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Informacje z prac Rady Gminy 
 
W dniach 26 stycznia oraz 9 marca br. odbyły się posiedzenia Rady Gminy w Gidlach, podczas 

których podjęto m.in. uchwały w sprawie: 
- zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011, 
- uchwalenia budŜetu  na 2011r., 
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu na realizację remontu odcinka drogi 

powiatowej Nr 3903 E ul. Kartuzka w Gidlach oraz remontu mostu w ciągu tej drogi, 
- zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
- trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania 
- wyraŜenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w uŜyczenie zabudowanej nieruchomości 

gruntowej - po byłej szkole podstawowej, połoŜonej we wsi Graby na rzecz Stowarzyszenia Centrum 
Pomocy "PANACEUM" w Radomsku 

- nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 
rok 2012.   

 

Wszystkie uchwały dostępne są na stronie internetowej www.bip.gidle.pl w dziale uchwały. 
 

Z okazji zbliŜających się Z okazji zbliŜających się Z okazji zbliŜających się Z okazji zbliŜających się     
Świąt Wielkanocnych, Świąt Wielkanocnych, Świąt Wielkanocnych, Świąt Wielkanocnych,     

składamy najlepsze Ŝyczenia składamy najlepsze Ŝyczenia składamy najlepsze Ŝyczenia składamy najlepsze Ŝyczenia     
radości i nadziei  płynącej ze radości i nadziei  płynącej ze radości i nadziei  płynącej ze radości i nadziei  płynącej ze 

Zmartwychwstania Pańskiego.Zmartwychwstania Pańskiego.Zmartwychwstania Pańskiego.Zmartwychwstania Pańskiego.    
Niech ten szczególny czas, Niech ten szczególny czas, Niech ten szczególny czas, Niech ten szczególny czas,     

przepełniony spokojem i wiarą, przepełniony spokojem i wiarą, przepełniony spokojem i wiarą, przepełniony spokojem i wiarą,     
będzie okazją będzie okazją będzie okazją będzie okazją     

do odpoczynku od trudów dnia codziennego do odpoczynku od trudów dnia codziennego do odpoczynku od trudów dnia codziennego do odpoczynku od trudów dnia codziennego 
a rodzinne spotkania niech ogrzewa a rodzinne spotkania niech ogrzewa a rodzinne spotkania niech ogrzewa a rodzinne spotkania niech ogrzewa 
wzajemna Ŝyczliwość i serdeczność.wzajemna Ŝyczliwość i serdeczność.wzajemna Ŝyczliwość i serdeczność.wzajemna Ŝyczliwość i serdeczność.    

 

Ŝyczą 
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
 

Maria Przerada 

Wójt Gminy Gidle 
 

Krystyna Kubasiak 
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INWESTYCJE W NASZEJ GMINIE 

Dobudowa garaŜu do Remizy OSP w Gidlach 
Trwają prace budowlane na inwestycji: Dobudowa klatki 
schodowej i garaŜu do budynku remizy straŜackiej OSP 
Gidle, które wykonuje firma: Rol-Bud ElŜbieta 
Grabiszewska ze Szczercowa. Zakres prac obejmuje obok 
wykonania pomieszczenia garaŜowego na wóz bojowy 
i spełniającej normy zawarte w przepisach budowlanych klatki 
schodowej wykonanie dodatkowego pomieszczenia na piętrze 
budynku z przeznaczeniem dla orkiestry dętej z Gidel. Łączny 
koszt realizacji inwestycji wyniesie blisko 305.000,00zł 
brutto, a zakończenie wszystkich prac planowane jest do 
końca czerwca 2011r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nowy chodnik w Pławnie na ulicy Częstochowskiej 
Na ukończeniu jest remont chodnika na ulicy Częstochowskiej 
w Pławnie, polegający na wymianie nawierzchni z płyt 
chodnikowych na nawierzchnię z kostki brukowej płukanej 
wraz z montaŜem krawęŜników i obrzeŜy oraz odwodnienia 
liniowego. Prace wykonała RAD-BUD Radosław Koziński 
z Radomska, a łączny koszt ich realizacji zgodnie z zawartą 
umową wyniesie  98.343,79zł brutto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wodociąg do Borowej juŜ blisko 
W dniu 8.04.2011r. złoŜony został do Starostwa Powiatowego 
w Radomsku wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę dla inwestycji: Budowa sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami w miejscowościach: Skrzypiec i Borowa. Po 
uzyskaniu pozwolenia na budowę moŜliwe będzie 
przystąpienie do wyłonienia wykonawcy, który zrealizuje 
powyŜszą inwestycję. 
 
 
 
 
 

Nowy odcinek drogi zaoszczędzi czasu i nadłoŜonych 
kilometrów 

Wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego 
na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej do 
pól wsi Borowa w ciągu drogi Borowa – Śliwaków na 
odcinku o łącznej długości 550m. Zakres prac do wykonania 
przewiduje: 
− rozebranie dwóch istniejących przepustów wykonanych 

z rur betonowych o fi=400mm i wykonanie nowych z rur 
PE o średnicy fi=500mm, długość posadowienia rury 9m, 
długość uŜytkowa 7m; 

− remont przepustu wykonanego z rur Ŝelbetowych 
o średnicy fi=800mm,  

− wykonanie nowej nawierzchni jezdni na długości 510m                
z betonu asfaltowego o grubości 6cm 

− profilowanie i zagęszczenie poboczy kruszywem 
łamanym; 

 
Deszczówka szybciej spłynie na ulicy Piaski 

W trybie przetargu nieograniczonego wszczęto postępowanie 
na Przebudowę ul. Piaski w Gidlach polegającą na remoncie 
kanalizacji deszczowej na odcinku o długości 41,6m. Zakres 
prac obejmuje: 
− wymianę istniejącego przewodu z rur betonowych 

o fi=500mm na rury PVC SN8 o średnicy 500mm wraz 
z wymianą studzienki ściekowej na nową o średnicy 
500mm z osadnikiem i bez syfonu włączoną do kanału 
burzowego przykanalikiem z rury PVC o średnicy 
200mm; 

− osadzenie płyty nastudziennej wraz z włazem Ŝeliwnym 
klasy C250 na studni znajdującej się na terenie OSP;  

− wymianę gruntu wykopu na piasek zwykły; 
− odtworzenie podbudowy i nawierzchni jezdni na 

powierzchni 22,64m2 
 

MAPY i PROJEKTY 
Wykonywane są mapy do celów projektowych dla 
miejscowości Wygoda, Zabrodzie, Graby i Michałopol pod 
inwestycje: - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w 
miejscowości Wygoda oraz sieci wodociągowej 
w miejscowościach Zabrodzie, Graby i Michałopol. Prace 
geodezyjne dobiegają końca, geodeci zobowiązali się do 
dostarczenia kompletu map do końca miesiąca kwietnia 
br. Przewidywane koszty wyniosą ok. 45.000,00zł brutto. 

* 
Zlecono wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do 
celów projektowych w skali 1:500 w miejscowości Gidle, 
obręb Gidle z przeznaczeniem pod projekt sieci kanalizacji 
sanitarnej na ulicy Kartuzkiej w Gidlach (część 
nieskanalizowana). Mapy wykona firma geodezyjna 
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych 
s.c. P. B. Jankiewicz z Radomska. Termin wykonania map 
mija dnia 10 maja br. Koszt wykonania wyniesie: 5.350,00zł 
brutto. 

* 
W przygotowaniu są dokumenty niezbędne do uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na Budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach Pławno ul. Przedborska, 
Zagórze i Niesulów. W dniu 21.02.2011r. podpisana została 
umowa ze Starostwem Powiatowym w Radomsku 
uzgadniająca warunki wejścia w pas dróg powiatowych. 
Ponadto projektant wystąpił do Rejonu Dystrybucji 
Częstochowa Teren o wydanie nowych warunków zasilania 
dla przewidzianych w projekcie dwóch pompowni ścieków. 
Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów Gmina 
wystąpi do Starosty Radomszczańskiego o wydanie 
pozwolenia na budowę. 
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Informacje SP ZOZ 
 
 

Osoba ubiegająca się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej 
zobowiązana jest przedstawić dowód potwierdzający prawo do jego 

uzyskania 
Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne jest: 
• dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę: 
1) raport miesięczny ZUS RUMA wydawany przez pracodawcę 
2) aktualne zaświadczenie z zakładu pracy 
3) legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką 
• dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą: 
aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne 
• dla osoby ubezpieczonej w KRUS: 
zaświadczenie lub legitymacja wydane przez KRUS wraz z dowodem 
wpłaty składki na ubezpieczenie społeczne za ostatni kwartał 
• dla emerytów i rencistów: 
legitymacja emeryta lub rencisty albo aktualny odcinek emerytury lub 
renty 
• dla osoby bezrobotnej: 
aktualne zaświadczenie z urzędu pracy 
• dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie: 
umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłaty składki. 
 

Prawo do świadczenia opieki zdrowotnej ustaje: 
• w przypadku byłych zatrudnionych: 
po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia 
zdrowotnego z tytułu umowy o pracę 
• w przypadku osób zatrudnionych, korzystających z urlopu 
bezpłatnego: 
po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia 
zdrowotnego 
• w przypadku osób bezrobotnych: 
po upływie 30 dni od dnia wyrejestrowania z Urzędu Pracy 
Osoby, które: 
• ubiegają się o przyznanie emerytury lub renty: 
prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie trwania 
postępowania o przyznanie tych świadczeń 
• pobierają zasiłek przyznany na podstawie przepisów 
o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym: 
prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie pobierania 
przez tę osobę zasiłku 
• ukończyły szkołę średnią / wyŜszą lub zostały skreślone z listy 
uczniów/studentów: 
prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 4 miesiące od 
zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów / studentów 
• mają zawieszone prawa do renty socjalnej: 
prawo do świadczenia opieki zdrowotnej przysługuje przez 90 dni od 
ustania ubezpieczenia zdrowotnego w Funduszu. 
 

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 
 
Zgodnie z kalendarzykiem wyborczym oraz statutami 
sołectw w miesiącach styczeń-luty br przeprowadzono 
wybory Sołtysów i Rad Sołeckich. Nowowybrana Rada 
Sołecka składa się z 4 członków, którym przewodniczy 
Sołtys – jej Przewodniczący. 

Lp. Sołectwo 
Imię i Nazwisko 

Sołtysa 

Członkowie Rady 

Sołeckiej 

1 Borowa Stanisław Kalek 1. Danuta Boborowska 
2. Mirosława Gawrońska 
3. Jarosław Flasza 
4. Kazimierz Wojciechowski 

2 Chrostowa Stanisław Skórka 1. Józefa Sztuk 
2. Czesław Mielczarek 
3. Andrzej Proszowski 
4. Aleksander Tutaj 

3 CięŜkowice Teresa Biszta 1. Edyta Zielińska 
2. Roman Górski 
3. Jerzy Grządziel 
4. Zofia Załóg 

4 Graby Tadeusz Badylak 1. Dorota Górecka 
2. Ewelina Matyjaszczyk 
3. Barbara Sadowska 
4. Bernadeta Koza 

5 Gowarzów Zbigniew Urbańczyk 1. Danuta Dąbrowska 
2. Henryk Pokora 
3. Marek Wojciechowski 
4. Longin Zatoń 

6 Gidle Edyta Gawron 1. Stanisława Bartnik 
2. Barbara Grzeszna 
3. Barbara Łęgowik 
4. Zbigniew Śmigielski 

7 Górka Józef Chrostowski 1. Sławomir Barański 
2. Zygmunt Makowski 
3. Sławomir Mariankowski 
4. Cecylia Matuszczyk 

8 Kajetanowice Renata Musiał 1. Ireneusz Bartnik 
2. Anna Grzywna 
3. Józefa Łągiewka 
4. Marian Rakowski 

9 Kotfin Wiesława Ociepa 1. Ryszard Czapla 
2. Zenon Skibiński 
3. Mieczysław Majewski 
4. Zenon Skibiński 

10 Ludwików Jacenty Bartnik 1. BoŜena Jabłońska 
2. Renata Kowalczyk 
3. Agnieszka Siemińska 
4. Sylwester Rorat 

11 Michałopol Małgorzata 
śuwalska 

1. Jan Nocuń 
2. Robert Janacz 
3. Anna Tomczyk 
4. Krystian Kosmala 

12 Pławno Paweł Ojrzyński 1. Kazimiera Mikulska 
2. Michał Olborski 
3. Paulina Rogalska 
4. Józef Zatoński 

13 Piaski Magdalena Szyda 1. Jan Łągiewka 
2. Tadeusz Łągiewkai 
3. Mariusz Piasecki 
4. Marek Zatoń 

14 Stanisławice Zdzisław Stacherski 1. Łukasz Borek 
2. Mariusz Ciesielski 
3. Remigiusz Cudak 
4. Wojciech Zatoń 

15 Stęszów Adela Wiaderek 1. Teresa Bartnik 
2. Mieczysław Fiączyk 
3. Jadwiga Zarębska 
4. Joanna Tutaj 

16 Ruda Joanna Woldan 1. Danuta Boborowska 
2. Adam Jeziorski 
3. Zofia Krysiak 
4. Krystyna Stacherska 

17 Wojnowice Andrzej Gonera 1. Grzegorz Górecki 
2. Józef Bartnik 
3. Czesław Gonera 
4. Janusz Pęciak 

18 Włynice Marzena Romańczyk 1. Stanisław Gołdon 
2. Zofia Krzyszkowska 
3. Stanisław Kubasiak 
4. Henryka Walczak 

19 Wygoda Wiesław Tarnowski 1. Witold Basiński 
2. Robert Molik 
3. Jadwiga Ościk 
4. Tadeusz Ratkowski 

20 Zabrodzie Krzysztof Marszał 1. Krzysztof Łyczba 
2. Jan Sadkowski 
3. Sylwester Flasza 
4. Wacław Kowalski 

21 Zagórze Andrzej Matuszczyk 1. Artur Szczepański 
2. Iwona Pietruszyńska 
3. ElŜbieta Szczepańska 
4. Agata Bardelska 

 

 

Nowe zasady leczenia w nocy weekendy i święta 
 
Od 1 marca br zmieniły się zasady nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej. Dotąd pomocy w razie 
nagłego zachorowania udzielały wyłącznie te poradnie, które wskazał 
lekarz POZ, u którego leczyli się Państwo na co dzień. 
Teraz opiekę nad pacjentami, codziennie w godzinach  od 18.00 do 
8.00, a w soboty, niedziele i święta przez całą dobę,  przejęły placówki 
wybrane podczas konkursu ofert. 
Teren naszej Gminy przydzielony jest do Szpitala Powiatowego 
w Radomsku, ul. Wyszyńskiego 14, tel. 44 685 47 03, 504 251 417. 
Przypominamy, Ŝe w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, kaŜdy 
pacjent, bez względu na miejsce zamieszkania, będzie mógł skorzystać 
z pomocy tam gdzie będzie miał najbliŜej do placówki ujętej w 
wykazie placówek udzielających pomocy w nocy i święta. Wykaz 
placówek woj. łódzkiego znajduje się m.in. w SP ZOZ w Gidlach a 
takŜe na stronie www.nfz-lodz.pl. 
 
Źródło: www.nfz-lodz.pl 
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy PoŜarniczej 2011 
 
W dniu 17 marca br na sali narad Urzędu Gminy w Gidlach odbyły 
się eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
PoŜarniczej ph „MłodzieŜ zapobiega poŜarom”. Do Konkursu 
przystąpiła młodzieŜ ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu 
naszej gminy, która została wyłoniona w drodze eliminacji 
wewnątrzszkolnych. Eliminacje Gminne przeprowadzono w 
obecności przedstawiciela PSP w Radomsku – mł. asp. Marka 
Jeziorskiego oraz Komendanta Gminnego OSP Janusza 
Gniatkowskiego. Największą wiedzą wykazali się uczniowie: 
Magdalena Flasza z PSP CięŜkowice i Piotr Kołodziejczyk z PG 
Gidle, którzy reprezentowali Gminę Gidle podczas eliminacji 
powiatowych w Komendzie Powiatowej Państwowej StraŜy 
PoŜarnej w Radomsku w dniu 24 marca. Tam Magdalena Flasza 
zajęła III miejsce.  
 
Wyniki konkursu gminnego: 
 
W kategorii szkół podstawowych : 
 
I m – Magdalena Flasza – PSP CięŜkowice 
II m – Konrad Chrostowski – PSP Gidle 
III m – Krystian Ociepa – PSP CięŜkowice 
IV m – Marcin Firek, Karolina Bałut – PSP Pławno oraz Rafał 
Cudak – PSP Gidle 
 
W kategorii gimnazjum: 
 
I m – Piotr Kołodziejczyk – PG Gidle 
II m – Paweł Janacz – PG Gidle 
III m – Przemysław Stemplewski – PG Pławno 
Do konkursu młodzieŜ przygotowywana była przez opiekunów 
szkolnych: Ewę Dobroń, Agnieszkę Karczewską, Janusza 
Pachulskiego oraz Piotra Pilarskiego. 
 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
2011 

 
Od 1 kwietnia trwa  Narodowy  Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań 
według stanu na dzień 31 marca 
2011 r., godz. 24.00. Spis realizowany 
jest na podstawie ustawy z dnia 4 
marca 2010 r. o narodowym spisie 
powszechnym lu.dności i mieszkań w 
2011 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 47, poz. 
277) oraz rozporządzeń 
wykonawczych i aktów unijnych.  
Spis powszechny będzie realizowany 
za pomocą trzech metod:  

� spisu telefonicznego prowadzonego przez ankieterów 
Urzędu Statystycznego, 

� samospisu internetowego - dokonywanego przez 
zainteresowane osoby tą metodą,  

� spisu przeprowadzanego przez rachmistrzów spisowych. 
 
Samospis internetowy moŜna wykonać za pomocą specjalnej 
aplikacji udostępnionej na stronach Głównego Urzędu 
Statystycznego w okresie od 1 kwietnia do 16 czerwca 
2011r. Formularz elektroniczny będzie aktywny dla 
respondenta przez 14 dni od momentu pierwszego zalogowania 
się. Formularze elektroniczne przeznaczone do samospisu 
internetowego udostępnione są na stronach www.stat.gov.pl 
i www.spis.gov.pl. 
 
Od 8 kwietnia do 30 czerwca br będą równieŜ wypełnianie 
ankiety przez rachmistrzów spisowych.  
 
Do przeprowadzenia wywiadów spisowych w terenie naszej 
Gminy upowaŜnia rachmistrza imienne upowaŜnienie oraz 
identyfikator zawierający jego zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć 
urzędu statystycznego oraz pieczątkę imienną i podpis 
dyrektora Urzędu Statystycznego, który je wydał.  
Praca rachmistrza polegać będzie na przeprowadzeniu ankiet 
pełnych i reprezentacyjnych zawierających m.in dane z zakresu: 
1) stan i charakterystyka demograficzna ludności; 
2) edukacja; 
3) aktywność ekonomiczna osób; 
4) dojazdy do pracy; 
5) źródła utrzymania osób; 
6) niepełnosprawność; 
7) obywatelstwo; 
8) migracje wewnętrzne; 
9) migracje zagraniczne; 
10) narodowość i język oraz mniejszości narodowe i etniczne; 
11) wyznanie (przynaleŜność do kościoła lub związku 
wyznaniowego); 
12) gospodarstwa domowe i rodziny; 
13) stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych 
(mieszkania i budynki) 
 
Zbieranie danych odbywać się będzie za pomocą specjalnych 
terminali mobilnych. Dane w sposób szyfrowany będą 
przekazywane bezpośrednio do serwerów GUS a po ich 
przekazaniu usuwane z terminala.  
Rachmistrze spisowi to osoby przeszkolone w zakresie 
zbierania danych i przekazywania ich do GUS. Osoby te są 
związane tajemnicą statystyczną, w związku z czym, wszystkie 
zabrane przez nich dane mają charakter poufny i słuŜą jedynie 
celom statystycznym. 
 
Przypomnijmy, iŜ na terenie naszej Gminy czynności 
Rachmistrza Spisowego pełnią osoby: 
Agata Rak, Monika Matyjaszczyk oraz Magdalena Jurczyk. 

Wybory do Izb Rolniczych 
 

W dniu 3 kwietnia 2011 roku odbyły się wybory do Rad 
Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. 
Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego 
samorządu rolniczego mieli podatnicy podatku rolnego, podatnicy 
podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej 
oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych 
posiadających w nich wkłady gruntowe. 
W wyniku przeprowadzonych wyborów samorząd rolniczy                
z terenu gminy Gidle reprezentują dwaj panowie:  Pan Witold 
Basiński z Wygody i Pan Sławomir Barański z Górki. 
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10 stycznia 2011 r. odbyła się w naszej szkole Ogólnopolska 
Olimpiada OLIMPUSEK zorganizowana przez firmę OLIMPUS 
 z siedzibą w Warszawie. Olimpiada przeznaczona dla uczniów 
klas I – III polegała na rozwiązaniu zintegrowanego sprawdzianu 
zróŜnicowanego na klasy. KaŜdy test składał się z 21 pytań 
zamkniętych łączących elementy edukacji polonistycznej, 
matematycznej i środowiskowo-społecznej. Z naszej szkoły do 
Olimpiady przystąpiło 15 pierwszoklasistów i 12 
drugoklasistów. Z radością pragniemy poinformować, Ŝe nasi 
uczniowie wypadli rewelacyjnie. Mamy 7 laureatów pierwszej 
edycji. Najlepszym okazał się uczeń klasy I – Szymon Mikiewicz, 
który zajął I miejsce (uzyskał 208 punktów na 210 moŜliwych do 
zdobycia). Otrzymał piękny grawerowany dyplom i wspaniałą 
nagrodę ksiąŜkową. Dyplomy laureata zdobyli równieŜ: Justyna 
Frączyk (kl.I), Patryk Barski (kl.II), Martyna Sambor (kl.II), 
Bartosz Chrostowski (kl.I), Izabela Romańczyk (kl.II), Łukasz 
Sztuka (kl.II). 

 
 

W dniu 17 lutego w naszej szkole obchodzono Dzień Babci 
i Dziadka. Dyrektor szkoły, pani Maria Broniszewska powitała 
wszystkich gości i zaprosiła do obejrzenia części artystycznej pt. 
„Kocham Cię, Babciu, kocham Cię, Dziadku” w wykonaniu 
uczniów klasy II. Z tej okazji złoŜyła wszystkim najserdeczniejsze 
Ŝyczenia zdrowia, radości, zadowolenia wnuków. Na zakończenie 
wszyscy uczniowie wręczyli swoim babciom i dziadkom 
własnoręcznie wykonane upominki oraz złoŜyli Ŝyczenia. 

 
 

17 marca w naszej szkole odbyła się kolejna edycja 
Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur” 2011. 
Udział wzięło w nim aŜ 35 osób z klas od II do VI. Test jak 
zawsze wymagał ogromnego skupienia i wiedzy matematycznej 
opartej głównie na logicznym myśleniu. Czekamy 
z niecierpliwością na wyniki konkursu, które najprawdopodobniej 
ukaŜą się pod koniec kwietnia. 

Akcje charytatywne, przeprowadzone w szkole: 
- „ Wyprawka dla Ŝaka” - zbiórka przyborów, przyrządów 
szkolnych oraz wyposaŜenia uczniów do szkoły zorganizowana 
przez Szkolne Koło PCK .(zebrane przybory szkolne zostały 
przekazane do Zarządu Rejonowego PCK w Radomsku oraz 
uczniom potrzebującym pomocy) 
- Ogólnopolska Akcja „Góra Grosza”, dochód z której został 
przeznaczony na potrzeby rodzinnych domów dziecka 
- akcja charytatywna Szkolnego Koła PCK  pt „Wiosenne 
porządki ”, polegająca na zbiórce uŜywanej odzieŜy i zabawek 
z przeznaczeniem dla osób potrzebujących z terenu powiatu 
- akcja charytatywna „Gorączka Złota” pod hasłem : „ Słońce 
świeci, UFO leci – na wakacje jadą dzieci!”  (celem zbiórki 
monet groszowych jest dofinansowanie wakacyjnych wyjazdów 
dla uczniów z najuboŜszych rodzin). 

 
 

W ramach rządowego programu 
Radosna Szkoła otrzymaliśmy 
dofinansowanie w wysokości 
11 970 zł na zakup pomocy 
dydaktycznych dla uczniów klas 
I-III. Zakupiono pomoce do 
rozwijania motoryki duŜej i małej. 
Edukacyjne zabawki cieszą się 
duŜym zainteresowaniem najmłod-
szych i stanowią ciekawe 
urozmaicenie zajęć. 

 
 

 
W roku szkolnym 2010/2011 
uczestniczymy w projekcie 
„Nasza wiedza to nasz atut”. W 
styczniu br szkoła otrzymała 
nowoczesne laboratorium do 
nauki języków obcych                        
z pełnym wyposaŜeniem                   
w  sprzęt multimedialny                    
o wartości 19 996 zł.  
Pracownia w duŜym stopniu wpłynęła na uatrakcyjnienie zajęć 
dydaktycznych i usprawniła naukę języka angielskiego oraz 
niemieckiego. 

PUBLICZNE  PRZEDSZKOLE  PUBLICZNE  PRZEDSZKOLE  PUBLICZNE  PRZEDSZKOLE  PUBLICZNE  PRZEDSZKOLE      
W  W  W  W  PŁAWNIEPŁAWNIEPŁAWNIEPŁAWNIE    

14.01.2011r. odbyła się uroczystość z okazji „Dnia Babci               
i Dziadka”. W tym dniu przedszkolaki prezentowały swoje 
umiejętności recytatorskie i wokalne dla przybyłych gości. 
Dziadkowie gorąco oklaskiwali występy swoich wnuczków 
(m.in. „Jasełka” w wykonaniu 5,6- l.- przygotowanych pod 
kierunkiem wych. p. A. Jóźwik, oraz wiersze i piosenki                
w wykonaniu 3,4 –l. – przygotowanych pod kierunkiem wych. 
p. U. Gali). Po występach dzieci złoŜyły swoim dziadkom 
Ŝyczenia, oraz wręczyły własnoręcznie wykonane upominki. 

 
 

W dniu 18.02.2011r. odbyła się zabawa karnawałowa pod 
hasłem „Wielki Bal KsięŜniczek 2011”. Była to III edycja balu 
zorganizowanego przez wydawcę miesięcznika „KsięŜniczka”    
i The Walt Disney Company (Polska), w której brały udział 
nasze przedszkolaki. Dekoracja, przebrania dzieci i nauczycieli 
dotyczyły bajek: „Piękna i Bestia” raz  „Zaplątani”.   

 
 

02.03.2011r. – przedszkolaki udały się  na wycieczkę do zakładu 
fryzjerskiego „Ania” w Pławnie. Dzieci poznały pracę pani 
fryzjerki, oraz wyposaŜenie salonu fryzjerskiego. 

 
 

18.03.2011r. – dzieci oglądały przedstawienie pt. „Skąd się 
wzięła wiosna” w wykonaniu uczniów SP w Pławnie. 
 

W dniu 21.03.2011r. – odbyła się impreza przedszkolna 
„Powitanie wiosny”. W tym dniu dzieci Ŝegnały odchodzącą 
zimę, skandowały hasła, oraz śpiewały piosenki związane              
z wiosną. 
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W marcu przedszkolaki witały wiosnę. Podczas wspólnej 
zabawy poznały ludowe obrzędy Ŝegnania zimy i witania 
wiosny. Aby tradycji stało się zadość , dzieci utopiły 
marzannę w symbolicznej rzece. Następnie udały się na spacer 
z gaikiem. Wierszyki, zagadki oraz wspólne śpiewanie 
piosenek o tematyce wiosennej wzbogaciły uroczystość. Na 
zakończenie Pani Wiosna obdarowała dzieci słodyczami. Ten 
wyjątkowy dzień na długo zostanie w pamięci naszych 
milusińskich. 

 
 

11 kwietnia odbył się  konkurs plastyczny pt. „Najładniejsza 
kartka wielkanocna”. Dzieci ze wszystkich grup wiekowych 
włoŜyły duŜo serca i wysiłku w wykonanie pracy 
konkursowej. Najładniejszą kartkę wielkanocną wykonał 
Szymon Sprawka, drugie miejsce zajął  Jakub Bartnik, 
natomiast trzecie miejsce – Jakub Lis. 

 
 

13 kwietnia w przedszkolu gościł teatrzyk z Krakowa ze 
spektaklem „Przygody Krasnala Pączka”. Przedstawienie 
przypomniało dzieciom, jak waŜny jest dla człowieka zdrowy 
tryb Ŝycia – gimnastyka i odpowiednia dieta. Dzieci były 
zachwycone grą aktorów, czego dowodem były gorące, 
gromkie brawa i szerokie uśmiechy na ich twarzach 
 

 
W piątek 14 stycznia 2011 r. do przedszkola przybyły ukochane 
Babcie i Dziadkowie na uroczystość z okazji ich święta. 
Przedszkolaki zaprezentowały programy artystyczne, a takŜe 
wręczyły drobne upominki w postaci laurek. Dziadkowie gorąco 
oklaskiwali wnuczęta, a niejednemu z nich zakręciła się łza w oku. 
Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły nie tylko dla dzieci, ale 
przede wszystkim dla dziadków. 

 
 

Styczeń to czas karnawału, który w dniu 31.01.2011 r zawitał 
równieŜ do naszego przedszkola. Wystrój „sali balowej”, dzieci 
przebrane  w barwne i pomysłowe stroje – to wszystko wprawiło  
wszystkich uczestników w radosny nastrój. Były tańce, zabawy               
i konkursy pod okiem wodzireja „motylka”. Skoczna i rytmiczna 
muzyka zachęcała dzieci do wspólnej zabawy. Czas wesołych 
pląsów oraz magicznej atmosfery szybko minął. Pozostała jednak 
nadzieja, Ŝe bajkowe postacie jeszcze do nas wrócą. 

 
 

 
 
. 
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W dniu 2.02.2011r. w murach naszej szkoły zagościli aktorzy 
teatru Kurtyna, którzy przygotowali przedstawienie 
profilaktyczne dotyczące przemocy  i wulgaryzmów. Było ono 
skierowane do uczniów kl. IV-VI. 
Kilka dni przed Świętem Zakochanych działała w naszej szkole 
poczta walentynkowa. Uczniowie wrzucali do specjalnej skrzynki 
kartki, będące wyrazem miłości bądź sympatii do kolegów 
i koleŜanek. Rolę listonoszy, jak co roku, pełnili przedstawiciele 
Samorządu Uczniowskiego. To właśnie ich wypatrywano 
z podekscytowaniem w dniu 14.02., kiedy to nastąpiło wręczenie 
kartek adresatom.  

 
 

W dniu 3.03.2011r. uczniowie kl. 0-VI obejrzeli przedstawienie 
profilaktyczne ,,W krainie bajtów”  w wykonaniu aktorów 
z krakowskiego teatru ,,Inspiracja’’. Tematem spektaklu były 
,,narkotyki XXI wieku”-  telewizja, komputer  i internet. Opowieść 
o chłopcu, który w pewnym momencie przenosi się do wirtualnej 
rzeczywistości miała na celu uzmysłowienie uczniom zagroŜeń 
wynikających z uzaleŜnienia od nowinek techniki. Poprzez 
zabawę dzieci uczyły się, jak właściwie zorganizować swój 
wolny czas oraz jak bezpiecznie posługiwać się internetem.  
 

W dniu 26.03.2011r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień 
Samorządności. Najpierw cała społeczność zgromadziła się 
w sali gimnastycznej, aby obejrzeć przedstawienie o tematyce 
wiosennej w wykonaniu uczniów kl. V. Wszyscy zgodnie 
stwierdzili, iŜ najwyŜszy czas poŜegnać zimę i powitać 
wiosnę! Symbolem odchodzącej zimy stały się klasowe 
marzanny, które zostały przekazane panu palaczowi do 
spalenia. Następnie po wręczeniu przez panią dyrektor Annę 
Gniatkowską przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego 
symbolicznego klucza do szkoły władzę przejęli uczniowie. 
Bez wątpienia nowe grono pedagogiczne oraz pracownicy 
obsługi wywiązali się naleŜycie ze swoich zadań. W szkole 
panował ład i porządek. Egzamin z samorządności zdany! 
Uwieńczeniem dnia był wyjazd do Kłomnic na VIII 
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta 
Gminy Kłomnice. Uczniowie z zachwytem podziwiali 
zmagania par w tańcach standardowych 
i latynoamerykańskich. 

 
 

We wtorek 5 kwietnia szóstoklasiści z naszej szkoły 
przystąpili do sprawdzianu kompetencji, będącego pierwszym 
waŜnym egzaminem w ich Ŝyciu. Punktualnie o godz. 9 
uczniowie rozpoczęli swoje zmagania z zadaniami w arkuszu. 
Wyniki poznamy w maju, lecz trzymamy kciuki za naszych 
kolegów! 

SPORT W SZKOLE 
21.02.2011 – 3 miejsce w turnieju „5 milionów” na etapie 
gminnym 
14.03.2011 – 3 miejsce w gminnych zawodach w Mini Piłkę 
Koszykową chłopców i dziewczyn. 
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30 marca 45 uczniów gimnazjum wyjechało do Warszawy. Mieli 
okazję zwiedzić nie tylko zamkowe komnaty, ale poczuć wyjątkową 
atmosferę Starego Miasta. Jednak główną atrakcją była wizyta 
w Centrum Edukacji Kopernik. Przez niemal trzy godziny 
uczniowie oddawali się naukowemu  szaleństwu, przeŜywając 
mocne doznania empiryczne.  Było to moŜliwe dzięki 340 
interaktywnym eksponatom pozwalającym na przeprowadzanie 
ciekawych doświadczeń, obserwację zjawisk czy procesów 
zachodzących w przyrodzie.  Największą zaletą urządzeń 
i stanowisk doświadczalnych, z którymi uczniowie mieli kontakt 
była moŜliwość samodzielnego wykonania  eksperymentów.   DuŜa 
róŜnorodność eksponatów sprawiła, Ŝe byli wędrowcami  po  wielu 
dyscyplinach naukowych ujętych w cztery galerie:  Człowiek                  
i środowisko, Korzenie cywilizacji, Strefa Światła, Świat w ruchu. 
 
Po czteroletnich zmaganiach gimnazjum, jako jedyna w powiecie 
szkoła i 55 w województwie otrzymało od Łódzkiego Kuratora 
Oświaty Pana Jana Kamińskiego Certyfikat przynaleŜności  do 
Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, który został 
odebrany przez Panią Dyrektor Ewę Mariankowską Dokument ten 
potwierdza duŜe zaangaŜowanie całej społeczności szkolnej 
w działania prozdrowotne. Jest wyrazem uznania dla 
systematycznej pracy i dotychczasowych osiągnięć w zakresie 
edukacji zdrowotnej, promocji sprawności fizycznej, propagowaniu 
aktywnego stylu Ŝycia i poprawy warunków nauczania. 
 
W sali matematyczno-fizycznej została utworzona pracownia 
multimedialna wyposaŜona na stałe w komputer z łączem 
internetowym, projektor i tablicę interaktywną. Ponadto pozostałe 
pracownie korzystają juŜ z bezprzewodowego łącza internetowego. 
Koszty zakupu sprzętu wraz z montaŜem zostały pokryte ze 
środków pozabudŜetowych, z konta Rady Rodziców. 
 
W konkursie ogólnopolskim Test Polonica Plus, którego 
organizatorem jest Oxford Educational Sp. z o.o. wzięło udział 21 
uczniów z klas II i III. Konkurs miał formę testu jednokrotnego 
wyboru.  
Wyniki konkursu: 
Katarzyna Sztuka - 100 pkt. tytuł laureata I stopnia                            
                                z wyróŜnieniem 
Adrian Bus - 100 pkt. tytuł laureata I stopnia z wyróŜnieniem 
Paulina Gonera - 96 pkt. tytuł laureata I stopnia 
Beata Mariankowska - 80 pkt. tytuł laureata V stopnia 
 
W ramach konkursów przedmiotowych do etapu rejonowego 
zakwalifikowało się 6 uczniów: 
Biologia – Łukasz Śliwakowski, geografia – Krzysztof Knop, 
historia – Paulina Gonera, Katarzyna Sztuka, j. polski – Beata 
Mariankowska, Katarzyna Sztuka 
 
Zakończył się Tydzień Zdrowia. W tym czasie zorganizowane 
zostały róŜnorodne działania o charakterze profilaktycznym: 
− finał rozgrywek międzyklasowych w piłkę ręczną dziewcząt 

i p. noŜną chłopców, 
− Olimpiada Zdrowia – test sprawdzał wiadomości uczniów 

dotyczące szeroko rozumianego zdrowia, 
− zapoznanie uczniów z problemem dotykającym głównie 

młodzieŜ, mianowicie – anoreksją i bulimią, 
− spotkanie z pielęgniarką szkolną oraz dyskusja nt. higieny 

okresu dojrzewania, 
− na lekcjach w-f przypomniane zostały zasady udzielania 

pierwszej pomocy oraz zasady układania prawidłowych 
jadłospisów, 

− ukazał się numer szkolnej gazetki „Moda na zdrowie” 
poświęcony tzw. Przesileniu wiosennemu, 

− wykonanie prac literackich i multimedialnych na konkurs 
„Nałogi droga donikąd”  organizowany przez GOK. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W bieŜącym roku szkolnym nasza szkoła realizuje program 
„Szkoła z klasą 2.0”. Jego załoŜeniem jest wspólne 
wypracowanie zasad korzystania z nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w szkole. Twórcy programu 
stawiają na realizowanie z uczniami projektów edukacyjnych  
z wykorzystaniem takich technologii,  rozwijających 
umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego 
korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce.  
Odbyła się równieŜ debata szkolna, której celem było 
wypracowanie szkolnego kodeksu 2.0, czyli zasad dotyczących 
wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej 
w naszym gimnazjum. Jej efektem jest szkolny kodeks 2.0. 
Uczniowie biorący udział w programie prowadzą blogi, na 
których wypowiadają się na temat podejmowanych działań, 
dyskutują o moŜliwościach wprowadzenia w szkole niektórych 
rozwiązań związanych z TIK. 
 
7 kwietnia 2011r. odbyło się Pierwsze Szkolne Święto 
Matematyki . Celem imprezy było zachęcenie młodzieŜy do 
zgłębiania tajników matematyki, doskonalenia umiejętności 
logicznego myślenia i rozwijania wyobraźni przestrzennej. 
Impreza miała charakter konkursu międzyklasowego. Najlepiej 
z rozwiązaniem zestawu urozmaiconych zadań poradziła sobie 
druŜyna z klasy IIb w składzie: Karolina Bednarz, Bartłomiej 
Cudak i Sebastian Zieliński. Zwycięzcy otrzymali dyplomy 
oraz drobne upominki, które ufundował sklepik szkolny. 
 

SPORT 
W dniu 01.02.2011r. odbyły się zawody gminne w  unihokeja 
dziewcząt i chłopców. W tej rywalizacji zwycięŜyło PG Gidle, 
którego dwa dni później, Ŝeńska druŜyna reprezentowała 
Gminę Gidle na zawodach powiatowych w Gomunicach. 
Ostatecznie dziewczęta zajęły miejsce od V-VII. 

* 
W dniu 16.02.2011r. odbyły się zawody gminne w  piłk ę 
koszykową dziewcząt  i chłopców. DruŜyna Ŝeńska zajęła I 
miejsce natomiast chłopcy ulegli druŜynie z Pławna. 
Dziewczęta reprezentowały Gminę Gidle na zawodach 
powiatowych ZSG Nr 7 w Radomsku, gdzie zajęłay I miejsce.  
Zwycięstwo było przepustką do udziału w zawodach 
w Piotrkowie Trybunalskim. W hali „Relax” Piotrkowskiego 
OSiR-u nasze dziewczęta zajęły III miejsce. 

* 
W dniu 22.03.2011r. odbyły się zawody gminne w  piłkę 
siatkową dziewcząt i chłopców. Zarówno dziewczęta jak 
i chłopcy z  PG Gidle zajęli I miejsce. 

* 
W dniach 06- 08.04.2011r. odbyły się Mistrzostwa Polski w 
tenisa stołowego dziewcząt w Brzegu Dolnym. Zawodniczki 
naszej szkoły: Mazurek Patrycja, Musiał Kinga 
reprezentowały województwo łódzkie. W wyniku rozegranych 
spotkań zajęły X miejsce w kraju. 
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Projekt „Lepiej słyszę, widzę i mówię” 
W roku szkolnym 2010/2011 w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Pławnie odbywają się zajęcia z pracownikami Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Radomsku. Zajęcia 
realizowane są w ramach projektu współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Hasło przewodnie projektu brzmi: „Lepiej słyszę, 
widzę i mówię”. W ramach projektu prowadzone są zajęcia 
z tyflopedagogiem, surdopedagogiem, psychologiem 
i pedagogiem. Programem objętych jest 36 uczniów. Zajęcia 
realizowane będą do grudnia 2011 roku. 
 

Karnawał z Babcią i Dziadkiem 
W tym roku, wyjątkowo w naszej szkole, Dzień Babci 
i Dziadka  został połączony z zabawą karnawałową dla uczniów 
klas I – III SP .  Hasło przewodnie imprezy, która odbyła się 12 
stycznia,  brzmiało: „Karnawał z Babcią i Dziadkiem”. 
Uczniowie klasy III przywitali gości przedstawieniem 
pt. „Piekł dziadek babkę”. 
Klasy I i II zaprezentowały okolicznościowe wiersze i piosenki. 
Babcie i dziadkowie wraz z wnukami uczestniczyli w wielu 
konkursach, min. „Bicie piany”, „Zaplatanie warkocza” czy 
„Taniec z balonikiem”. Wszystkim czas szybko i miło płynął przy 
słodkim poczęstunku i uroczej zabawie. 
 

Zima przegoniona! 
Dnia 21 marca 2011r., jak co roku w ZSG w Pławnie, 
świętowaliśmy pierwszy dzień wiosny. W tym roku przebiegał on 
nieco inaczej. Obchody pierwszego dnia wiosny połączone 
zostały z akcją antynikotynową. Hasłem przewodnim tego dnia 
było: „Stokrotnie proszę nie pal przy mnie”. 
Akcja rozpoczęła się występami uczniów klas najmłodszych. 
Zaprezentowali oni zabawne i jednocześnie pouczające 
przedstawienie pt. „I kto tu Kopciuszek?” 
Uczniowie klas starszych zaprezentowali skecze, pokaz mody 
i nową wersję „You can dance”. Całość była przeplatana 
piosenkami. Po części artystycznej odbył się happening  
antynikotynowy ulicami Pławna, podczas którego uczniowie 
prezentowali swoje plakaty,  wykrzykiwali hasła i rozdawali 
mieszkańcom  ulotki o tematyce antynikotynowej. Uwieńczeniem 
akcji było symboliczne przeganianie zimy. Nad organizacją 
imprezy czuwały panie: mgr Renata Kucuń – Marchewka, mgr 
Dorota Górka i mgr Paulina Oziembała. 
 

Niezwykły gość w naszej szkole 
29 marca 2011 roku uczniów naszej szkoły odwiedziła  pani 
Barbara Dymecka. Tego niezwykłego gościa zaprosiła  
nauczycielka historii pani mgr Renata Woldan. Pani Dymecka 
opowiadała o losach swojego ojca -Stanisława Zatońskiego, który 
zginął w 1940 roku w Katyniu. Była to bardzo ciekawa a zarazem 
wzruszająca lekcja historii 
 

KONKURSY 
 

Turniej wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa  
w ruchu drogowym 

8 kwietnia 2011r w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym 
w Pławnie odbyły się gminne eliminacje „Turnieju wiedzy 
i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa w  ruchu drogowym” 
w kategorii szkół podstawowych. Nad organizacją 
i prawidłowym przebiegiem imprezy czuwała pani mgr Karolina 
Ociepa. Najlepszą druŜyną okazała się druŜyna z PSP w Gidlach 
i została ona zakwalifikowana do etapu powiatowego. Naszą 
szkołę reprezentowali: Karina Szczepańska, Damian Grabarczyk 
i Dawid Tomczyk. DruŜyna ta zajęła II miejsce; III miejsce 
zajęła druŜyna z PSP w CięŜkowicach. 
DruŜyna z Publicznego Gimnazjum w Pławnie uczestniczyła 
w eliminacjach powiatowych, które odbyły się 15 kwietnia 
2011r. w ZSG nr 4 w Radomsku. Zespół w składzie: Michał 
Franczyk, Dariusz Dawid, i Kamil Koćwin wywalczył 
V miejsce w klasyfikacji ogólnej (na 12 druŜyn). 

 
Konkursy przedmiotowe 

Uczennica II klasy gimnazjum Agata Rembisz brała udział w 
rejonowym etapie konkursów przedmiotowych z języka 
polskiego i historii.  
 
W ZSG w Pławnie odbył się ogólnopolski konkurs  
przedmiotowy OLIMPUS z: języka polskiego, historii, 
matematyki, przyrody, chemii. Na wyniki czekamy 
z niecierpliwością. 
 
11 kwietnia odbył się konkurs wiedzy z języka niemieckiego. 
Konkurs skierowany był do uczniów klas V i VI. I miejsce 
zajęła Kinga Zatoń, II miejsce – Adrianna Moroń. Konkurs 
zorganizowała mgr Paulina Oziembała. 
 

Konkurs matematycznym 
25 lutego  w ZSG w Pławnie odbył się konkurs matematyczny 
ph. „Muszelka) (dla uczniów szkół podstawowych) i  „Jantar” 
(dla gimnazjalistów). Konkurs skierowany był do uczniów 
województwa łódzkiego, a zorganizowany został przez 
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu 
wraz z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym.  
Etap szkolny zorganizowały panie: mgr Danuta Matyjaszczyk           
i  mgr Tamara Olczyk – Krawczyk. W tym etapie wzięło 
udział:16 uczniów z SP i 9 z G. Do finału zakwalifikował się 
Krzysztof Niedźwiecki – uczeń kl I G. Finał odbędzie się 14 
maja 2011r. w Sieradzu. 

 
Konkurs fotograficzny 

Trwa konkurs fotograficzny ph. „Pławno w moich oczach”. 
Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski 
Gimnazjum. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów 
ZSG w Pławnie. Prace moŜna oddawać do 29 kwietnia 2011r.  
 

Mikrofon 2011 
4 marca uczennice ZSG w Pławnie wzięły udział w konkursie 
wokalnym „Mikrofon 2011” , który odbył się w MDK 
w Radomsku. W składzie Jury konkursu byli muzycy: Karolina 
Sambor -Kobiałka, Renata Lis i Frank Parker. 
Uczennice z naszej szkoły zdobyły wyróŜnienia w swoich 
kategoriach wiekowych Inez Zatoń (7-10 lat) oraz Katarzyna 
Socha (11-14 lat). Uczennice przygotowywała pani 
mgr Karolina Ociepa. 
 

SPORT w ZSG 
7 lutego - druŜyna dziewcząt Szkoły Podstawowej  w Pławnie 
w rozgrywkach gminnych w mini-piłkę ręczną zajęła miejsce I,  
natomiast druŜyna chłopców II.  Dziewczęta uczestniczyły 
w rozgrywkach powiatowych, gdzie zajęły II  miejsce. 
 
17 lutego odbyły się gminne zawody w piłkę koszykową. 
DruŜyna chłopców zajęła I miejsce i tym samym awansowała do 
etapu powiatowego, który odbył się 22 lutego. 
 
17 marca odbyły się gminne rozgrywki w mini-piłkę koszykową 
dziewcząt i chłopców. Chłopcy zajęli miejsce II , a dziewczęta I , 
awansując do rozgrywek powiatowych. gdzie zwycięŜając 
zakwalifikowały się do następnego etapu. W rozgrywkach 
rejonowych, które odbyły się 7 kwietnia, wywalczyły II miejsce. 
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Konkurs recytatorski 
„Krzysztof Kamil Baczy ński – śołnierz, Poeta, Czasu 

Kurz” 
 W roku 2011 przypada 80 rocznica urodzin Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego. Biblioteka w Gidlach postanowiła 
uczcić ją poprzez zorganizowanie konkursu recytatorskiego 
pod hasłem „Krzysztof Kamil Baczyński – śołnierz, Poeta, 
Czasu Kurz”. Konkurs odbył się 23.02.2011 r. a przystąpiło 
do niego  18 uczniów z klas VI oraz  25 uczniów z klas I, II i 
III Gimnazjum z terenu Gminy Gidle. 

Konkurs plastyczny  
„Bezpieczne i zdrowe zabawy zimowe” 

W dniu 09.03.2011r. odbyło się podsumowanie konkursu 
plastycznego „Bezpieczne i zdrowe zabawy zimowe”. Konkurs 
skierowany był do uczniów klas „0” oraz I-III z terenu Gminy 
Gidle. Łącznie wpłynęło 78 prac plastycznych wykonanych 
róŜnymi technikami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radosne wierszowanie z Wandą Chotomską 
Wanda Chotomska jest jedną z najbardziej znanych 
współczesnych pisarek i poetek dla dzieci. Biblioteka 
w Gidlach postanowiła przybliŜyć jej twórczość, zapraszając 
uczniów klasy II na zajęcia czytelnicze, odbywające się pod 
hasłem „Radosne wierszowanie z Wandą Chotomską”. Dzieci 
aktywnie uczestniczyły w spotkaniu, odpowiadając na pytania 
związane z treścią utworów, dzieliły się swoimi 
spostrzeŜeniami oraz odgadywały zagadki dotyczące zwierząt.  
 

Koty wokół nas 
Chcąc przybliŜyć jak waŜną rolę w Ŝyciu człowieka mogą 
odgrywać zwierzęta, zaproszono dzieci z klasy I Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Gidlach. Dnia 31 marca 2011 r. odbyło 
się spotkanie pod hasłem „Koty wokół nas”. Dzieci miały 
okazję poznać róŜne rasy kotów oraz dowiedzieć się wielu 
ciekawostek z Ŝycia kota. Podczas spotkania wszyscy dzielili 
się swoimi spostrzeŜeniami i wraŜeniami. Dzieci                          
z zaciekawieniem oglądały przedmioty związane z kotem 
i opowiadały o kotach będących bohaterami bajek. DuŜym 
zainteresowaniem cieszyły się zgromadzone  rekwizyty, 
natomiast na zakończenie spotkania dzieci otrzymały 
pamiątkowe zakładki do ksiąŜki. 
W podobnym spotkaniu (06.04.2011 r.) wzięła udział grupa 
przedszkolaków z klasy „0” (23 osoby) z PP w Gidlach. 
 
 

„Poznajemy bibliotekę” 
Dnia 14.04.2011 r.  gościliśmy wycieczkę 3 i 4 – latków 
z Publicznego Przedszkola w Gidlach. Dzieci wzięły udział 
w lekcji, podczas której miały okazję dowiedzieć się na czym 
polega praca w bibliotece, jak naleŜy się w niej zachowywać, 
jak dbać o ksiąŜki oraz jakie korzyści płyną z czytania ksiąŜek. 
Wiele radości przyniosło najmłodszym przeglądanie 
kolorowych ksiąŜeczek a spotkanie zakończyło się głośnym 
czytaniem bajki pt. „Alicja w Krainie Czarów”. 
 

 „Tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych” – lekcja 
biblioteczna 

Święta Wielkanocne to czas szczególnie bogatej 
obyczajowości i symboliki.18 kwietnia 2011 r. uczniowie 
z klasy III Szkoły Podstawowej w Gidlach uczestniczyli 
w lekcji tematycznej dotyczącej Wielkanocy. Podczas 
spotkania dzieci wypowiadały się  na temat przygotowań do 
świąt, tradycji oraz zwyczaju malowania i zdobienia jajek. 
Zajęciom towarzyszył wiosenny i pogodny nastrój wypełniony 
Ŝyczeniami świątecznymi.  
 

Konkurs wielkanocny w Filii Pławno rozstrzygnięty 
 W Publicznym Przedszkolu w Pławnie (18.04.2011r.) 
wręczono dzieciom upominki rzeczowe za udział w konkursie 
plastycznym „Ozdoby wielkanocne – konkurs wielkanocny 
2011”. W kategorii klas IV-VI podsumowanie konkursu 
nastąpiło na apelu w ZSG Pławno, podczas którego 
nagrodzono 13 uczniów. 
 

Wkrótce w bibliotece 
Tegoroczna VIII edycja Tygodnia Bibliotek przebiegała 
będzie pod hasłem „Biblioteka po drodze, nie mijam- 
wchodzę”. W planie między innymi: 
 Spektakl dla dzieci „Wilk i Zając” (20.05.2011 r. godz. 12:00 
w PSP Gidle),  
Spotkanie autorskie z Pawłem Beręsewiczem – autorem 
ksiąŜek dla dzieci (23.05.2011 r.) 
Zajęcia czytelnicze i głośne czytania dla dzieci. 
 
Zapraszamy wycieczki ze szkół i przedszkoli do odwiedzania 

naszej biblioteki ! 
 

Zapraszamy równieŜ do odwiedzania naszej strony 
internetowej http://www.bibliotekagidle.pl   
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XIX FINAŁ WO ŚP ZA NAMI  
9 stycznia 2011 po raz kolejny na ulicach miejscowości w naszej 
gminie pojawili się wolontariusze – uczniowie szkół -  
kwestujący na rzecz Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Tym razem zebrane środki przeznaczono  na zakup 
sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi. 
Dzięki hojności mieszkańców gminy Gidle kwestujący zebrali 
7820zł – znaczną kwotę i prawie dwukrotnie wyŜszą niŜ w roku 
ubiegłym. Do puszki wolontariusza najwięcej pieniędzy udało 
się zebrać uczennicy PG w Gidlach Beacie Mariankowskiej. 
Słodki poczęstunek dla kwestujących uczniów ufundowała 
Piekarnia p. Marka Olejnika z Gidel. Wszystkim 
wolontariuszom, sponsorom i mieszkańcom naszej gminy, którzy 
brali udział w XIX Finale WOŚP serdecznie dziękujemy.  
 
FABRYKA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA  
Kultywowanie BoŜonarodzeniowej tradycji chrześcijańskiej było 
głównym celem konkursu plastycznego „Fabryka Św. Mikołaja”. 
W konkursie oceniono łącznie 67 prac plastycznych, 
wykonanych przez wychowanków świetlic w Pławnie, 
Ludwikowie, Gowarzowie, Włynicach, CięŜkowicach i  wioski 
internetowej w Wojnowicach. 
Decyzją komisji konkursowej nagrodzono następujące prace: 
 
I grupa (do 10 lat)  
 
I miejsca:  
Patrycja Rylik – Ludwików 
Jakub Motyl – Pławno 
Miłosz Pioruński – Pławno 
 
II miejsca: 
Weronika Dudek – Pławno 
Dawid Siejca – Wojnowice 
Weronika Kędra – Pławno 
 
III miejsca: 
Inez Zatoń – Gowarzów 
Kacper Stacherczyk – Gowarzów 
Oscar Wacek - Pławno 
 
II grupa (10-15)    
 
I miejsca: 
Kinga Rylik – Ludwików 
Agnieszka Oleszkiewicz – Gowarzów 
Hubert Balcarczyk – CięŜkowice 
 
II miejsca: 
Michał Wiaderek – Gowarzów 
Mateusz Nowakowski – Pławno 
Karina Szczepańska – Pławno 
 
III miejsca: 
Izabella Piechowicz -Gowarzów 
Mariusz Werner – CięŜkowice 
Mateusz Górecki - CięŜkowice 
 
III grupa (pow.15) 
 
I miejsca: 
Piotr Urbańczyk - Pławno 
Katarzyna Kulawiak – Pławno 
 

ŚWIĄTECZNE PIOSENKI  
W niedzielę, 16 stycznia, w Klasztorze Franciszkanów 
w Radomsku o godz. 11.00 odbył się koncert finałowy 
VIII Otwartego Konkursu Kolęd, Pastorałek i Piosenek 
BoŜonarodzeniowych „Hej, Panie Jezu". Wzięło w nim udział 
47 wykonawców ze szkół i placówek powiatu 
radomszczańskiego. 
Pierwsze miejsce pastorałką „A to juŜ święta” w kategorii 7-10 
lat wyśpiewała uczennica PSP w Gidlach, wokalistka Studia 
Piosenki GOK – Marysia Markiewicz. 
 
ATRAKCJE ZIMOWE  
Podczas ferii zimowych świetlice wiejskie przygotowały dla 
wychowanków wiele form aktywnego spędzania wolnego czasu, 
wśród nich zabawy choinkowe (świetlica w Pławnie 
i Ludwikowie), dyskoteki (świetlica Gowarzów) oraz szereg 
konkursów i turniejów sportowych - w zaleŜności od specyfiki 
działań świetlicowych -  min. rozgrywki bilardowe, rozgrywki 
tenisa stołowego, rozgrywki w  piłkarzyki, turnieje play –station. 
 
W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH  
Silna ekipa w liczbie 52 wychowanków świetlic GOK i sześciu 
opiekunów odwiedziła basen SOLPARK w Kleszczowie. PodróŜ 
minęła sympatycznie, a sama kąpiel w basenie stała się atrakcją 
zarówno dla młodszych dzieci jak i młodzieŜy korzystających 
z wodnych atrakcji. ZjeŜdŜalnie, jacuzzi oraz  baseny sportowy 
i rekreacyjny zostały zdominowane przez naszą grupę. Czas 
spędzony „w wodzie” przysporzył wszystkim uczestnikom 
wyjazdu oprócz korzyści zdrowotnych wiele radości 
i niezapomnianych wraŜeń. Zanim wychowankowie dotarli do 
domu, juŜ w drodze powrotnej planowali następną podróŜ do 
Kleszczowa. 
 

IV grupa (praca zbiorowa) 
 
I miejsce – świetlica w Pławnie 
II miejsce – świetlica w Gowarzowie 
III miejsce – świetlica w CięŜkowicach 

oraz Wioska Internetowa 
w Wojnowicach 

 
WyróŜnienia otrzymali: 
 
Świetlica Pławno:  
Magdalena Tarnowska,  
Wiktoria Kędra, 
 Julita Pawłowska 
 
Świetlica Gowarzów:  
Natalia Karbownik,  
Adam Wiaderek 
 
Świetlica CięŜkowice:  
Marta Ociepa,  
Krystian Ociepa 
 
Wojnowice: Oliwia Łabęcka. 
 

Wszystkim laureatom wręczono pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. 
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WSPÓLNE KONCERTOWANIE  
Dnia 30.01.2011r. o godzinie 15.00 w Klasztorze 
Wniebowzięcia NMP w Gidlach odbył się Koncert Laureatów V 
Gminnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Publiczność tłumnie 
przybyła kolędować wspólnie z laureatami festiwalowych 
przesłuchań, które odbyły się tuŜ przed feriami w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Gidlach. Kolędy i pastorałki zaprezentowało 
wówczas 62 uczestników. Komisja konkursowa: Violetta 
Ojrzyńska – dyrektor GOK, Nina Klimczyk – wokalistka, 
Jolanta Komorowska – dyrektor GBP, O. Marek Grzelczak – 
przeor klasztoru OO. Dominikanów postanowili przyznać 
następujące nagrody: 
 
Kat. 7-9 
I   –  Maria Markiewicz – PSP Gidle 
II   – Inez Zatoń ZSG Pławno 

  Klaudia Witkowska – PSP Gidle 
III   – Ślęzak Joanna – PSP Gidle 

   Musiał Dominika – PSP Gidle 
WyróŜnienia –  PSP Gidle: Frączyk Justyna, Łęgowik 
Patrycja, Romańczyk Julia, Skrzypczyńska Marta, Borowik 
Dominika  
ZSG Pławno: Karbownik Natalia 
Nagrodę Fundacji Rozwoju Ruchu Pielgrzymkowego 
i Turystycznego w Gidlach otrzymała Aleksandra Wierzbicka - 
ZSG Pławno 
 
Kat. 10-12 
I   –  Monika Śpiewak – PSP Gidle 

   Aleksandra Tomczyk – ZSG Pławno 
II   – Adrianna Moroń – ZSG Pławno 

   Katarzyna Błaszczyk – GOK Gidle 
III   - Katarzyna Socha – ZSG Pławno 

   Zatoń Kinga – ZSG Pławno 
WyróŜnienia –  PSP Gidle: Malwina Sztandera,  
ZSG Pławno: Ścisły Sylwia, Karina Szczepańska 
PSP CięŜkowice: Cudak Konrad, Lena Załóg 
Nagrodę Fundacji Rozwoju Ruchu Pielgrzymkowego 
i Turystycznego w Gidlach otrzymała Wiktoria Barska - PSP 
Gidle 

Kat. 13-15 
I   –  Paulina Politowicz - PG Gidle 

   Musiał Klaudia – GOK Gidle 
II   – Malwina Ścisły – ZSG Pławno 

   Marta Karczewska – PG Gidle 
   Kamila Dembska – ZSG Pławno 

III   - Joanna Bera - ZSG Pławno 
Nagrodę Fundacji Rozwoju Ruchu Pielgrzymkowego 
i Turystycznego w Gidlach otrzymuje Kamil Cudak - PG Gidle 
 
Kat. zespoły wokalne 
I   -  zespół wokalny GOK Gidle 
Ex euquo 
II   - zespół 5-10-15 ZSG Pławno 
II   - PSP  CięŜkowice 
Podczas koncertu laureatów publiczność dopisała, były chwile 
świątecznej zadumy i radości z wspólnego kolędowania. Swoją 
obecnością zaszczycili nas takŜe Wójt Gminy Gidle p. Krystyna 
Kubasiak, O. Marek Grzelczak - przeor Klasztoru Dominikanów, 
przedstawiciele Rady Gminy z p. Marią Przerada. Poza 
laureatami Festiwalu własne wersje popularnych kolęd 
zaprezentowali podopieczni sekcji keyboardzistów, sekcji 
wokalnej, sekcji gitarowej i sekcji dętej GOK. Opiekunami sekcji 
są p. Jadwiga Długosz, p. Violetta Ojrzyńska, P. Karol 
Pospieszalski oraz p. Krzysztof Jabłoński.  
 

STRAś PRZYCHODZI Z POMOC Ą - KONKURS PLASTYCZNY  
Komenda Główna Państwowej StraŜy PoŜarnej zaprosiła dzieci i młodzieŜ naszej gminy  do udziału w XIII juŜ edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego. Tegoroczna edycja będzie przebiegać pod hasłem „Powódź, poŜar, dniem czy nocą – straŜ przychodzi ci 
z pomocą”. Głównym celem konkursu jest uświadomienie dzieciom i młodzieŜy róŜnorodności działań zawodu straŜaka podczas 
pełnienia słuŜby. Konkurs promuje wiedzę na temat działalności słuŜb ratowniczych, szczególnie straŜy poŜarnej, uczestniczących 
w usuwaniu skutków wypadków, poŜarów, nieszczęśliwych zdarzeń oraz klęsk Ŝywiołowych. W dn. 10 marca rozstrzygnięto etap 
gminny konkursu, gdzie – zgodnie z Regulaminem – spośród 104 nadesłanych prac wyłoniono po 5 w kaŜdej spośród czterech 
kategorii. Do etapu powiatowego zakwalifikowali się: 
I grupa - PSP Gidle: Julia Małolepszy, Aleksandra Kowalska, Dominika Musiał, Łukasz Szyda oraz uczeń PSP w CięŜkowicach 
Adrian Piętos. 
II grupa - PSP Gidle: Wiktoria Całus, Bazyli Plewiński, Mateusz Karaś, Joanna Gąsiorowska oraz uczennica PSP CięŜkowice Olga 
Zyzik 
III grupa- PSP Gidle: Damian Łabęcki, Sebastian Chrostowski, Julia Romańczyk, Klaudia Barska, Kamil Łabęcki 

WYŚPIEWANE NAGRODY  
 

AŜ 87 osób zmierzyło się w tegorocznym konkursie wokalnym „Mikrofon",  którego ideą 
jest promocja młodych, utalentowanych, wokalistów-amatorów. Popularność tego konkursu 
wciąŜ jest duŜa, mimo Ŝe była to juŜ jedenasta edycja. Przesłuchania odbyły się 12 marca 
w Miejskim Domu Kultury w Radomsku. Wokalistów oceniali jurorzy z najwyŜszej półki: 
Karolina Sambor-Kobiałka, śpiewaczka operetkowa, Renata Lis, wokalistka, muzykolog     
i Frank Parker, światowej sławy perkusista. Wokalistki Studia Piosenki GOK w Gidlach 
wyśpiewały w swoich kategoriach wiekowych następujące nagrody: 
I miejsce utworem „Był raz pewien pan” wyśpiewała Marysia Markiewicz , III miejsce  
z piosenką „Prysły zmysły” zajęła Aneta Dębska - zdobywczyni ubiegłorocznej nagrody Grand 
Prix na tym samym festiwalu. 
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MAJOWE NUTKI  

Wokalistki Studia Piosenki działającego przy GOK 
w Gidlach – Marysia Markiewicz, Aneta Dębska i Katarzyna 
Dębska wzięły udział w ogólnopolskich przesłuchaniach do 
finału XIX Mi ędzynarodowego Festiwalu Majowa Nutka, które 
odbyły się 13 marca w Częstochowie. Do przesłuchań 
przystąpiło około 140 utalentowanych wokalistów min. 
z Krakowa, Szczecina, Warszawy, Ostrowca Wielkopolskiego, 
Kluczborka. Mimo wyjątkowo wysokiego poziomu 
festiwalowych zmagań podopiecznym prowadzącej Studio 
Piosenki GOK p. Violetty Ojrzyńskiej zakwalifikowali się do 
międzynarodowego etapu.  
Podobne do częstochowskich eliminacje odbyły się w kilku 
innych krajach, których reprezentanci wystąpią w finale 
Festiwalu "Majowa nutka”, między innymi w Grecji, Macedonii, 
Włoszech, Wielkiej Brytanii, Czechach i Słowacji. Festiwal 
odbędzie się 15 maja w godz. 10 – 18 w Klubie Politechnik 
w Częstochowie – wstęp wolny! Zapraszamy w imieniu 
Organizatorów. 
 
POCIĄG NA SCENĘ 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zorganizowały konkurs 
wokalny „Pociąg na scenę”, którego przesłuchania odbyły się  
17 kwietnia w Katowicach.  Konkurs adresowano do uczniów 
w wieku 7 -16 lat, a jego celem było podjęcie działań, których 
intencją jest edukacja muzyczna najmłodszego pokolenia, 
zaszczepienie zainteresowania koleją dzieci i młodzieŜy, 
poprzez śpiewanie piosenek o tematyce kolejowej oraz 
popularyzacja aktywności muzycznej wśród najmłodszych. 
Warunkiem uczestnictwa było przygotowanie piosenki 
o tematyce kolejowej, promującej podróŜe koleją. Gminny 
Ośrodek Kultury w Gidlach reprezentowała Marysia 
Markiewicz, która utworem „Wesoły pociąg” wyśpiewała 
III miejsce.  
 
Zapraszamy na naszą stronę internetową  http://www.gokgidle.pl 

PODSUMOWANIE WYSTAWY  
Wystawa fotografii „Gidle dawniej i dziś” w Sali 

kameralnej GOK cieszyła się bardzo duŜym zainteresowaniem 
mieszkańców naszej gminy oraz uczniów wszystkich gminnych 
szkół. Łącznie zebraliśmy do tej pory 647 podpisów osób, które 
zainteresowały się wystawą. W zawiązku z powyŜszym 
informujemy, Ŝe wystawę będzie moŜna obejrzeć w dn. 3 do 31 
maja w świetlicy w Pławnie. Wstęp wolny – zapraszamy. 
 

GOPS w Gidlach  informuje, Ŝe w 2011r. będzie po raz kolejny realizował projekt systemowy „Aktywizacja społeczno-
zawodowa mieszkańców Gminy Gidle  zagroŜonych wykluczeniem społecznym". 

Wniosek został złoŜony w listopadzie 2010 r w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi  i po przeprowadzonych negocjacjach 
zatwierdzony do realizacji w dniu 03.03.2011 r.  W dniu 11 kwietnia 2011 roku Pani Wójt i Pani Skarbnik podpisały w WUP 
w Łodzi  aneks do umowy na realizację projektu w 2011 r.  Przyznane środki na sfinansowanie projektu w 2011 r opiewają na kwotę 
127.424,13 zł,  natomiast wkład własny gminy wynosi  14.949,20 zł. Aktywizacją społeczno- zawodową zostanie objętych 8 osób (4 
kobiety i 4 męŜczyzn) zgodnie z zasadą równości płci. 

Zaplanowano przeprowadzenie szkoleń w zakresie metod poszukiwania pracy, poradnictwa zawodowego, treningu 
umiejętności psychospołecznych oraz szkolenia zawodowe w zaleŜności od potrzeb i predyspozycji uczestników projektu. 
Zaplanowano równieŜ umoŜliwienie 3 uczestnikom uzyskania prawa jazdy kategorii B.  

W ramach projektu, w celu upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej konieczne było zatrudnienie pracownika 
socjalnego (koszt zatrudnienia w całości finansowany ze środków EFS) by Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gidlach spełniał 
wymóg organizacyjny wynikający z ustawy o pomocy społecznej. 


