szkoła uczestniczyła w kolejnej edycji 
Programu Społecznego „Szkoła bez przemocy”. Zwieńczeniem 
działań wynikających z udziału w Programie był zorganizowany przy 
okazji Dnia Sportu, Dzień Szkoły bez Przemocy, w którym wzięła 
udział cała społeczność szkolna. Klasy młodsze kibicowały kolegom 
z klas IV-VI, biorącym udział w zawodach i konkurencjach 
sportowych. Przygotowały na tę okazję stroje kibica oraz 
własnoręcznie przygotowane banery z hasłem „Kibicuj ę Fair Play” . 
Wybrano, jak co roku króla i królową sportowców naszej szkoły. 
Zostali nimi: Justyna Ślęzak i Piotr Politowicz z kl. VI. 
 

Szkoła promująca zdrowie 
W dniu 19.06.2012 r.  przystąpiliśmy  do Sieci Szkół Promujących 
Zdrowie. Przedstawicielki Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim przekazali na ręce                        
p. Dyrektor- Akces przynaleŜności dla naszej szkoły. 
 

Zielona Szkoła 
W dniach 10-14.06.2012r. 26 uczniów PSP w Gidlach wyjechało 
na Zieloną Szkołę do miejscowości Dziwnówek - połoŜonej nad 
morzem. Opiekę nad uczniami sprawowały Panie: Anna 
Dąbrowska, Wanda Flasza i BoŜena Resel. Dzieci uczestniczyły 
w zajęciach edukacyjnych i korzystały z uroków nadmorskiej 
przyrody.  

Rok Korczaka 
Z okazji Roku Korczakowskiego w dniu 19 czerwca aktorzy z koła 
teatralnego ,,Ziarenko” zaprezentowali przedstawienie pt. ,,Patron 
dziecięcych marzeń” , Inscenizacja w oparciu o ksiąŜkę 
J. Korczaka ,,Król Maciuś I” została przyjęta z duŜym aplauzem. 
Uczniów przygotowywała Pani Iwona Pilarska opiekun koła 
teatralnego.  
Do Roku Korczakowskiego włączyła się równieŜ Biblioteka 
Szkolna organizując konkursy: 
- pierwszy konkurs wiedzy  pt. „ śycie Janusza Korczaka” 
przebiegał  w dwóch  etapach.  
10 maja 2012r. odbył się I etap- indywidualny. Wzięło w nim 
udział 12 uczniów z klas IV-VI. Najlepszą znajomością biografii 
Korczaka wykazali się: 
I miejsce –  Ewa Barańska – kl. IV ,   
II miejsce – Wiktoria Barska - kl. V, 
III miejsce – Agata Łęgowik – kl. VI               
- w dniu 19.06.2012r. odbył się II etap konkursu „ śycie Janusza 
Korczaka” podczas uroczystej akademii związanej z Rokiem 
Korczakowskim. Trzyosobowe reprezentacje klas zmagały się 
z pytaniami konkursowymi. Jury oceniało uczestników konkursu i 
na podstawie uzyskanych punktów przyznało następujące miejsca: 
I miejsce  – Klasa IV, II miejsce – Klasa V, III miejsce – Klasa VI. 
Drugi konkurs plastyczny pt. „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się 
cały świat ”  - Janusz Korczak przeznaczony był dla uczniów klas 
I-VI. Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej do 
wybranej ksiąŜki lub sentencji Korczaka. Zwycięzcami okazali się;     
Kat. klas I-III 
I   miejsce –  Bartosz Chrostowski - kl. II, 
II  miejsce – Patryk Barski            - kl. III, 
III miejsce – Dawid Kramek          - kl. III, 
WyróŜnienia: Zuzanna Dziadkiewicz, Martyna Sambor - kl. III 
Kat. Klas IV-VI:  
I   miejsce – Agata Łęgowik - kl. VI, 
II miejsce – Weronika Tutaj - kl. IV, 
III miejsce – Wiktoria Barska- kl. V, Karolina Tadeusiak - kl. VI 
WyróŜnienia: Aneta Tarnowska - kl. IV, Julia Bartnik   - kl. V 
 
W roku szkolnym 2011/2012 Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Gidlach przyłączyła się, jak co roku do ogólnopolskiej Akcji 
„Góra Grosza” organizowanej przez towarzystwo „Nasz Dom” dla 
dzieci z domów dziecka. Patronat nad akcją przejął Samorząd 
Uczniowski wraz z opiekunem Agnieszką Kowalską.  W ramach 
działań związanych z uczestnictwem Samorząd Uczniowski 
ogłosił we wszystkich klasach cele akcji i sposób uczestnictwa. 
Największą liczbę monet w grupie klas starszych zebrała klasa IV, 
natomiast w klasach młodszych egzequo klasa I i II.  
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Zielona Szkoła 

W dniach 11-15.06. 2012r. 32 uczniów naszej szkoły 
uczestniczyło w „Zielonej Szkole”. W tym roku młodzieŜ wraz ze 
swoimi opiekunami: panią Renatą Kucuń – Marchewką, 
p. Karoliną Ociepą i p. Beatą Nowak wybrała się do miejscowości 
Maniowy osadzonej w górach Pieninach. Jest to wieś połoŜona 
w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, 
w gminie Czorsztyn. Przeniesiona w całości z dna zbiornika na 
południowe zbocza Gorców. Sąsiedztwo lasów i jeziora stworzyło 
doskonałe moŜliwości wypoczynku. Dlatego mimo deszczowej 
pogody wszyscy się dobrze bawili. Podczas całego pobytu grupa 
odwiedziła wiele ciekawych miejsc, m. in. zaporę i zamki 
w Niedzicy, Dom Zdrojowy w Szczawnicy, wąwóz Homole, 
Pieniński Park Narodowy. Niezapomniane wraŜenia pozostawił 
wyjazd na kąpielisko termalne Besenova w Słowacji oraz rejs 
statkiem po Zalewie Czorsztyńskim. Niewątpliwą atrakcją 
„mroŜącą krew w Ŝyłach” cieszyły się zjazdy torem saneczkowym 
z Góry WdŜar, które dla wielu uczestników okazały się świetną 
okazją do przełamania bariery strachu i pokonania lęku 
wysokości. Pobyt na „Zielonej Szkole” urozmaicany był 
codziennymi ciekawymi konkursami związanymi z Mistrzostwami 
Europy w Piłce NoŜnej. 
 

Dzień Języków Europejskich 
28 maja w naszej szkole odbył się Dzień Języków Europejskich. 
Uczniowie kl. II i III gimnazjum zaprezentowali trzy projekty 
edukacyjne: „O Ŝyciu i nie tylko w piosenkach Agnieszki 
Osieckiej” (język polski), „Mniej znane zakątki Królestwa 
Zjednoczonego” (język angielski) oraz „Jak róŜnią się tradycje 
świąteczne w Niemczech i Polsce?” (język niemiecki). Koledzy  
z zaciekawieniem 
przysłuchiwali się 
prezentacjom i 
dowiedzieli się 
wielu interesu-
jących rzeczy. Nad 
całością czuwały 
panie: Paulina 
Oziembała, Renata 
Ryszka i Magda-
lena Mila.  
 
 

 
Wycieczka do Opola 

30 maja 2012 roku odbyła się wycieczka do Opola. Uczestniczyli 
w niej uczniowie klas IV, V i VI szkoły podstawowej. Zwiedzali 
Stare Miasto, Skansen Wsi Opolskiej oraz malownicze zoo  na 
wyspie Bolko. Opiekę nad uczniami sprawowały panie:  
Agnieszka Truchta,  Karolina Ociepa,  Renata Woldan i  ElŜbieta 
Wieczorek 
 

Festyn z okazji Dnia Dziecka 
Jak co roku w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Pławnie odbył 
się festyn z okazji Dnia Dziecka. Był on okazją do miłego 
spędzenia sobotniego popołudnia w gronie rodziny i przyjaciół. 
Uczestnicy mieli moŜliwość kibicowania podczas rozgrywek 
piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Gidle, obejrzenia występów 
uczniów ZSG w Pławnie, Studia Wokalnego GOK i MDK 
Radomsko oraz występów Orkiestry Dętej z Pławna. Na 
wszystkich czekały liczne atrakcje, m.in.: zamki dmuchane, 
gokarty, trampolina, grill, kawiarenka, lody i kiermasz ksiąŜek. 
Zakup cegiełek gwarantował otrzymanie ciekawych 
niespodzianek. Odbyła się takŜe licytacja prac plastycznych 
uczniów. Zabawa taneczna przy dźwiękach zespołu „NO NAME” 
zakończyła nasz szkolny festyn.  
 
 

„Szkoła promująca zdrowie” 
Dnia  6 czerwca 2012r odbyły się uroczystości związane 
z nadaniem  naszej szkole Akcesu „Szkoły promującej zdrowie”. 
W uroczystości uczestniczyli rodzice uczniów i wojewódzki 
koordynator programu pani Urszula Szewczuk. Szkolnym 
koordynatorem programu jest pani Renata Kucuń – Marchewka. 
Tematem przewodnim tej uroczystości było Zdrowie. Uczniowie 
wszystkich klas wzięli udział w szeregu konkursach i quizach 
o tematyce zdrowego trybu Ŝycia. Wspólnie z rodzicami 
przygotowywali bogate w witaminy i walory odŜywcze potrawy. 
Konkursy i zabawy przeplatane były piosenkami i występami 
naszych uczniów. Nauczyciele, uczniowie i rodzice posadzili 
krzewy na placu szkolnym. Nie zakończenie uroczystości 
nawiązano zbliŜających się do Mistrzostw Europy w piłce noŜnej, 
a uczennica klasy I Gimnazjum wykonała piosenkę „Fudboll, 
fudboll’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wycieczka do Dino –Parku 
22 czerwca  klasy I – III SP wyjechały do „Dino – Parku” 
w Kołacinku. Podczas wycieczki poznały róŜne gatunki 
dinozaurów Ŝyjących na naszej planecie w epoce olbrzymów, 
korzystały z róŜnych atrakcji w parku rozrywki, min. bawiły się       
w małego paleontologa, podróŜowały kolejką, oglądały 
przedstawienie w 3D o dinozaurach. Ten dzień uczniowie spędzili 
ciekawie i wesoło. Opiekę nad dziećmi sprawowały panie: Ewa 
Gralak – Ćwikli ńska, Dorota Górka i Karolina Pokora. 
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Z okazji Dnia Ziemi uczennice z kl. V-VI zaprezentowały 24 
kwietnia montaŜ słowno-muzyczny zatytułowany ,,Na ratunek 
Ziemi”. Celem apelu było uzmysłowienie zebranym, jak waŜną 
rolę w Ŝyciu kaŜdego z nas odgrywa przyroda. Uczennice 
przekonywały, iŜ powinniśmy troszczyć się o nią i zaprzestać 
działań, których konsekwencje mogą być nieodwracalne. 
 
30 kwietnia odbył się uroczysty apel poświęcony obchodom 221 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. MontaŜ słowno-
muzyczny, w którym została przedstawiona historia uchwalenia 
tego najwaŜniejszego dokumentu w państwie, opracowany został 
przez uczniów klas starszych. W niedzielę 3 maja delegacja 
z naszej szkoły składająca się z uczniów i nauczycieli wzięła 
udział w gminnych uroczystościach poświęconych temu świętu, 
które odbyły się w Pławnie. 
 
8 kwietnia odbył się w naszej szkole apel poświęcony Unii 
Europejskiej. Publiczność z zaciekawieniem oglądała występy 
przedstawicieli poszczególnych krajów, którzy poprzez rekwizyty 
oraz stroje ukazali wyjątkowość kaŜdego państwa członkowskiego 
Unii oraz uświadomili zebranym Ŝe ,,(...) kaŜdy naród choć inny, 
te same ma cele”. Na koniec dzieci dały pokaz tańca belgijskiego. 
 
18 kwietnia gościliśmy aktorów teatru Kurtyna z Krakowa, którzy 
zaprezentowali uczniom kl. I-VI przedstawienie profilaktyczne pt. 
,,Być sobą”.  Wszyscy z zainteresowaniem śledzili historię Tosi, 
która pali papierosy, wagaruje i oszukuje mamę, a następnie 
przechodzi przemianę. Spektakl miał na celu pokazanie młodym 
widzom skutków ich zachowań i uświadomienie, jak waŜna 
w Ŝyciu kaŜdego człowieka jest rodzina. 
 
25 kwietnia uczniowie kl. VI przedstawili prezentację 
multimedialną ,,Euro 2012”, będącą uwieńczeniem projektu 
realizowanego w szkole. Szóstoklasiści zaprezentowali zebranym 
najwaŜniejsze informacje dotyczące mistrzostw, m.in. miasta 
i stadiony w Polsce i na Ukrainie oraz rozgrywane na nich mecze, 
zakwalifikowane druŜyny. Na koniec odśpiewali piosenkę ,,Koko 
Euro Spoko”. 
 
31 maja nasza szkoła uroczyście otrzymała imię Kornela 
Makuszyńskiego oraz sztandar. 
 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA WPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA WPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA WPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CIEZKOWICACH CIEZKOWICACH CIEZKOWICACH CIEZKOWICACH    
(www.pspciezkowiceedupage.pl) 

 
UROCZYSTOŚCI 

1 czerwca wszyscy świętowali Dzień Dziecka. Pogoda nie 
okazała się łaskawa i impreza musiała odbyć się w budynku 
szkoły. Oczywiście, Dzień Dziecka zorganizowany na sali 
gimnastycznej równieŜ dał wiele radości - duŜą atrakcją okazało 
się malowanie twarzy. Ponadto uczniowie odwiedzili 
pracowników Nadleśnictwa Gidle, z którymi wesoło spędzili 
resztę dnia. 
 
22 czerwca w naszej szkole obchodziliśmy uroczystość z okazji 
Dnia Mamy i Taty.  W pierwszej kolejności najmłodsi 
zaprezentowali radosne i pełne ciepła piosenki oraz wierszyki, 
obejrzeli inscenizację pt. ,,Szewczyk Dratewka” w wykonaniu koła 
teatralnego, przedstawienie ,,Koziołek Matołek w Afryce”, 
a takŜe występy członków koła tanecznego m.in. w walcu 
wiedeńskim. Barwna dekoracja wykonana przez wychowawcę 
klasy I, wspaniałe stroje oraz popisy aktorskie i taneczne zrobiły 
na zebranych duŜe wraŜenie, wzbudzając wiele uśmiechów               
i wzruszeń. Po występach młodzi artyści wręczyli rodzicom 
własnoręcznie wykonane upominki.  
 
Dnia 21 czerwca odbył się bal kończący edukację uczniów kl. VI 
w szkole podstawowej. Tradycyjnie na początku uroczystości 
padły z ust pani dyrektor słowa: ,,Poloneza czas zacząć!”. 
Uczniowie pięknie zaprezentowali się w tym tańcu, wzbudzając 
zachwyt rodziców, nauczycieli, a takŜe młodszych kolegów                
i koleŜanek. Po polonezie przyszedł czas na beztroska zabawę- 
niestety dla absolwentów ostatnią w tej szkole. 
 
W dniu 25 czerwca uczniowie naszej szkoły przystąpili do 
praktycznego egzaminu na kart ę rowerową. Został on 
przeprowadzony przez mł. asp. Wojciecha Łuszczyna 
z Posterunku Policji w śytnie. Wszyscy uczniowie zakończyli 
egzamin z wynikiem pozytywnym. 
 
Dnia 29 czerwca odbyło się w naszej szkole uroczyste 
zakończenie roku szkolnego 2011/12 oraz poŜegnanie klasy 
szóstej. Szóstoklasiści przekazali sztandar szkoły młodszym 
kolegom z klasy piątej.  

Przygotowali równieŜ pod 
kierunkiem wychowawczyni 
wzruszający montaŜ słowno-
muzyczny.  
Uczniowie podziękowali rodzi-
com, dyrekcji, nauczycielom 
i wszystkim pracownikom 
szkoły za wspólne sześć lat 
spędzonych w tej szkole. Po 
uroczystej części artystycznej 
pani dyrektor mgr Anna 
Gniatkowska przystąpiła do 
wręczania nagród oraz 
świadectw z wyróŜnieniem 
uczniom, którzy w roku 
szkolnym 2011/12 uzyskali 
wysokie wyniki w nauce              
i zachowaniu. 
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WYJAZDY 
 
Uczniowie klas 0 - III wraz z wychowawcami obejrzeli 
w dniu 27 kwietnia  przedstawienie teatralne 
pt. „AQUARIUS”  w Miejskim Domu Kultury w Radomsku. 
Aktorzy starali się przybliŜyć młodym widzom świat głębin 
oceanicznych, a takŜe zagroŜenia wynikające z działalności 
człowieka. Liczne projekcje i efekty scenograficzne pozwoliły 
stworzyć atrakcyjną iluzję podwodnego świata. Dzieci 
aktywnie uczestniczyły w przedstawieniu i wyniosły wiedzę           
o tym, jak dbać o przyrodę. 

 
W dniach 15-16 czerwca uczniowie naszej szkoły udali się na 
wycieczkę do Sandomierza. W pierwszym dniu dzieci 
zwiedziły Podziemną Trasę Turystyczną, Bramę Opatowską, 
Ucho Igielne, Zbrojownię Rycerską. Uczniowie mieli równieŜ 
moŜliwość przespacerowania się Wąwozem Królowej Jadwigi 
oraz zwiedzenia Starego Miasta. W drugim dniu uczestnicy 
wyruszyli do zamku KrzyŜtopór w Ujeździe oraz mini zoo 
w Kurozwękach. Największą atrakcją wycieczki była 
niewątpliwie wizyta w Europejskim Centrum Bajki 
w Pacanowie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 czerwca 2012 roku dzieci z klas „0”- II wyruszyły do 
Bałtowa. Zwiedzanie rozpoczęły od Bałtowskiego Safari 
specjalnie przystosowanym do tego schoolbusem, gdzie miały 
okazję podziwiać ostoję dzikiej zwierzyny w ich naturalnym 
środowisku. Następnie udały się na spacer po zwierzyńcu 
dolnym, obejrzały krótki film w kinie 5D.  
Uczniowie wyruszyli równieŜ do Bałtowskiego Parku 
Jurajskiego, gdzie mogli uczestniczyć w prawdziwej podróŜy 
w czasie, od panowania dinozaurów po pojawienie się 
człowieka, oraz stanąć „oko w oko” z najwaŜniejszymi 
przedstawicielami gatunków z róŜnych epok. Weszli do 
Muzeum Jurajskiego oraz pobawili się na placu zabaw. 
Wycieczka pozwoliła pogłębić wiedzę uczniów. Te 
niezapomniane chwile będą im przypominały pamiątki 
zakupione w Bałtowie. 
 
 

KONKURSY I ROZGRYWKI SPORTOWE 
 
W tym roku po raz pierwszy świetlica szkolna zorganizowała 
konkurs na „Najładniej udekorowane okno".  Wszystkie okna 
w naszej świetlicy szkolnej zostały przepięknie przystrojone 
z okazji Świąt Wielkanocnych  i Jurorzy mieli niemałą 
trudność, aby wybrać to, które ostatecznie zwycięŜyło 
w konkursie. Ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów 
i nagród nastąpiło w środę 4 kwietnia: I miejsce zajęły 
dziewczynki z klasy V. 4 kwietnia zostały równieŜ ogłoszone 
wyniki dwóch innych konkursów: konkursu na pisankę 
wielkanocną zorganizowanego przez bibliotekę szkolną oraz 
konkursu na najciekawszą ozdobę wielkanocną 
zorganizowanego przez Samorząd Uczniowski. 
 
13 kwietnia druŜyna w składzie: Hubert Balcarczyk, Dariusz 
Nocuń, Julia Rokita brała udział eliminacjach gminnych do 
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym. Rywalizacja była niezwykle zacięta, jednak nasza 
druŜyna była niepokonana. Zdobywając I miejsce uczniowie 
zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych, które odbyły 
się 20 kwietnia w Publicznym Zespole Szkolno-Gimnazjalnym 
w Strzelcach Małych. Nasza druŜyna zajęła IV miejsce.  
 

26 kwietnia odbył się w naszej 
szkolne konkurs recytatorski 
,,Poezjowanie z Makuszyńskim” . 
Komisja z uwagą wysłuchała i surowo 
oceniła kaŜdego recytatora. Poziom 
recytacji był bardzo wysoki.  
 
W kategorii klas "0" - III:  
I miejsce zdobyła klasa I. 
 
W kategorii klas IV - VI:  
I miejsce zdobyła Weronika Bartnik 
(klasa VI).  
 
Ponadto rozstrzygnięto konkurs 
plastyczny ,,Twórczość Kornela 
Makuszyńskiego”.  
 
 
W dniu 10 maja uczniowie 
uczestniczyli w gminnych 
rozgrywkach w piłkę noŜną, zajmując   

III    miejsce    zarówno w kategorii chłopców, jak i dziewcząt.  
 
2 czerwca uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w I Turnieju 
Piłkarskim o Puchar Wójta Gminy Gidle, który odbył się w 
Pławnie. W klasyfikacji końcowej nasza druŜyna zajęła III 
miejsce. 
 
Piętnastu uczniów z kl. IV-VI zmierzyło się 13 czerwca 
w szkolnym konkursie z języka angielskiego ,,Check your 
English” . Największą znajomością gramatyki, słownictwa 
i zwrotów wykazały się: Anna Pietras (kl. V)- I miejsce, Julia 
Rokita (kl. VI)- II miejsce, śaneta Sadkowska (kl. V)- III 
miejsce. Dziewczęta otrzymały dyplomy oraz nagrody, dzięki 
którym będą mogły doskonalić swoje umiejętności językowe. 
 
28 czerwca nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu na 
najładniejszy kącik do utworu Kornela Makuszyńskiego 
zorganizowany przez panią dyrektor mgr Annę Gniatkowską. 
Wszystkie klasy zostały wyróŜnione i nagrodzone, jednak 
nagrodę GRAND PRIX  przyznano klasie I. W tym dniu 
zostały ogłoszone równieŜ wyniki konkursu „Zbiórka 
makulatury” . Największą ilość makulatury w naszej szkole 
zgromadziła klasa I. 
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Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego  
„Zaj ączek Wielkanocny” 

 
Konkurs „Zajączek Wielkanocny” adresowany był do uczniów 
klas I-III z terenu Gminy Gidle. Do organizatora wpłynęło  
58  prac wykonanych róŜnymi technikami plastycznymi. 
Nagrodzono następujące prace: 
Kategoria klas I  
Miejsce I  - Kuba Półrola  (PSP Gidle) 
Miejsce II - Szymon Sprawka (PSP Gidle) Klaudia Borek (PSP 
Gidle) 
Miejsce III - Jakub Woldan (PSP Gidle) 
WyróŜnienie - Bartek Musiał (PSP Gidle) 
 
Kategoria klas II  
Miejsce I - Julia Romańczyk (PSP Gidle) 
Miejsce II - Justyna Frączyk (PSP Gidle) Kinga Frymus (PSP 
Gidle) 
Miejsce III - Dominik NoŜownik (PSP CięŜkowice) Zuzanna 
Dziadkiewicz (PSP Gidle) 
 
Kategoria klas III  
Miejsce I - Zuzanna Kowalska (PSP Gidle) Jakub Motyl (ZSG 
Pławno) 
Miejsce II - Mateusz Rozpędek (PSP CięŜkowice) Natalia 
Leszczyńska (ZSG Pławno) 
 
WyróŜnienia dla uczniów niepełnosprawnych 
Katarzyna Kubik  - kl. IV PSP Gidle  Damian Łabęcki  - 
kl. VI  PSP  Gidle 

www.bibliotekagidle.pl 

TYDZIE Ń  BIBLIOTEK 2012    
 

„Biblioteka ci ągle w grze !” 
 

Tegoroczny Tydzień Bibliotek przypadający w dniach 8 – 15 
maja  przebiegał pod hasłem „Biblioteka ciągle w grze !”. GBP 
w Gidlach wraz z Filiami przygotowała dla czytelników szereg 
imprez bibliotecznych, min. przedstawienie teatralne, spotkanie 
autorskie, lekcje tematyczne i wystawy. 
 

Przedstawienie teatralne „Koziołek Niematołek” 
 

Biblioteka w Gidlach juŜ po raz kolejny gościła aktorów ze Studia 
Małych Form Teatralnych, Scenografii i ReŜyserii Art-Re z 
Krakowa. W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek , który w tym 
roku odbywa się pod hasłem „Biblioteka ciągle w grze !”, w dniu 
09.05.2012 r. dzieci z Publicznego Przedszkola w Gidlach 
obejrzały spektakl teatralny pt.  „Koziołek Niematołek”. 
Przedstawienie oparte było na motywach ksiąŜki Kornela 
Makuszyńskiego. Najmłodsi mieli okazję wyruszyć w świat wraz 
z Koziołkiem Niematołkiem, odwiedzając takie miejsca jak: 
Afryka, Grenlandia, Ameryka, Chiny czy Japonia,  poznając tym 
samym nowe kultury, obyczaje i języki.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przedstawienie miało charakter interaktywny, dzięki czemu dzieci 
mogły towarzyszyć Koziołkowi podczas jego podróŜy. Podczas 
spektaklu nie zabrakło muzyki oraz dobrego humoru, który 
zagościł u wszystkich uczestników spotkania. 

Poznajemy zawody – StraŜak 
 

W myśl hasła „Powódź, poŜar, dniem czy nocą – straŜ przychodzi 
ci z pomocą”, Biblioteka w Gidlach gościła Pana Andrzeja 
Janiszewskiego – Prezesa Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Gidlach. 
W spotkaniu, które odbyło się 10.05.2012 r., wzięły udział dzieci 
z klasy I PSP Gidle.  Nasz gość przeczytał dzieciom bajkę Jana 
Brzechwy pt. „Pali się”, przyłączając się tym samym do akcji 
„Cała Polska Czyta Dzieciom”. W dalszej części spotkania 
uczniowie klasy I z zaciekawieniem przysłuchiwali się prelekcji 
dotyczącej zawodu straŜaka. Szczególna uwaga towarzyszyła 
dzieciom podczas oglądania takich przedmiotów jak: hełm 
straŜacki, kurtka ochronna czy medale, natomiast duŜym 
zainteresowaniem cieszyła się moŜliwość ich przymierzenia. 
Uczniowie bardzo chętnie dzielili się  swoimi spostrzeŜeniami 
dotyczącymi straŜy poŜarnej a na zakończenie zajęć nie zabrakło 
chętnych deklarujących się do wstąpienia do grona straŜaków. 
 

INWENTARYZACJA  (01.08.–31.08.2012 r.) 
 

Uprzejmie informujemy, Ŝe w miesiącu sierpniu 2012 r. Gminna 
Biblioteka Publiczna w Gidlach będzie NIECZYNNA  z powodu 

inwentaryzacji księgozbioru. 
Zapraszamy do GBP Filii w Pławnie 

Za utrudnienia przepraszamy ! 
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Spotkanie z pisarką dla dzieci Małgorzatą Strękowską - Zarembą 
W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek, który w tym roku przebiegał pod hasłem „Biblioteka ciągle w grze”, zaproszenie Biblioteki 
w Gidlach przyjęła autorka ksiąŜek dla dzieci, laureatka wielu konkursów literackich (min. Nagroda Literacka im. Kornela 
Makuszyńskiego, wyróŜnienie w konkursie Polskiej Sekcji IBBY ) – Małgorzata Strękowska – Zaremba. W spotkaniu, które odbyło się 
15.05.2012 r. wzięły udział dzieci z klas II i III Szkoły Podstawowej w Gidlach. Autorka opowiadała o swoich pasjach twórczych 
i planach literackich, zachęcała dzieci do tego, aby cieszyły się ksiąŜkami i odkrywały tym samym przyjemności płynące z czytania.  
Dzieci z zainteresowaniem słuchały fragmentów pochodzących z ksiąŜek o przygodach Filipka oraz zadawały naszemu gościowi wiele 
ciekawych pytań. Na zakończenie spotkania autorka „rapowała” z dziećmi, rozdawała autografy oraz dokonała pamiątkowego wpisu do 
Kroniki Biblioteki. Uczniowie mieli równieŜ moŜliwość zakupienia ksiąŜki wraz z dedykacją pisarki.  Spotkanie upłynęło w miłej                  
i radosnej atmosferze, która na pewno zapisze się na długo w pamięci wszystkich dzieci. 
 Spotkanie z Baśnią 
Udział Biblioteki w Gidlach w akcji „Cała Polska Czyta 
Dzieciom” wpisał się na stałe do cyklu imprez popularyzujących 
głośne czytanie wśród najmłodszych. W dniu 16.05.2012r. 
wycieczka dzieci z klasy „0” z Publicznego Przedszkola w Gidlach 
odwiedziła naszą bibliotekę oraz wzięła udział w zajęciach 
czytelniczych pod hasłem „Spotkanie z Baśnią”. Przedszkolaki 
wysłuchały „Bajki o brzydkiej królewnie” oraz rozwiązywały 
zagadki, wykazując się doskonałą znajomością znanych 
i lubianych baśni. 

Poznajemy Gminną Bibliotekę 
W dniu 14.06.2012 r. wycieczka 3 i 4 – latków z Publicznego 
Przedszkola w Gidlach zawitała do Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Gidlach. Najmłodsi czytelnicy z uwagą przysłuchiwali się lekcji 
dotyczącej korzystania z biblioteki, zapoznali się z księgozbiorem 
oraz jego układem na półkach a takŜe wysłuchali bajki W. Drabika 
pt. „ Jak baran zbaraniał na szkole przetrwania”. Przedszkolaki 
opowiadały o swoich ulubionych ksiąŜkach, zaśpiewały piosenkę 
pt. „W ksiąŜeczce płynie rzeczka” a na zakończenie spotkania nie 
zabrakło zabaw i zwiedzania biblioteki. 

Spotkanie z Baśnią 
Udział Biblioteki w Gidlach w akcji „Cała Polska Czyta 
Dzieciom” wpisał się na stałe do cyklu imprez popularyzujących 
głośne czytanie wśród najmłodszych. W dniu 16.05.2012 r. 
wycieczka dzieci z klasy „0” z Publicznego Przedszkola w Gidlach 
odwiedziła naszą bibliotekę oraz wzięła udział w zajęciach 
czytelniczych pod hasłem „Spotkanie z Baśnią”. Przedszkolaki 
wysłuchały „Bajki o brzydkiej królewnie” oraz rozwiązywały 
zagadki, wykazując się doskonałą znajomością znanych 
i lubianych baśni. 

KsięgoZbiór – Łódzkie Czyta w GBP Gidle 

 
W dniu 25.06.2012 r. GBP w Gidlach przyłączyła się do akcji 
wspólnego czytania w przestrzeni publicznej – KsięgoZbiór. Akcja 
ta, do której w jednym czasie mogło przystąpić jak najwięcej 
miejscowości w całym województwie łódzkim,  miała na celu 
promocję oraz podkreślenie walorów czytelnictwa a takŜe 
pokazanie, Ŝe czytanie ksiąŜek jest niezastąpionym źródłem 
wiedzy i ciekawą formą spędzania wolnego czasu. O godzinie 
11:00 przed Urzędem Gminy w Gidlach uczniowie klasy IV PSP 
w Gidlach wzięli udział we wspólnym półgodzinnym czytaniu. 
Podczas spotkania wszyscy uczestnicy mogli przeczytać fragment 
pochodzący z ulubionej ksiąŜki. 
 

FILIA PŁAWNO  
Filia w Pławnie z okazji Tygodnia Bibliotek 2012 przygotowała 
cykl imprez adresowanych do młodych czytelników. 09.05.2012 r. 
dzieci z klasy I SP w Pławnie uczestniczyły w lekcji „Moja 
pierwsza wizyta w bibliotece”. Podczas spotkania uczniowie 
zapoznali się z księgozbiorem oraz literaturą dziecięcą, 
rozwiązywali zagadki czytelnicze oraz mieli okazję zapisać się do 
biblioteki. 
Dla przedszkolaków z PP w Pławnie (10.05.2012 r.) przygotowana 
została lekcja tematyczna ph. „PodróŜ przez cztery pory roku”. 
Najmłodsi wykazali się duŜą znajomością tematu oraz bezbłędnie 
rozwiązywali zgaduj – zgadule dotyczące bajek i biblioteki.  
Uczniowie klasy III SP w Pławnie wzięli udział w lekcji 
„Czytelnia, kiedy naleŜy ją odwiedzić?” (11.05.2012 r.). Podczas 
zajęć zapoznali się z księgozbiorem podręcznym zgromadzonym w 
czytelni oraz rozwiązywali krzyŜówki związane z tematyką lekcji. 

 Mistrz Pi ęknego Czytania 
W dniu 25.05.2012 r. GBP Filia w Pławnie zorganizowała konkurs 
głośnego czytania, w którym uczniowie klas II i III PSP w Pławnie 
(11 osób) czytali fragmenty znanych i lubianych baśni, zmagając 
się tym samym o tytuł „Mistrza Pięknego Czytania”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komisja nagrodziła wszystkich uczestników, przyznając 
następujące miejsca: 
Miejsce I – Radosław Kanafa – kl. III 
Miejsce II – Natalia Leszczyńska (kl. III), Damian Koćwin (kl. II), 
                     Natalia Karbownik (kl. III) 
Miejsce III  – Klaudia Wilk (kl. II), Zuzanna Szymala (kl. III) 
WyróŜnienia: Wiktoria Olborska (kl. III), Dawid Łągiewka             
(kl. II), Aleksandra   Wierzbicka (kl. III), Dawid Skórka (kl. II), 
Klaudia Worwąg (kl. II) 

FILIA CI ĘśKOWICE  
W dniu 07.05.2012 r. Biblioteka w CięŜkowicach  zorganizowała 
dwa spotkania z czytelnikami. Dzieci z oddziału „0” PSP 
CięŜkowice wzięły udział w „Bajkowym poranku”, podczas 
którego miały okazję poznać bajki Doroty Nosowskiej. 
Uczniowie klasy II uczestniczyli w zajęciach pod hasłem 
„W świecie ksiąŜek”. Podczas spotkania dzieci zgłębiały swoją 
wiedzę na temat biblioteki oraz układały na podstawie 
przeczytanego tekstu prośby ksiąŜki do czytelnika. Uczniowie 
prezentowali tytuły ksiąŜek ze swoich domowych biblioteczek, 
rozwiązywali zagadki związane z bajkami oraz dopasowywali 
ksiąŜki do odpowiednich działów. Na zakończenie zajęć wszyscy 
otrzymali zakładki do ksiąŜek. 
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I Mi ędzyświetlicowy Konkurs Kulinarny 
 

14 marca w świetlicy w Ludwikowie odbył się 
I Mi ędzyświetlicowy Konkurs Kulinarny „Wielkanocne śniadanie”, 
w którym udział wzięły druŜyny z Pławna, Ludwikowa 
i Gowarzowa. Zadaniem przedstawicieli kaŜdej ze świetlic było 
przygotowanie pod opieką instruktora aranŜacji wielkanocnego 
stołu. Konkurs przebiegał dwuetapowo: powołane jury oceniało 
wygląd i smak potrawy – z uwzględnieniem tradycji regionu 
obchodów Świąt Wielkanocnych oraz dekorację i sposób podania 
potraw. DruŜyny podeszły do udziału w konkursie bardzo 
profesjonalnie – z zaangaŜowaniem przygotowując szereg 
smakołyków, które znalazły się na wielkanocnym stole. 
Jury w składzie: przewodnicząca p. Helena Gołdon – zawodowa 
kucharka, sekretarz gminy Gidle p. Urszula Borowik, dyrektor 
GOK w Gidlach p. Violetta Ojrzyńska, dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej p. Jolanta Komorowska po burzliwych obradach 
postanowiło przyznać: I miejsce dla świetlicy w Ludwikowie za 

najsmaczniejszy Ŝurek, I miejsce dla świetlicy w Gowarzowie za najsmaczniejsze jajko faszerowane, I miejsce dla świetlicy w Pławnie 
za wielkanocną babkę. Wszystkie aranŜacje stołów wielkanocnych wywarły na jury ogromne wraŜenie, stąd o przyznaniu I miejsca 
zadecydowała zgodność z tradycją, gdyŜ walory estetyczne przygotowanych dekoracji we wszystkich prezentacjach były równie 
wysokie. Za najlepszą aranŜację stołu wielkanocnego I miejsce otrzymała świetlica w Pławnie, drugie i trzecie miejsca zajęły świetlice 
z Ludwikowa i Gowarzowa. Po wręczeniu nagród i dyplomów wszyscy uczestnicy konkursu zasiedli do wspólnego biesiadowania przy 
wielkanocnych stołach. 
 

Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna 
 

Wielkanocny konkurs plastyczny na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną zakończył się wyłonieniem 
kilkunastu laureatów. Poziom artystyczny wykonanych prac był wyjątkowo wysoki, wobec czego 
kaŜda ze świetlic ( świetlica w Pławnie, Gowarzowie i Ludwikowie) otrzymała takŜe nagrodę za 
przygotowanie pracy zbiorowej.  
I miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymali:  
świetlica Gowarzów: Julita Pawłowska, Inez Zatoń, Kinga Zatoń, Izabella Piechowicz, Kuba 
Piechowicz 
świetlica Pławno: Kuba Wieloch, Mikołaj Wieloch, Dawid Ciszek. Jakub Motyl, Miłosz Pioruński, 
Weronika dudek, Mateusz Nowakowski 
świetlica Ludwików: Zuzanna Ociepa, Patryk Bartnik, Rylik Patrycja, Rylik Kinga, Kisła Malwina 
II miejsca zajęli: Michał Wojciechowski i Michał Wiaderek – świetlica Gowarzów 
III miejsca: Dawid Kisły, Sebastian Fronczyk – świetlica Ludwików 
oraz wyróŜnienia otrzymali Marcin Wojciechowski, Mateusz Sobaszkiewicz i Adrian Pawłowski –świetlica Gowarzów. 
 

Spotkanie Wielkanocno- wiosenne 
 

Niedzielne popołudnie 29 kwietnia w budynku OSP w Pławnie 
rozbrzmiewało echem dobrej zabawy. Na corocznym wiosennym 
spotkaniu  świętowali  członkowie  zrzeszeni  w  Kole  Emerytów  
i Rencistów w Pławnie. Nie zabrakło takŜe zaproszonych gości: Wójta Gminy Gidle p. Krystyny Kubasiak, Sekretarza Gminy                 
p. Urszuli Borowik, Zarządu Związku z Kłomnic oraz przedstawicieli zaprzyjaźnionego koła w CięŜkowicach. W części artystycznej 
zaprezentowali się laureaci tegorocznych festiwali i przeglądów wokalnych, działających pod opieką dyrektor GOK p. Violetty 
Ojrzyńskiej. Koncert spotkał się z ciepłym przyjęciem ze strony słuchaczy, którym atmosfera doskonałej zabawy towarzyszyła do 
późnych godzin wieczornych. 
 

Konkurs plastyczny Moja pisanka 
 
Przedświąteczny nastrój towarzyszył organizacji konkursu 
plastycznego dla najmłodszych artystów plastyków działających 
w sekcji plastycznej GOK w Gidlach pod opieką instruktora p. 
Neli Plewińskiej. Na konkurs „Moja pisanka” zgłoszono 19 prac 
wykonanych przez grupę w wieku 3 – 5 lat. Wysoki poziom 
artystyczny wykonanych pisanek sprawił, Ŝe przyznano 
wszystkim uczestnikom I miejsca nagrodzone dyplomem 
i słodyczami. Na zakończenie zajęć mali artyści przygotowali 
laurki, które przekazali p. dyrektor GOK wraz z Ŝyczeniami. 
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 Festiwal „NAJPIĘKNIEJSZE SĄ POLSKIE PIOSENKI 
 

2 maja w Miejskim Ośrodku Kultury w Piotrkowie Trybunalskim odbył się 
festiwal „NAJPIĘKNIEJSZE SĄ POLSKIE PIOSENKI” PIOTRKÓW 
TRYBUNALSKI 2012. Festiwal ten to powrót do dobrej muzycznej tradycji 
Miejskiego Ośrodka Kultury i kontynuacja poprzednich konkursów: „Śpiewamy 
polskie przeboje” i „Piosenka polska jest dobra na wszystko”. W konkursowych 
przesłuchaniach wzięła udział podopieczna Studia Wokalnego, działającego 
przy GOK w Gidlach – Marysia Markiewicz. Do finałowej trzydziestki spośród 
82 podmiotów wykonawczych jury zakwalifikowało takŜe Marysię. Finałowy 
konkurs rozstrzygnięto 4 maja.  
Jury w składzie: 
Szymon Wydra – przewodniczący 
Zbigniew Włodarczyk  
Zbigniew Suski po przesłuchaniu 29 wykonawców postanowiło wybrać „Złotą 
Dziesiątkę” finalistów II Piotrkowskiego Festiwalu Piosenki „Najpiękniejsza są  

polskie piosenki”. „Złoty Głos” festiwalu trafił do rąk Marysi Markiewicz za interpretację piosenki „Niebo to my”. 
Atrakcją dla wszystkich nagrodzonych był koncert muzyków zespołu „Carpe Diem” - Szymona Wydra i Zbigniew Suskiego. Koncert 
miał charakter wyjątkowy, poniewaŜ publiczność usłyszała największe hity zespołu w nowych, akustycznych aranŜacjach i miała 
moŜliwość wspólnego śpiewania z Artystami popularnych przebojów. 
 

Sukces na Festiwalu  Międzynarodowym Majowa Nutka 
 
W sali widowiskowej Klubu Politechnik Akademickiego Centrum 
Kultury w Częstochowie w minioną niedzielę - 6 maja - przed 
międzynarodowym jedenastoosobowym jury zaprezentowali się finaliści 
XXI Jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca 
"Majowa Nutka". Finaliści zostali wyłonieni podczas przesłuchań, które 
odbyły się w 9 państwach europejskich w marcu. Na scenie 
zaprezentowało się 117 osób; przedstawiciele min. Włoch, Turcji, Malty, 
Rosji, Białorusi, Rumunii, Ukrainy.  

Jak podkreślano – poziom prezentacji młodych adeptów sztuki 
wokalnej był w tym roku wyjątkowo wysoki. Podczas Gali Laureatów 
Festiwalu wystąpiła takŜe podopieczna Studia Piosenki działającego przy 
GOK w Gidlach – Marysia Markiewicz. Brawurowym wykonaniem 
piosenki „Niebo to my” Marysia wyśpiewała najwyŜszy laur – Złotą 
Nutkę, zdobywając I miejsce i pokonując  najlepszych wykonawców  
w swojej kategorii wiekowej. Nagrodą dla Marysi jest nominacja do festiwalu zagranicznego w Estonii i moŜliwość reprezentowania 
Polski. 
 

Majowe śpiewanie 
 

Podopieczna Studia Piosenki Marysia Markiewicz zakwalifikowała się do finałowego koncertu w 46 Ogólnopolskim Integracyjnym 
Konkursie Piosenki Dziecięcej „Tomaszowska Wiosna 2012”. Konkurs jest doroczną imprezą muzyczną popularyzującą wykonywanie 
utworów wokalnych oraz prezentującą dorobek śpiewających dzieci i młodzieŜy szkolnej. 
Od 2008 roku Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
W roku 2012, po raz szesnasty w historii konkursu, publiczność mogła wysłuchać młodych, niepełnosprawnych wykonawców, bowiem 
głównym celem konkursu, oprócz promocji dziecięcej twórczości piosenkarskiej,  
jest integracja muzycznych środowisk dzieci i młodzieŜy o róŜnych sprawnościach. 
 

Dzień Matki w świetlicach 
 
Z okazji Dnia Matki świetlice w Ludwikowie, CięŜkowicach i Gowarzowie 
rozbrzmiewały echem radosnego świętowania. Wychowankowie p. Marty Borek 
przygotowali dla swoich mam program artystyczny złoŜony ze wzruszających piosenek 
i wierszy. Program artystyczny swoim mamom przygotowali takŜe wychowankowie 

 świetlicy w CięŜkowicach pod 
kierunkiem p. Justyny Stelmasz-
czyk i Joanny Siejcy. W formie 
przestawienia teatralnego pt. „Kot 
w butach” podziękowania dla 
swoich mam złoŜyli 
wychowankowie p. Małgorzaty 
Ślusarskiej. Przybyłe mamy przy 
słodkim poczęstunku wysłuchały 
programów, który dostarczył im            
i ich pociechom niezapomnianych 
wraŜeń.  
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Festiwal INTERPRETACJE za nami 
 
Po raz trzeci śpiewające dzieci i młodzieŜ miały 
moŜliwość zaprezentowania swoich umiejętności 
wokalnych na festiwalu piosenki Interpretacje, który 
odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Gidlach. 
Wysoki, wyrównany poziom artystyczny 
prezentowanych piosenek sprawił, Ŝe jury 
w składzie: Violetta Ojrzyńska – dyrektor GOK, 
Nina Klimczyk – wokalistka oraz Marta Borek – 
instruktor GOK nagrodziło wielu młodych 
wykonawców. Laureatami Festiwalu zostali:  

 
W kategorii klasy I –III  

I - Kasia Utratny PSP śytno 
  - Emilia Rokita ZSG Pławno 
II - Justyna Frączyk PSP Gidle 
    - Dominika Musiał PSP Gidle 
III - Aleksandra Wierzbicka – ZSG Pławno 
     - Barbara Moroń ZSG Pławno 

 
Kategoria IV- VI  

Grand Prix – Marysia Markiewicz PSP Gidle 
I - Sylwia Ścisły ZSG Pławno 
  - Katarzyna Błaszczyk PSP śytno 
II - Adrianna Barska PSP Gidle 
    - Inez Zatoń ZSG Pławno 
III - Eryk Kluziński PSP Gidle 
WyróŜnienie - Dominika Borowik PSP Gidle 
                      - Wiktoria Barska PSP Gidle 

Kategoria Gimnazjum 
Grand Prix - Paulina Politowicz PG Gidle 
I - Adrianna Moroń ZSG Pławno 
  -  Klaudia Musiał GOK Gidle 
II - Karina Szczepańska ZSG Pławno 
III - Kinga Zatoń ZSG Pławno 
     - Kamil Cudak PG Gidle 
 
Dla wszystkich uczestników przygotowano słodki poczęstunek, dla 
laureatów festiwalu dyplomy i nagrody rzeczowe. 
 

Świetlicowa Strefa Kibica 
 

Niezwykle gorąca atmosfera towarzyszyła kibicom, którzy 
spotykali się w świetlicy w Pławnie podczas meczy 
rozgrywanych przez naszą reprezentację. Przez wiele 
godzin odbywało się tutaj wspólne kibicowanie. Fanów 
piłki noŜnej ogarnęły piłkarskie emocje, które sięgnęły 
zenitu, podczas meczy: Polska- Grecja, Polska-Rosja oraz 
w meczu o wszystko Polska- Czechy. Mimo, Ŝe naszej 
reprezentacji nie zobaczymy juŜ podczas EURO 2012, 
atmosfera wspólnego kibicowania pozostanie na długo 
w pamięci. 
 

Koncert w Piwnicy Pod Baranami 
 

W legendarnej krakowskiej Piwnicy pod Baranami 
w niedzielę 17 czerwca odbył się koncert „Odkrywamy talenty”, 
w którym udział wzięła podopieczna Studia Piosenki GOK 
w Gidlach – Marysia Markiewicz. Talent Marysi dostrzeŜono 
podczas tegorocznego XXI Międzynarodowego Festiwalu Piosenki 
i Tańca Majowa Nutka, co zaowocowało zaproszeniem do udziału 
w tym prestiŜowym popisie młodych talentów. Niezwykła 
atmosfera miejsca, świadomość, Ŝe na tej samej scenie 
występowała przez lata plejada prawdziwych gwiazd estrady była 
dla młodej wokalistki ogromnym przeŜyciem.  

Gratulujemy! 
 

Konkurs Fotograficzny  
 

WAKACJE ZATRZYMANE W KADRZE 
 

Zapraszamy do wzięcia 
udziału w wakacyjnym konkursie 
fotograficznym, którego celem jest 
ukazanie niezapomnianych chwil 
kojarzących się z wakacjami.  
KaŜdy uczestnik moŜe dostarczyć 
do siedziby GOK w Gidlach lub 
drogą mailową (gidle.gok@onet.eu) 
fotografię (maksymalnie 5 
fotografii) o tematyce wakacyjnej. 

Fotografie nie mogą być modyfikowane komputerowo, nie 
moŜna dokonywać fotomontaŜy. Prace będą oceniane 
w następujących kategoriach wiekowych: autorzy do 12 roku 
Ŝycia, 13-16 lat oraz powyŜej 16 roku Ŝycia. Termin 
nadsyłania prac mija 15 września. Atrakcyjne nagrody 
czekają –zapraszamy.  

Regulamin konkursu jest dostępny na naszej stronie 
internetowej. 
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I Świętojański Festiwal Orkiestr Dętych 
 
I Świętojański Festiwal Orkiestr Dętych powstał z inicjatywy Pławińskiego Towarzystwa Muzycznego, będąc odpowiedzią na 

zapotrzebowania lokalnej społeczności oraz okazją do konfrontacji i wymiany doświadczeń instruktorów i  kapelmistrzów amatorskich 
orkiestr dętych. Tradycje rodzinnego muzykowania są głęboko zakorzenione w kulturze naszego regionu od pokoleń. Powstanie Zespołu 
Orkiestry Dętej przy Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Pławnie, datuje się od połowy lutego 1915 roku. Inicjatorem i jednocześnie 
fundatorem tego  przedsięwzięcia był ówczesny właściciel majątku ziemskiego w Pławnie KsiąŜę Stanisław Lubomirski. W ubiegłym 
roku stulecie istnienia obchodziła takŜe Orkiestra Deta z Gidel. Orkiestry do dziś są zespołami wielopokoleniowymi, choć w ciągu 
ostatnich lat skład obu orkiestr został znacznie odmłodzony. Niezmienny jest jedynie zapał i profesjonalne podejście do gry na 
instrumentach, co stwarza warunki do rozwijania aktywności twórczej młodego pokolenia muzyków. Od 2007 roku Orkiestra Dęta 
z Pławna prawnie stała się stowarzyszeniem, dzięki czemu wachlarz moŜliwości rozwoju orkiestry znacznie się porzeszył. 
Instytucjami, które wsparły inicjatywę organizacji festiwalu są: Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury w Gidlach.  
Prezentacje konkursowe oceniali: 
Franciszek Suwała z Gdańska – przewodniczący jury 
Stefan śuk z Nowego Sącza 
Marek Piątek z Mykanowa 

Festiwal rozpoczął się wspólnym przemarszem orkiestr spod  
kościoła Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Pławnie na Stadion  
sportowy. W przesłuchaniach konkursowych wystąpili: 

1. Orkiestra Dęta z Pławna 
2. Orkiestra Dęta OSP Gidle 
3. Orkiestra OSP Ostrowy nad Okszą 
4. Orkiestra Dęta OSP w Kłomnicach 
5. Orkiestra Dęta OSP w Kruszynie 
6. Dziecięca Orkiestra Dęta OSP Mykanów 
7. Orkiestra Dęta Gminy śytno 
8. MłodzieŜowa Orkiestra Dęta Gminy Rząśnia 
9. Dziecięco-MłodzieŜowa Orkiestra Dęta z Wręczycy Wielkiej 
Licznie zgromadzona publiczność mogła takŜe obejrzeć pokaz musztry paradnej w wykonaniu MłodzieŜowej Orkiestry Dętej gminy 

Rząśnia oraz wysłuchać koncertu uzdolnionych wokalnie laureatek festiwali piosenki. Prawdziwą ucztą „dla oka i ucha” okazał się ponad 
półgodzinny pozakonkursowy koncert w wykonaniu  Dziecięco-MłodzieŜowej Orkiestry Dętej z Wręczycy Wielkiej. Umiejętności 
młodych muzyków i towarzyszących im maŜoretek wzbudziły gorący aplauz publiczności i uznanie jurorów.  

 
Nagrodzeni zostali:  

I miejsce - Dziecięco-MłodzieŜowa Orkiestra Dęta z Wręczycy Wielkiej 
II miejsce - Dziecięca Orkiestra Dęta OSP Mykanów 
III miejsce – zajęły ex – quo  Orkiestra Dęta z Pławna  oraz Orkiestra Dęta OSP w Kruszynie 
WyróŜnienia trafiły do Orkiestry Dętej OSP z Gidel oraz Orkiestry Dętej Gminy śytno. 
 Zakończenie sezonu w CięŜkowicach 

 
W dniu 29.06.2012r. w Świetlicy CięŜkowice został 
zorganizowany grill dla dzieci i młodzieŜy z okazji 
zakończenia "Akcji PLUS 2011/2012".
Wychowankowie Świetlicy, którzy przez cały rok 
szkolny wykazali się największą aktywnością zostali 
nagrodzeni: 
I miejsce - Marta Ociepa 
II miejsce - Katarzyna Hasikowska 
III miejsce - Monika Szymala 
Pozostali uczestnicy zostali wyróŜnieni i obdarowani 
drobnymi upominkami. 
 

Piknik rodzinny w Gowarzowie 
 

W dniu 24.06.2012r. na 
boisku sportowym przy 
świetlicy w Gowarzo-
wie odbył się Rodzinny 
Piknik Sportowy.           
W atmosferze wspólnej 
zabawy rozegrano 
mecz Ojcowie – 
Synowie, który zakoń-
czył się wynikiem 3:2 
dla młodzieŜy.          
W drugiej części 
imprezy odbył się mecz 
w kategorii dziecięcej - dziewczęta kontra chłopcy. Po emocjonujących 
rozgrywkach mecz zakończył się wynikiem 4-0 dla dziewcząt, co 
wywołało ogólną radość i entuzjazm licznie zgromadzonej publiczności. 
Po części sportowej rozpoczęto wspólne rodzinne biesiadowanie przy 
ognisku- pieczenie kiełbasy, przyśpiewki, gry i zabawy ruchowe dla 
najmłodszych uczestników zabawy. Piknik w Gowarzowie upłynął 
w bardzo wesołej i przyjemnej atmosferze, integrując rodziny 
i podtrzymując tradycje wspólnego biesiadowania mieszkańców 
miejscowości. 
 

Zapraszamy na stronę internetową http://www.gokgidle.pl gdzie moŜna zapoznać się z ofertą wakacyjną GOK-u 
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Informacje GOPS 
W dniu 24 kwietnia 2012 roku pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a Gminą Gidle został  podpisany Aneks do Umowy na 
realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gidlach  w 2012 roku projektu systemowego pt. „Aktywizacja społeczno-
zawodowa mieszkańców Gminy Gidle zagroŜonych wykluczeniem społecznym”  W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet VII  Promocja Integracji Społecznej, Działania  7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Dofinansowanie  projektu opiewa na kwotę 155 130,09 zł  przy 
wkładzie własnym gminy w wys. 18 199,62 zł. W ramach projektu  beneficjenci 5 kobiet i 4 męŜczyzn od 30 maja br uczestniczy 
w szkoleniach z zakresu poradnictwa psychologicznego, zawodowego, obsługi komputera, wizaŜu, podnoszenia umiejętności 
przydatnych w rodzinie. W dniu 06.06.2012 roku odbyło się pierwsze spotkanie integracyjne uczestników szkoleń , pracowników 
socjalnych i personelu projektu. Na początku lipca rozpocznie się równieŜ kurs na prawo jazdy kat. B. Szkolenia prowadzi firma APUS                             
z Częstochowy, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową. 

Świadczenia rodzinne 
Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób 

pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 
wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551). 

Uchwała i rozporządzenie przewidują, Ŝe niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka, mające 
w kwietniu, maju lub czerwcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. 
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.) - niezaleŜnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe 
świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. Inne niŜ wyŜej wymienione osoby 
otrzymuj ące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających 
świadczenie pielęgnacyjne. Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne realizowany 
był równieŜ w miesiącach styczeń, luty, marzec. Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złoŜyć do ww. 
organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony  
wzór takiego wniosku co oznacza, Ŝe jego forma jest dowolna).  
Wniosek powinien zostać złoŜony w terminie do 30 czerwca br.   
Pomoc będzie realizowana ze środków budŜetu państwa. 

 

Zawodniczki UKS WATRA Gidle w sezonie 2011/2012 
brały udział w kilkudziesięciu turniejach róŜnego szczebla- od 
gminnych po ogólnopolskie. W trakcie rozgrywek grało w klubie 
około 60 dziewcząt w róŜnych kategoriach wiekowych. 
Do największych osiągnięć Klubu naleŜą: 
1. W ramach rozgrywek PZPN i OZPN Łódź 
− Klubowe Mistrzostwa Juniorek Młodszych (1996/1998) – 

półfinały Boguszów Gorce - 13-16 miejsce w Polsce,  
2 w województwie łódzkim 

− Halowe Mistrzostwa Juniorek Młodszych (1996/1998) – 
eliminacje Warszawa – 17-20 miejsce w Polsce 

− Halowe Mistrzostwa Polski Futsalu Dziewcząt (1999) – finały 
Kalisz – 7 miejsce w Polsce (najlepsza bramkarka – Oliwia 
Machnik) 

− Halowe Mistrzostwa Polski Futsalu Dziewcząt (2000) - finały 
Kalisz – 5 miejsce w  Polsce 

− Mistrzostwa Młodziczek Łódzkiego Związku Piłki NoŜnej (1999 
i młodsze) – 6 turniejów finał Ostrówek - 2 miejsce w woj. 
łódzkim (najlepsza  strzelczyni – Julia Ciupa) 

2. W ramach rozgrywek LZS 
− Piłkarska Kadra Czeka (1997 i młodsze) – finał Działoszyn – 

1 miejsce w województwie łódzkim  (awans do finałów 
krajowych) (najlepsza bramkarka - Oliwia Machnik) 

− Mała Piłkarska Kadra Czeka (1999 i młodsze) – finał Aleksandrów 
Łódzki - 1 miejsce w woj. łódzkim (awans do finałów krajowych) 
(najlepsza strzelczyni Barbara Kuśmierz) 

− Halowy Turniej Dziewcząt powyŜej lat 16 - finał Działoszyn –         
5 miejsce w województwie łódzkim. 

3. Turnieje ogólnopolskie 
− Real Junior CUP 2012 ( 2001/2003) – finał Warszawa – 5 miejsce 

w Polsce na startujących około 200  druŜyn w tej kategorii 
(najlepsze zawodniczki półfinału w Krakowie – Nicola Brzęczek, 
Alicja Sokołowska) 

− Turniej im. M.Wielgusa (2001 i młodsze) - finał Sieradz  – 
4 miejsce w województwie łódzkim 

 

− Turniej „Z Podwórka na Stadion” o Puchar Tymbarku – finał 
Łódź 5 – 8 miejsce w województwie  łódzkim. 

− Ogólnopolski Turniej Piłki NoŜnej Dziewcząt Tomaszów 
Mazowiecki – rocznik 2001 i młodsze - 3 miejsce, rocznik 
1996/1998 – 4 miejsce. 

− Turniej WATRA CUP 2011- Kłomnice – rocznik 1999                     
– 3 miejsce 

 
Składy w poszczególnych kategoriach (zawodniczki, które brały 
udział w w/w turniejach): 
- PowyŜej lat 16 – Anna Boborowska, Ewelina Siemińska, Ewelina 
Grzeszna, Patrycja Mazurek, Kinga Musiał, Milena Janiszewska 
- Juniorki Młodsze ( 1996/1998) – Iwona Starczyk, Renata Drogosz, 
Katarzyna Sieradzka, Kinga Niegowska, Aleksandra Bareła, Martyna 
Kardacz, Magdalena Leszcz, Anna Leszcz, Amanda Kotlarek, Katarzyna 
Basińska, Natalia Kaczmarczyk, Karolina Kubiak, Magdalena Margas, 
Martyna Nowicka,  Magdalena Kowalska , Beata Jeziorska, Weronika 
Łapeta, Martyna Malinowska. 
- Młodziczki  (1999/2000) - Oliwia Machnik, Aleksandra Więckowska, 
Dominika Krakowiak, Justyna Ślęzak, Wiktoria Rosińska, Julia Ciupa, 
Agata Łęgowik, Julia Zatoń, Klaudia Kowalik, Milena Rochowska, 
Klaudia Wośko, Kinga Kucharska, Karolina Braszczyńska, Barbara 
Kuśmierz, Paulina Dziegieć, Klaudia Błaszczyk, Magdalena Szewczyk. 
- Smerfy (2001 i młodsze) - Nicola Brzęczek, Alicja Sokołowska, 
Aleksandra Drab, Weronika Tulejko, Joanna Ślęzak, Maja Koper, 
Klaudia Szyler, Inez Zatoń, Zuzanna Tazbir, Olga Terka, Julia 
Matuszczyk, Kinga Niegowska. 
Jest to jeden z najlepszych sezonów w historii UKS WATRA,  
jednak rozwój ilościowy i jakościowy powoduje kłopoty 
finansowe. W związku z powyŜszym dzięki przychylności Zarządu 
powstałego w Radomsku Klubu Sportowego STAL dziewczęta w 
wieku juniorek młodszych i starsze od sezonu 2012/2013 staną się 
zawodniczkami w/w Klubu. KS STAL Radomsko został zgłoszony 
do rozgrywek III ligi kobiet (najniŜsza klasa rozgrywkowa dla 
kobiet w Polsce) oraz rozgrywek juniorek. Zapraszamy 
dziewczęta chętne do gry w piłkę noŜną do zgłaszania się do KS 
STAL . 

Uczniowski Klub Sportowy WATRA Gidle - Podsumowanie sezonu 2011/2012 
 

KOMUNIKAT 
Nabycie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
i zasiłków rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 ustalane 
będzie na podstawie dochodów za 2011 rok. Wnioski o ustalenie prawa 
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy od  
01 października  2012 r do  30 września 2013 r  moŜna składać w 
GOPS w Gidlach  od sierpnia  2012 roku. 
 Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych  na okres  
zasiłkowy od 01 listopada 2012 r do 31 października 2013 roku moŜna 
składać  w GOPS od  września 2012 roku  


