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Informacje z prac Rady Gminy 
 

W dniach 11 maja oraz 21 i 29 czerwca br. odbyły się posiedzenia Rady Gminy w Gidlach, podczas 
których podjęto m.in. uchwały w sprawie: 
− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gidlach za rok 

2010 
− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gidlach za rok 

2010 
− powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowia w Gidlach 
− w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2011 
− przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

połoŜonego w obrębie geodezyjnym Gowarzów w miejscowości Borki po wschodniej stronie drogi 
krajowej Nr 91 

− zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2011 – 2014 
− zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010 
− udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gidle za rok 2010 
− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Gidlach za rok 2010 
− uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gidle na lata 

2011- 2016 
− zaopiniowania uchwały Rady Powiatu Radomszczańskiego o przekształceniu Szpitala Powiatowego 

w Radomsku 
 

 

ZaproszenieZaproszenieZaproszenieZaproszenie    
 

Wójt Gminy Gidle i druhowie OSP Gidle 
serdecznie zapraszają na uroczystości 100 – lecia 

OSP Gidle i Orkiestry Dętej w Gidlach  
w dniu 18 września 2011r. o godz. 1200  

 
Program uroczystości: 
1200 – Msza Św. w Kościele pw. NMPB w Gidlach  
1300 – Przemarsz na stadion sportowy VIS Gidle 
1400 – Rozpoczęcie uroczystości straŜackiej  
1600 – Koncert StraŜackiej Orkiestry Dętej w Gidlach 
1640 – Piknik straŜacki – występ zespołu „A to ci biesiada”            
           i zabawa pod gwiazdami 
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INWESTYCJE WYKONANE I PLANOWANE  

Dobudowa garaŜu do Remizy OSP w Gidlach zakończona 
 

 Zakończono inwestycję polegającą na dobudowie klatki 
schodowej i garaŜu do budynku remizy straŜackiej OSP 
Gidle, którą wykonała firma: Rol-Bud ElŜbieta Grabiszewska 
ze Szczercowa. Zakres prac obejmował 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 wyniósł blisko 305.000,00zł brutto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zakończono prace na ul. Piaski w Gidlach polegające na 
remoncie kanalizacji deszczowej na odcinku o długości 
41,6m. Zakres prac obejmował wymianę istniejącego 
przewodu z rur betonowych  o fi=500mm na rury PVC SN8 
o średnicy 500mm. Prace wykonała firma RAD-BUD 
Radosław Koziński z Radomska, koszt realizacji robót 
wyniósł: 25.384,33zł brutto 

 
Więcej dróg asfaltowych w Gminie 

 
 Od maja do lipca wykonano przebudowy nawierzchni 
następujących dróg: 
- drogi dojazdowej do pól wsi Borowa w ciągu drogi 
Borowa – Śliwaków na odcinku o łącznej długości 550m – 
nakładka z betonu asfaltowego o grubości 6 cm na długości 
510m i szerokości jezdni 4m wraz remontem przepustów          
i wykonaniem utwardzenia poboczy. Prace wykonała firma: 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o.        
z Radomska, koszt inwestycji wyniósł 148.835,45zł brutto.  
- łącznik ulic Cmentarnej i Reymonta w Gidlach – 
w ramach przebudowy wykonano odcinek chodnika z kostki 
betonowej, długości 100m i szerokości 2m (przy cmentarzu), 
odwodnienie liniowe w postaci ścieku drogowego oraz nową 
nawierzchnię jezdni  z mieszanek mineralno – bitumicznych 
o szerokości 6m, grubości 7cm i długości 100m. Prace 
wykonała firma DOMAX Arkadiusz Mika z Boronowa za 
cenę brutto: 73.838,52zł. 

- Górki – Zberezka na łącznym odcinku długości 310m 
polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z betonu 
asfaltowego o grubości 6cm, szerokość jezdni 5m wraz                   
z wykonaniem poboczy z kruszywa łamanego o szerokości po 
1m z kaŜdej strony jezdni. Inwestycję zrealizowała firma 
DROMOST Sp. j., z miejscowości Lipie koło Radomska, koszt 
inwestycji wyniósł: 92.865,00zł brutto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- W dniu 20.07.2011r. dokonano otwarcia ofert w przetargu 
nieograniczonym na realizację inwestycji polegającej na 
przebudowie drogi gminnej w miejscowości Kotfin w ciągu 
drogi Kotfin – Sachalin na odcinku o długości 400m. Do 
przetargu przystąpiło 4 wykonawców, trwa weryfikacja ofert. 

 
WydłuŜenie nitki wodociągowej i kanalizacyjnej 

 
Uzyskano juŜ pozwolenia na budowę dla trzech inwestycji: 
1) Budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej w msc. 
Skrzypiec i Borowa oraz Borki, 
2) Budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej w msc. Borki 
3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami 
oraz przepompowniami ścieków zlokalizowanej w msc. 
Zagórze, Niesulów, Pławno ul. Przedborska; 
Po uprawomocnieniu się powyŜszych decyzji będzie moŜna 
przystąpić do przygotowania postępowania i wyboru 
wykonawcy robót, 

* 
Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację inwestycji 
pn „Budowa dwóch odcinków wodociągu w miejscowości 
Chrostowa i Ojrzeń oraz 20 szt. przyłączy wody do działek 
zlokalizowanych w miejscowościach Ojrzeń, Włynice, 
Chrostowa, Kotfin, Huby Kotfińskie”. 
 

Mapy i projekty 
 

Wykonano mapy do celów projektowych dla miejscowości 
Wygoda, Zabrodzie, Graby i Michałopol pod inwestycje: - 
budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wygoda oraz 
sieci wodociągowej w miejscowościach Zabrodzie, Graby 
i Michałopol. (koszt wykonania map wyniósł 43.099,20zł 
brutto). Przystąpiono do wykonywania prac projektowych 
w tych miejscowościach. 
  

Modernizacja ulicy Kartuzkiej w Gidlach 
 

W lipcu rozpoczęły się prace polegające na modernizacji 
dalszej części ulicy Kartuskiej w Gidlach. Głównym 
inwestorem jest Starostwo Powiatowe. Całość inwestycji 
opiewa na kwotę 282 703zł z czego Gmina Gidle ponosi wkład 
w wysokości 120 000zł.  
Zakres robót polega na: 
- dokończeniu chodnika z prawej strony drogi, 
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cd. INWESTYCJI 
 
- obustronnej wymianie krawęŜników, 
- wykonaniu nakładki asfaltowej pozostałej części  
   ul. Kartuzkiej aŜ do mostu. 
- remontu mostu. 
Termin zakończenia prac planowany jest na 19 sierpnia br. 

Zawody sportowo – poŜarnicze ‘2011 
W dniu 9 lipca br na boisku sportowym w Gidlach odbyły się 
Gminne Zawody Sportowo-PoŜarnicze Gminy Gidle i śytno. 
W zawodach udział brały jednostki z Gminy Gidle: męskie 
druŜyny seniorów z OSP Gidle, Pławno, Wojnowice, CięŜkowice 
i Gowarzów; z Gminy śytno: męskie druŜyny seniorów z OSP 
Silnicy (2), Grodzisko, Rogaczówek, śytno oraz Ŝeńska druŜyna 
seniorów i Ŝeńska młodzieŜowa druŜyna poŜarnicza z Silnicy. 
Na zawody przybyli  
Wójtowie Gm. Gidle i śytno–Krystyna Kubasiak i Janusz Czapla 
Przewodniczący Rady Gminy śytno – Krzysztof Wojtasik 
Z-ca Komendanta PSP mł. bryg. Przemysław Zieliński 
V-ce Prezes O/Pow. ZOSP RP w Radomsku – Henryk Czubaj 
Komendant Gminny ZOSP Gminy  Gidle - Janusz Gniatkowski  
Komendant Gminny ZOSP Gminy śytno – Stanisław Krakowski 
oraz mieszkańcy Gminy śytno i Gidle. 
Zawody polegały na zaprezentowaniu umiejętności straŜaków 
w części bojowej i sztafety 
W wyniku rozegranych konkurencji jednostki OSP 
sklasyfikowano: 
Gmina Gidle: 
I miejsce - OSP Gowarzów 
II miejsce – OSP Wojnowice 
III miejsce – OSP CięŜkowice 
IV miejsce – OSP Gidle 
Gmina śytno  
I miejsce – OSP Silnica 
II miejsce – OSP Rogaczówek 
III miejsce – OSP Silnica II 
IV miejsce OSP śytno 
V miejsce OSP Grodzisko 

Wybory na Ławników Sądowych 
Do dnia 30 czerwca 2011r. do Urzędu Gminy w Gidlach 
wpłynęło pięć zgłoszeń na kandydatów na ławników. Wyboru 
dokonuje Rada Gminy, która wcześniej zasięga opinii 
o kandydatach od Komendanta Wojewódzkiego Policji, następnie 
powołuje spośród siebie zespół, który przedstawi na Sesji Rady 
Gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności 
w zakresie spełnienia przez kandydatów wymogów określonych 
w ustawie. Na podstawie zebranych opinii Rada Gminy dokona 
wyboru Ławników najpóźniej w październiku br. Przyszli 
Ławnicy swą kadencję rozpoczną od stycznia 2012r. 
Do obsadzenia są 3 miejsca: jedno w Sądzie Rejonowym 
w Radomsku i dwa w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie 
Trybunalskim. 

2 2 0 R O C Z N I C A  U C H W A L E N I A  K O N S T Y T U C J I   3  M A J A  
Po ubiegłorocznej przerwie spowodowanej modernizacją pławińskiego parku, powrócono do 
tradycyjnych obchodów Święta Konstytucji 3 Maja. W roku bieŜącym uroczystości rozpoczęto 
o godz. 9.00 Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym pw. Św. Stanisława 
Biskupa Męczennika w Pławnie. Po eucharystii uczestniczący w uroczystościach mieszkańcy 
przemieścili się pod odrestaurowany pomnik Jana III Sobieskiego, gdzie delegacje 
miejscowych władz, młodzieŜ szkolna oraz przedstawiciele organizacji działających na terenie 
Gminy Gidle, złoŜyli wi ązanki kwiatów.  
Z okazji majowego święta oraz święta straŜaka słowo okolicznościowe wygłosiła Pani Wójt 
Krystyna Kubasiak. Pomimo niesprzyjającej aury odbyła się równieŜ krótka część artystyczna 
w wykonaniu młodzieŜy z Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Pławnie, natomiast oprawę 
muzyczną przygotowała, jak zwykle, pławińska orkiestra. 

Wnioski o fundusze zewnętrzne 
Gmina Gidle złoŜyła w czasie trwającego od  01.03.2011r. do 
29.04.2011r. naboru następujące wnioski o dofinansowanie 
z funduszy europejskich w ramach działania „Podstawowe usługi 
dla gospodarki i ludności wiejskiej”:  
- Wniosek pn. „Tworzenie systemu zbioru, segregacji i wywozu 
odpadów komunalnych  w Gminie Gidle poprzez zakup ciągnika 
wraz z wyposaŜeniem i przyczepą oraz pojemników do 
selektywnej zbiórki odpadów”. Wniosek został złoŜony 
11.03.2011r. Gmina wnioskuje o kwotę 133.688 zł., co stanowi 
75% kosztów kwalifikowalnych zadania. Koszt całkowity to 
219.248,73 zł. 
- Wniosek pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami 
w miejscowościach: Gidle, Skrzypiec, Borowa, Zabrodzie, Piaski 
oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami 
oraz przepompowniami ścieków w miejscowościach Zagórze, 
Niesulów i Pławno ul. Przedborska (część nieskanalizowana). 
Wniosek złoŜony w dniu 27.04.2011r. Wnioskowana kwota 
pomocy to 3216122zł, a koszt całkowity zadania 13239711,15zł. 
Do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wpłynęło 149 wniosków 
na kwotę dofinansowania przekraczającą 260 mln, natomiast 
dostępna alokacja na dzień zamknięcia naboru to 162 mln. 
Obecnie trwa weryfikacja formalna wniosków, po jej 
pozytywnym wyniku nastąpi zliczenie punktów poszczególnych 
beneficjentów na podstawie przyjętych kryteriów w drodze 
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt „Nasza wiedza to nasz atut” - dobiegł końca 

 
W lipcu 2011r. zakończyła się realizacja projektu „Nasza 
wiedza to nasz atut” w szkołach podstawowych i gimnazjach 
naszej Gminy. W projekcie uczestniczyło 280 uczniów w tym 
100 uczniów, którzy ubiegali się o certyfikat z informatyki 
i języka angielskiego. W wyniku przeprowadzonych 
egzaminów 96% uzyskało w/w certyfikaty. Pozostali 
uczniowie uczestniczyli w zajęciach rozwijających lub 
wyrównujących wiedzę z przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych. W ramach projektu zakupiono 
i zamontowano pracownię do nauki języka angielskiego oraz 
zakupiono słowniki i pomoce dydaktyczne do wszystkich 
zajęć. Cała wartość projektu to 448 322,00 zł.  
Gratulujemy uczniom, którzy pozytywnie zdali egzaminy       
i uzyskali certyfikaty, a wszystkim dziękujemy za udział                 
w projekcie. 
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Informacje SP ZOZ 
 
 

SP ZOZ Gidle informuje, iŜ uległy zmianie numery 
telefonów i adres Nocnej i Świątecznej opieki 
lekarskiej. 

Szpital Powiatowy w Radomsku  
ul. Jagiellońska 36 

tel. 44/681 08 22   i   44/681 08 23 
 
Plany urlopów lekarskich w miesiącach lipiec – sierpień: 
lek.med. Marzena Pachulska: 
18-29 lipiec 2011 r 

lek.med. Barbara Wojtala Kościelniak: 
01 – 12 sierpień 2011 r  

lek.med. Maria Szkilnik: 
16 – 29 sierpień 2011 r  

lek.med. T. Kamiński: 
12 – 26 sierpień 2011 r 

XV  B I EG UL I CZNY O  PUCHAR W ÓJTA 

GMI NY G IDLE  
 
W sobotę, 28 maja br, w Pławnie ulicą Przedborską został rozegrany XV 
Bieg Uliczny o Puchar Wójta Gminy Gidle. Pomimo niesprzyjających 
warunków atmosferycznych na trasie biegu stanęło 121 zawodników 
i zawodniczek. Bieg rozegrano w siedmiu kategoriach biegowych. 
Zgodnie  z regulaminem zawodów sześć pierwszych miejsc w szkolnych 
kategoriach wiekowych punktowało dla swojej szkoły. Największa liczba 
zebranych punków zarówno w kategorii szkół podstawowych jak 
i gimnazjum dawała zwycięstwo zespołowe, a tym samym zdobycie 
Pucharu ufundowanego przez Wójta Gminy Gidle. W wyniku 
rozegranych konkurencji biegowych w roku bieŜącym puchary wręczono 
Dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej w Gidlach i Publicznego 
Gimnazjum w Gidlach.  
 

Dziewczęta kl. I – III  
1m  Markiewicz Maria – PSP Gidle 
2m  Ślęzak Joanna – PSP Gidle 
3m  Kanafa Agnieszka – PSP Pławno 
4m  Olborska Wiktoria – PSP Pławno 
5m  Truchta Natalia – PSP Gidle 
6m   Kubik Sylwia – PSP Gidle 
Chłopcy kl. I – III 
1m   Bartnik Patryk – PSP Pławno 
2m   Łyp Jakub – PSP Pławno 
3m   Sprawka Kacper – PSP Gidle 
3m   Górecki Mateusz – PSP Gidle 
5m   Szymala Sebastian – PSP CięŜkowice 
6m   Kluziński Eryk – PSP Gidle 
 

Dziewczęta kl. IV – VI 
1m   Łyp Kinga – PSP Pławno  
2m   Treścińska Aleksandra – PSP Pławno 
3m   Ślęzak Justyna – PSP Gidle 
4m   Flasza Magdalena – PSP CięŜkowice 
5m   Jeziorka Beata – PSP Gidle 
6m   Stemplewska Aleksandra – PSP Pławno 
Chłopcy kl. IV – VI 
1m  Boborowski Jakub – PSP Gidle 
2m  Firek Daniel – PSP Gidle 
3m  Piaseczki Krystian – PSP Gidle 
4m  Walaszczyk Hubert – PSP Pławno 
5m  Jabłoński Przemysław – PSP Pławno 
6m  Bogacz Adrian – PSP Gidle 

Dziewczęta – gimnazjum 
1m  Kowalska Katarzyna – PG Gidle 
2m  Kanafa Julia – PG Pławno 
3m  Kanafa Laura – PG Pławno 
4m  Błasiak Kinga – PG Pławno 
5m  Niegowska Kinga – PG Gidle  
6m  Michoń Magdalena – PG Gidle 
Chłopcy – gimnazjum 
1m  Boborowski Michał – PG Gidle  
2m  Widerski Daniel – PG Gidle 
3m  Siemiński Paweł – PG Pławno 
4m  Cudak Krzysztof – PG Gidle 
5m  Koćwin Kamil – PG Pławno 
6m  Błasiak Dawid – PG Pławno 

Nie zapomniano o zawodnikach, którzy zapracowali na to zwycięstwo. Pierwszych trzech zawodników z kaŜdej kategorii 
nagrodzono atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi, natomiast dla pozostałych uczestników nagrodą pocieszenia był słodki 
poczęstunek podczas wręczenia nagród. PoniŜej przedstawiamy wyniki konkurencji w poszczególnych kategoriach wiekowych: 

Kategoria męska pow. 16 r.Ŝ. 
1m  Hasikowski Karol – ZSP Kleszczów 
2m  Borek Łukasz – I LO 
3m  Gajecki Maciej – ZSP nr 1 Radomsko 
W biegu wzięły równieŜ udział dziewczęta w wieku 5 lat – najmłodsze 
zawodniczki Biegu: 
Grzesiczak Julia 
Truchta Olga 
Po podliczeniu wszystkich punktów w kategoriach wiekowych wyniki 
w kategoriach zespołowych przedstawiają się następująco: 
W kategorii szkół podstawowych 
1m  PSP Gidle 
2m  PSP Pławno 
3m  PSP CięŜkowice 
W kategorii gimnazjum 
1m Publiczne Gimnazjum w Gidlach 
2m  Publiczne Gimnazjum w Pławnie 
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W niedzielę, 12 czerwca br w Jedlnie (Gmina Ładzice) w ramach 
V Festynu Powiatowego odbyła się Parada Gmin. Naszą gminę 
reprezentowała delegacja składająca się z orkiestr dętych z Gidel                 
i Pławna, zespołu folklorystycznego Nadwarcianki, straŜaków OSP oraz 
pracowników Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych – 
ok. 100 osób.  

Uczestnicy Parady przemaszerowali barwnym korowodem ulicami 
Jedlna kończąc swój pochód na stadionie sportowym przy Szkole 
Podstawowej.  

Po mszy polowej nasze zespoły wzięły udział w powiatowym 
przeglądzie orkiestr i zespołów ludowych, za co zostali nagrodzeni 
pucharami i pamiątkowymi dyplomami przez Starostę Powiatu 
Radomszczańskiego Roberta Zakrzewskiego i Wójt Gminy Ładzice – 
Wiolettę Pichit. 
Podsumowaniem festynu były koncerty zespołów BOYS oraz FEEL, na 
które przybyło kilka tysięcy mieszkańców naszego powiatu.  
 

Parada Gmin 
 

W piątek 3 czerwca piętnaście par z terenu naszej gminy 
świętowało 50-lecie poŜycia małŜeńskiego. Część oficjalna 
uroczystości odbyła się w sali kameralnej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Gidlach, gdzie – pomimo upału- 
zjawili się dostojni Jubilaci oraz władze gminy, by 
wspólnie uczcić Złote Gody. 
 
Wójt gminy Gidle p. Krystyna Kubasiak odznaczyła 
Jubilatów medalami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za 
długoletnie poŜycie małŜeńskie i gratulowała im tak 
wspaniałej rocznicy. Medale otrzymali: 
Janina i Kazimierz Baryła, Danuta i Zenon Bednarczyk, 
Helena i Jerzy Gniatkowscy, Krystyna i Marian 
Kaczmarczyk, Anna i Mieczysław Kozłowscy, Wiesława i 
Bogusław Lubienieccy, Teresa i Kazimierz Makowscy, 
Helena i Józef Mazurek, Zofia i Władysław Michalik, 
Alicja i Leszek Ojrzyńscy, Zdzisława i Czesław Płomińscy, 
Anna i Kazimierz Tarnowscy, Alfreda i Edward Wiaderek, 
Danuta i Stefan Zatoń oraz Pelagia i Edmund Zatoń. 
 

PÓŁ WI EKU RAZEM  
 

Z rąk przewodniczącej Rady Gminy p. Marii Przerady oraz Sekretarza Gminy p. Urszuli Borowik wszyscy jubilaci otrzymali kwiaty oraz 
upominki. Uroczystość prowadziła kierownik USC w Gidlach p. Barbara Chaś i dyrektor GOK p. Violetta Ojrzyńska. 
Wzruszający koncert złoŜony z wierszy i piosenek o miłości przygotowali podopieczni Studia Piosenki GOK oraz uczniowie Publicznego 
Gimnazjum w Gidlach pod opieką p. Marzeny Tarnowskiej. W imieniu wszystkich odznaczonych podziękowania Organizatorom spotkania 
złoŜyła p. Alicja Ojrzyńska. Podczas spotkania wzniesiono tradycyjny toast za zdrowie par, a takŜe wykonano pamiątkowe zdjęcia 
Jubilatów. 

DzieDzieDzieDzień Dziecka w Grabach Dziecka w Grabach Dziecka w Grabach Dziecka w Grabach    
Rada sołecka wsi Graby wspólnie z rodzicami i kierownictwem Stowarzyszenia 
„Panaceum”  zorganizowała w dniu 4.06 2011r. festyn z okazji Dnia Dziecka  pod 
hasłem „Zachowaj trzeźwy umysł”. Uczestniczyły w nim dzieci i młodzieŜ 
z okolicznych miejscowości. W uroczystości wzięli udział radni z okręgu 
CięŜkowice: Pani Barbara Telecka i Pani Bogusława Rokita. Obecnością 
zaszczyciła  Pani Anna Gniatkowska – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej 
w CięŜkowicach. Urząd Gminy reprezentowała Pani Beata Mazurek. 
Podczas festynu na dzieci czekały róŜne atrakcje takie jak: dmuchana zjeŜdŜalnia 
i zamek, trampolina, loteria fantowa oraz poczęstunek. Atrakcją kulinarną była  
darmowa grochówka sponsorowana  przez kierownictwo „Panaceum”. Dzień  
Dziecka uświetniły występy taneczne dzieci: Weroniki Łęgowik, Eweliny 
Chrząstek, Wiktora Góreckiego, Agnieszki śuwalskiej, Adriana Cichockiego              
i Rafała Chrząstka. Wokalne zdolności prezentowały Natalia Badylak, Milena 
Cichocka, Wiktoria Matyjaszczyk. Za występy dzieci otrzymały nagrody 
i pamiątkowe dyplomy. Ponadto wszystkie dzieci za uczestnictwo otrzymały 
dyplomy i słodycze. 

Za  pomoc  i wsparcie  w organizacji festynu dziękujemy Pani Wójt Krystynie Kubasiak oraz Pani Beacie Mazurek. Składamy 
podziękowania  sponsorom: P. Mariuszowi Łągiewce, Kierownictwu Firmy VIV z Garnka, Prezesowi  piekarni P.Markowi  Olejnikowi, 
Prezesowi Stowarzyszenia” Paneceum”  P. Remigiuszowi  Staniszewskiemu oraz rodzicom i Radzie Sołeckiej . 

Dziękuje Sołtys wsi Graby - Tadeusz Badylak 
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ZESPÓŁ  SZKOLNOZESPÓŁ  SZKOLNOZESPÓŁ  SZKOLNOZESPÓŁ  SZKOLNO----GIMNAZJALNY  W PŁAWNIE GIMNAZJALNY  W PŁAWNIE GIMNAZJALNY  W PŁAWNIE GIMNAZJALNY  W PŁAWNIE (www.zsgplawno.hekko.pl) 
„Pomagając szkole, pomagasz dzieciom” 

28 maja w naszej szkole, juŜ po raz piętnasty, odbył się festyn 
z okazji Dnia Dziecka. Pomimo, Ŝe pogoda nie dopisała, sobotnia 
zabawa przyciągnęła wielu mieszkańców z całej gminy. 
Festyn rozpoczął bieg o Puchar Wójta Gminy Gidle. Następnie 
moŜna było wysłuchać koncertu Orkiestry Dętej z Pławna oraz 
obejrzeć występ przedstawicieli Studia Wokalnego Gminnego 
Ośrodka Kultury w Gidlach i Miejskiego Domu Kultury 
w Radomsku.  
Uczniowie ZSG w Pławnie, pod kierunkiem nauczycieli, 
przygotowali część artystyczną, na którą składały się piosenki, 
skecz pt. „Polacy w Niemczech” oraz program „You can dance”. 
DuŜym zainteresowaniem, głównie młodszej widowni, cieszył się 
pokaz tańca breakdance. Zabawa taneczna przy dźwiękach 
zespołu „The Loft” zakończyła nasz szkolny festyn.  
Dla uczestników zabawy przewidzianych było mnóstwo atrakcji, 
m.in.: zamek dmuchany, trampolina, gokardy, konie, grill, 
kawiarenka, kiermasz ksiąŜek. W organizacji imprezy pomogli 
sponsorzy, dlatego zakupione na rzecz szkoły cegiełki mogły 
wziąć udział w losowaniu bardzo ciekawych nagród.  
 

Festiwal nauk matematyczno - przyrodniczych 
18 maja po raz pierwszy w naszej szkole obchodziliśmy festiwal 
nauk matematyczno-przyrodniczych. Motto Konfucjusza 
„Słyszałem i zapomniałem. Widziałem i zapamiętałem. Zrobiłem 
i zrozumiałem” - było hasłem przewodnim tego dnia. Część 
główna festiwalu miała miejsce na sali gimnastycznej. Na 
początku organizatorzy przywitali wszystkich i  przedstawili 
program festiwalu. Następnie uczniowie klasy V wystawili 
ciekawe przedstawienie Kłótnia nauk o Einsteina. Odbył się 
równieŜ konkurs doświadczalny, w którym udział mogła wziąć 
równieŜ publiczność. Uczniowie klas IV – VI uczestniczyli 
w konkursie sportowo – matematycznym. Natomiast uczniowie 
klasy III gimnazjum nieco wcześniej, rozwiązywali dyktando 
matematyczne. Podczas festiwalu wszyscy świetnie się bawili a 
jednocześnie moŜna było wiele się nauczyć. Na zakończenie 
imprezy rozwiązane zostały konkursy i rozdane nagrody. Imprezę 
przygotowali nauczyciele przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych: mgr Tamara Olczyk-Krawczyk, mgr Danuta 
Matyjaszczyk, mgr Ewa Dobroń, mgr Iwona Sokołowska-
Salińska, mgr Agnieszka Fijołek-Medlarska. 
 

Tydzień bez przemocy 
Od 30 maja do 3 czerwca w ZSG w Pławnie obchodziliśmy 
„Tydzień bez przemocy, wulgaryzmów i uŜywek”. Z tej okazji 
w szkole rozwieszone zostały zrobione przez uczniów 
transparenty i plakaty związane z tematycznie z obchodzonym 
przez nas tygodniem. W pierwszym dniu organizatorzy imprezy: 
mgr Renata Kucuń – Marchewka i mgr Paulina Oziembała 
zapoznały wszystkich z organizacją tygodnia oraz jego kodeksem. 
Na podsumowanie dnia uczniowie klasy II gimnazjum wystawili 
przedstawienie o ksiąŜce pt. „Strajk”.  
 Hasło dnia drugiego brzmiało „Brzydkie słowa idą w las, 
poprawnej polszczyzny czas”. W tym dniu uczniowie wszystkich 
klas od IV do III gimnazjum przedstawiali przygotowane przez 
siebie scenki dotyczące poprawnej wymowy. Odbyły się równieŜ 
konkursy poprawnej polszczyzny, w których uczniowie mogli 
sprawdzić swoją wiedzę z języka ojczystego. 
 Kolejny dzień był Dniem Sportu, tradycyjnie juŜ obchodzonym 
w naszej szkole. W tym roku hasło przewodnie dnia brzmiało „ 
Przemocy nie uŜywam – wygrywam” Uczniowie, jak co roku 
mogli wykazać się sprawnością w róŜnych dyscyplinach 
sportowych. Hasłem dnia czwartego było „ śyj zdrowo – jedz 
kolorowo”. W ramach promocji zdrowego stylu Ŝycia, a przede 
wszystkim odŜywiania, kaŜda klasa miała za zadanie 
przygotować stanowisko ze zdrową Ŝywnością. Następnie na sali 
gimnastycznej 

gimnastycznej uczniowie prezentowali i reklamowali swoje 
potrawy. Uczniowie klasy III gimnazjum przygotowali równieŜ  
prezentację multimedialną na temat zdrowego odŜywiania. Po 
zakończeniu pokazu na sali gimnastycznej posiłki zostały 
zabrane do klas. 
Hasło ostatniego dnia brzmiało: „Zachowaj trzeźwy umysł”. 
W tym dniu wśród uczniów rozdawane były ulotki 
przedstawiające skutki palenia papierosów, picia alkoholu 
i zaŜywania narkotyków. Podczas uroczystego zakończenia 
„Tygodnia bez przemocy” uczniowie klas I – III SP wystawili 
przedstawienie pt. „Po drugiej stronie”. Przedstawienie na temat 
zgubnego wpływu nałogów przygotowali równieŜ uczniowie 
klasy VI SP. „Tydzień bez przemocy, wulgaryzmów i uŜywek” 
został uroczyście podsumowany wręczeniem nagród 
i dyplomów uczniom za aktywny udział w obchodach tygodnia. 
 

Zielona Szkoła 
W dniach  5 – 11 czerwca uczniowie ZSG w Pławnie wraz 
z opiekunami: mgr Renatą Kucuń -Marchewką, mgr Beatą 
Nowak i mgr Karoliną Ociepą wyjechali do Chłapowa  na 
„Zieloną Szkołę”.  Podczas pobytu uczniowie zwiedzili wiele 
pięknych i ciekawych miejsc. Poznali kulturę i obyczaje 
nadmorskich regionów, a takŜe faunę i florę tych okolic. 
Jednym z najciekawszych miejsc dla uczestników „Zielonej 
Szkoły” okazało się fokarium. Odbył się równieŜ rejs statkiem 
na Hel. W czasie „zielonej szkoły uczniowie uczestniczyli 
w wielu konkursach, zabawach edukacyjnych i festiwalach. 
Wszyscy wrócili wypoczęci i zadowoleni, z nadzieją na kolejny 
wyjazd w przyszłym roku. 
 

Komers 
W tym roku tradycyjny bal na zakończenie nauki przez 
gimnazjalistów odbył się 18 czerwca. Część oficjalna imprezy 
rozpoczęła się o godzinie 18 tradycyjnym polonezem 
w wykonaniu uczniów III gimnazjum. Następnie pani dyrektor 
mgr Anna Krzyszkowska -Cudak Ŝyczyła uczniom powodzenia 
w dalszym Ŝyciu. Kilka słów powiedziała równieŜ pani mgr 
Karolina Ociepa – wychowawca klasy III gimnazjum oraz 
Przewodnicząca Rady Rodziców – pani Marzena Leszczyńska. 
Po części oficjalnej wszyscy wspólnie zjedli obiad a następnie 
uczniowie rozpoczęli ostatnią juŜ zabawę w tej szkole. Komers 
tradycyjnie juŜ zorganizowany został przez rodziców uczniów 
ostatnich klas gimnazjum. 
 

Sukcesy uczniów 
3 czerwca odbyły się zawody regionalne w piłce koszykowej 
w Kruszynie. DruŜyna dziewcząt SP w Pławnie wywalczyła 
w tych rozgrywkach I miejsce. Izabela Piechowicz otrzymała 
równieŜ indywidualną nagrodę dla najlepiej rzucającej 
zawodniczki w turnieju. Uczennice do zawodów 
przygotowywała mgr Agnieszka Truchta. 
  Uczeń II klasy Publicznego Gimnazjum w Pławnie Paweł 
Ojrzyński wziął udział w konkursie fotograficznym pt. „Leśne 
Tajemnice”. Konkurs zorganizowany został przez Centrum 
Informacji o Środowisku w Warszawie. Prace ucznia zostały 
wysłane w czerwcu. Czekamy na wyniki konkursu. 
 25 maja 2011r. uczennice ZSG w Pławnie uczestniczyły 
w I Gminnym Festiwalu Piosenki INTERPRETACJE. 
W Kategorii  kl. I-III  Inez Zatoń zajęła  II miejsce, Aleksandra 
Wierzbicka – III miejsce. W kategorii kl. IV – VI Aleksandra 
Tomczyk wyśpiewała I miejsce, Adrianna Moroń – II miejsce, 
a Katarzyna Socha i Sylwia Ścisły – ex quo III miejsce. Kinga 
Zatoń i Karina Szczepańska – ex quo wyróŜnienia 
W kategorii gimnazjum Malwina Ścisły zajęła I miejsce 
a Joanna Bera – III miejsce. Uczennice do konkursu 
przygotowywała mgr Karolina Ociepa. 
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PUBLICZNPUBLICZNPUBLICZNPUBLICZNEEEE    GIMNAZJUM W GIDLACH GIMNAZJUM W GIDLACH GIMNAZJUM W GIDLACH GIMNAZJUM W GIDLACH (www.pg-gidle.cba.pl) 

Cały miesiąc maj trwały prace nad  projektem – „Prezydencja 
Polski w oczach mieszkańców Gminy Gidle” realizowanym w 
ramach programu CEO w Warszawie - „Młodzi Aktywi ści 
Prezydencji”. Liderem grupy była ucz. III a - Kasia Sztuka.  
Główne działania to:  
− załoŜenie i prowadzenie bloga „Blisko Europy”,  
− przeprowadzenie  ankiety skierowanej do uczniów  gimnazjum 

i mieszkańców Gminy Gidle, badającej  wiedzę  na temat 
Polskiej Prezydencji w UE,  

− wydanie broszury informacyjnej na temat prezydencji, 
− zorganizowanie debaty szkolnej „To tu urodziło się wiele 

osobistości znanych na całym świecie”.   
− przeprowadzenie konkursu plastycznego na najlepszy plakat 

promujący Polską Prezydencję w Unii, 
− opracowanie i rozpowszechnienie gazetki pt. „Rozkręcamy 

Polską Prezydencję”. 
Uczniowie, opiekunowie oraz gimnazjum otrzymali dyplomy za 
udział w programie MAP. 
 
 

Gimnazjum przystąpiło do ogólnopolskiego programu 
edukacyjnego „EtnoLog-zaloguj się na ludowo”. Uczniowie 
badali kulturę ludową Gidel i okolic, wyszukiwali ciekawych 
ludzi oraz miejsca, które następnie utrwalili w postaci albumu, 
obrazów, reportaŜu filmowego. Głównym zamiarem działań 
było ocalenie od zapomnienia choć cząstki pięknej tradycji, 
kultury, języka mieszkańców Gminy Gidle. Tytuł głównego 
projektu: „Słowo Ŝywe, pisane i pędzlem malowane”  

* 
Wyniki ogólnopolskich konkursów OXFORD: 
historia – tytuł laureata IV stopnia otrzymały: Karolina 
Bednarz, Ewelina Ciupa, Katarzyna Gawrońska . 
język angielski - tytuł laureata V stopnia zdobyła Kinga 
Niegowska kl. II a 
język niemiecki – laureatką V stopnia została Katarzyna 
Gawrońska  kl. II a 

W czerwcu 30 uczniów gimnazjum wyjechało na wycieczkę do Krakowa i Wieliczki. Zwiedzili Wawel, zabytki na Rynku, modlili się na 
Franciszkańskiej przed Oknem Papieskim. W kopalni soli w Wieliczce  podziwiali rzeźby solne i komnatę Św. Kingi. 

* 
Po udziale gimnazjum w trzech edycjach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj formę Główny Inspektorat Sanitarny, Polska 
Federacja Producentów śywności oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi złoŜyli naszej szkole i koordynatorowi 
Pani Edycie Śliwakowskiej  podziękowania za realizację celów programu. Gimnazjum otrzymało Dyplom Uznania za zaangaŜowanie na 
rzecz umacniania zdrowia i propagowania zachowań prozdrowotnych. 

World Sports Festival odbywał się w Dolnej Austrii (okolice 
Wiednia)  w dniach 23-26.06.2011r. W tym roku po raz kolejny 
moŜna było zobaczyć nastolatków z całej planety – 23 państwa 
z Europy, Ameryki Północnej, Afryki i Azji (między innymi: 
Chiny, Zimbabwe)  przez trzy dni zawodów sportowych w 11 
dyscyplinach: futbol amerykański, piłka noŜna, pływanie, 
siatkówka, zapasy, tenis, koszykówka, tenis stołowy, baseball, 
racketlon i kręgle. World Sports Festival to turniej sportowy dla 
młodzieŜy. MłodzieŜ z całego świata rzadko ma szansę konkurować 
na szczeblu międzynarodowym ze swoimi rówieśnikami, czy to 
indywidualnie lub w zespołach. Dlatego WSF chce dać wszystkim 
młodym ludziom, z pasją do sportu  szansę to zrobić - wyjaśnia 
organizator imprezy Robin Deisenhammer.  Oprócz elementów 
sportowych WSF  działa równieŜ jako pomost między krajami 
i kulturami,  młodzieŜ konkuruje w róŜnych dyscyplinach 
sportowych, ma teŜ okazję spotkać się i poznać ludzi z innych 
kultur w przyjaznej i miłej atmosferze. Sport moŜe odegrać 
kluczową rolę w poprawie zrozumienia między młodymi  z róŜnych 
regionów świata.  Jest to idea spotkania i zawierania nowych 
znajomości,  przedmiotem tych działań są uroczystości otwarcia 
turnieju, party i wieczory karaoke. 

DruŜyna UKS WATRA  trzeci raz uczestniczyła w World 
Sports Festivalu we Wiedniu. W tym roku na turniej pojechaliśmy 
wspólnie z UKS Przyjaźń Piotrków Trybunalski. Cała ekipa liczyła 
58 osób, startowaliśmy w turnieju piłki noŜnej: 3 druŜyny UKS 
Przyjaźń -U17,U15, i U13 oraz 1 druŜyna UKS WATRA - U13 
(starsze dziewczęta z Watry uzupełniały składy w kategoriach U15 
i U17). W kategorii U13 wystartowały druŜyny: FC Lok Leipzig I, 
TSV Langquald, UKS WATRA, UKS Przyjaźń, FC Lok Leipzig II. 
Wyniki UKS WATRA( faza grupowa) :  UKS Przyjaźń – 3-0, TSV 
Langquald  - 3-6, FC Lok Leipzig II – 1-5, FC Lok Leipzig I – 0-2. 
Po fazie grupowej zajmowaliśmy IV miejsce. Wyniki UKS 
WATRA(faza finałowa) : TSV Langquland 1-0, UKS Przyjaźń 0-0. 
Kolejność końcowa turnieju: 
I – FC Lok Leipzig II 
II -  FC Lok Leipzig I 
III – UKS WATRA 
IV – TSV Langqulad 
V – UKS Przyjaźń 
 

Skład UKS WATRA Gidle: Milena Rochowska , Julia Ciupa, 
Oliwia Machnik, Justyna Ślęzak, Agata Łęgowik, Marta 
Karczewska,  Beata Jeziorska, Klaudia Wośko, Julia Zatoń, 
Martyna Bartnik, Gabriela Dziuba. 
Szczegółowe wyniki na stronie: http://www.world-sports-
festival.com/de/service/spielplaene/fussball2 
MoŜna równieŜ zobaczyć film z wręczenia medali na stronie:  
youtube.com (world sports festiwal 2011) – serdecznie 
zapraszamy! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W druŜynach UKS Przyjaźń Piotrków Trybunalski wystąpiły 
zawodniczki UKS WATRA:  
U15 – Kowalska Katarzyna, Jafra Klaudia, Sieradzka 
Katarzyna, Kubiak Karolina, Leszcz Anna, Leszcz Magdalena, 
Kowalska Magdalena, Kardacz Martyna, Kaczmarczyk Natalia, 
Gaik Karolina. 
U17- Boborowska Anna, Ciupa Klaudia, Siemińska Ewelina 
oraz (spoza klubów) Martyna Malinowska, Aleksandra 
Gębarowska, Sylwia Skrobek i Aleksandra PieluŜek. 
Dziewczęta rywalizowały w jednej grupie wiekowej, 
zawodniczki U17 zajęły II miejsce, a zawodniczki U15 – 
V miejsce. Opiekę zapewniali ze strony UKS WATRA: 
Magdalena Posak ( tłumacz), Piotr Pilarski ( trener), Janusz 
Pachulski (trener), ze strony UKS Przyjaźń – Tadeusz Janusz. 
Po zakończeniu turnieju zwiedziliśmy Wiedeń i Bratysławę oraz 
w drodze powrotnej rozegraliśmy mecz z SKF śilina ( 0-4). 
 

World Sports Festival 2011 - Wiedeń 23-26.06.2011r. 
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Tydzień Bibliotek  
 

Tegorocznej ósmej edycji Tygodnia Bibliotek (8 – 15 maja 
2011 r.) towarzyszyło hasło „Biblioteka zawsze po drodze, nie 
mijam - wchodzę” . Gminna Biblioteka Publiczna w Gidlach, 
jak co roku, włączyła się aktywnie w akcję popularyzacji 
ksiąŜki i czytelnictwa, przygotowując szereg imprez 
skierowanych do dzieci i młodzieŜy. 

 
9 maja 2011 r. odbyło się podsumowanie konkursu 
plastycznego „Na ratunek naszej planecie”, w którym wzięli 
udział uczniowie klas IV-VI oraz I-III Gimnazjum. Łącznie na 
konkurs wpłynęło 30 prac wykonanych róŜnymi technikami 
plastycznymi. Dzieci i młodzieŜ w nagrodę otrzymały ciekawe 
albumy ksiąŜkowe dotyczące otaczającej przyrody oraz 
pamiątkowe dyplomy. 
 
W kategorii klas IV 
Miejsce I 
Wiktor Woldan- PSP Gidle 
Miejsce II 
Wiktoria Barska- PSP Gidle 
Miejsce III 
Katarzyna Gonera- PSP Gidle 
Karolina Ciupa- PSP Gidle 
 
Kategoria klas V  
Miejsce I 
Agnieszka Bednarz- PSP Gidle 
Joanna Gąsiorowska- PSP Gidle 
Miejsce II 
Julia Rokita – PSP CięŜkowice 
Klaudia Baryła – PSP Gidle 
Miejsce III 
Olga Zyzik – PSP CięŜkowice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Włączając się w akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom „ dnia 10 
maja 2011r. naszą placówkę odwiedziła grupa 5-latków 
z Publicznego Przedszkola w Gidlach. Najmłodsi czytelnicy 
zwiedzali bibliotekę, wypowiadali się na temat swoich 
ulubionych ksiąŜek oraz wysłuchali bajki pt. „Jak myszka 
Ninka organizowała zawody pływackie”. 

 
 
 

Co wiemy na temat smoków i czy dzisiaj moŜemy je spotkać? 
Na takie oraz szereg innych pytań udzielały odpowiedzi dzieci         
z oddziału „0” Publicznego Przedszkola w Gidlach, które wzięły 
udział w zajęciach czytelniczych „W Krainie Smoków”  
(12.05.2011 r.) Podczas spotkania dzieci wysłuchały bajki 
„O smoku Kruszynce, który zawsze wszystko wiedział najlepiej”, 
którą przeczytała zaproszona przez nas Pani Urszula Borowik – 
Sekretarz Gminy Gidle. Najmłodsi czytelnicy dzielili się swoimi 
spostrzeŜeniami oraz wiedzą min.  na temat Smoka 
Wawelskiego. Ogromną radość sprawiły dzieciom otrzymane na 
zakończenie spotkania kolorowe balony. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W świat dziecięcych marzeń mieli okazję przenieść się 
uczniowie z klasy I PSP w Gidlach, podczas spotkania, które 
odbyło się w dniu 13.05 2011 r. w GBP Gidle. Zajęcia 
rozpoczęły się głośnym czytaniem bajki R. Jędrzejewskiej-
Wróbel pt. „Królewna”. KsiąŜka ta stała się pretekstem do 
interesującej rozmowy na temat marzeń, ich znaczenia oraz 
wartości. W drugiej części zajęć dzieci malowały w grupach 
swoje marzenia.  
20 maja 2011 r. Bibliotekę w Gidlach odwiedzili zaproszeni  
aktorzy ze Studia Małych Form Teatralnych, Scenografii 
i ReŜyserii Art-Re z Krakowa, którzy zaprezentowali spektakl 
dla dzieci pt. „Wilk i Zając”.  Zgromadzone na publiczności 
dzieci z klas I-III  oraz z przedszkola (około 100 osób) Ŝywo 
reagowały  na wydarzenia dziejące się na scenie oraz miały 
okazję wziąć udział w spektaklu. Pełne komicznych sytuacji 
i humoru scenki rozśmieszały a zarazem uczyły dzieci jak 
zachować się w róŜnych sytuacjach. Dodatkowym atutem 
przedstawienia była muzyka oraz scenografia, co sprawiło, Ŝe 
wszyscy bawili się znakomicie. 
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Spotkanie autorskie z Pawłem Beręsewiczem 
23 maja 2011 r. Biblioteka w Gidlach zorganizowała spotkanie 
autorskie z Pawłem Beręsewiczem – autorem ksiąŜek dla dzieci, 
tłumaczem, anglistą, laureatem wielu wyróŜnień i nagród 
literackich. W spotkaniu, które odbyło się w Szkole Podstawowej 
w Gidlach, wzięli udział uczniowie klas I-IV ze szkół z Gidel, 
Pławna i CięŜkowic (około 150 osób). Autor w bardzo ciekawy              
i humorystyczny sposób opowiadał o sobie, swojej pracy 
i twórczości. Wszyscy zainteresowani mogli zakupić ksiąŜki Pana 
Pawła a podczas rozdawania autografów ustawiła się do autora 
długa kolejka. W podziękowaniu za spotkanie, przebiegające 
w miłej atmosferze, autor otrzymał kwiaty i dokonał 
pamiątkowego wpisu do Kroniki Biblioteki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filia Ci ęŜkowice 
 
W ramach VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w Filii w 
CięŜkowicach odbyła się lekcja biblioteczna „Z Makuszyńskim 
do Pacanowa”, w której wzięła udział klasa I oraz dzieci 
z Oddziału Przedszkolnego w CięŜkowicach. Dzieci zapoznały 
się z biografią i sylwetką twórczą Kornela Makuszyńskiego, 
miały moŜliwość obejrzenia ksiąŜek, w których występują inni 
bohaterowie oraz posłuchać ich krótkiej charakterystyki. 
Podczas spotkania dzieci oglądały bajki o przygodach Koziołka 
Matołka a następnie  kolorowały jego postać.  
 

Filia Pławno 
W ramach Tygodnia Bibliotek 2011 Filia w Pławnie przygotowała dla dzieci lekcje biblioteczne. Uczniowie z klasy I ZSG w Pławnie 
uczestniczyli w lekcji  ph. „Czym jest Biblioteka?”. Podczas tego spotkania zapoznali się ze zbiorami bibliotecznymi, zasadami 
postępowania z ksiąŜką oraz pracą w bibliotece. NajwaŜniejszym momentem podczas zajęć było uroczyste pasowanie pierwszaków na 
czytelników biblioteki w Pławnie. Uczniowie otrzymali pamiątkowy dyplom oraz „Prośbę ksiąŜki do dzieci”. 
Druga lekcja przebiegała pod hasłem „Czym jest katalog?”, w której wzięły udział dzieci z klasy III ZSG Pławno. Podczas zajęć 
uczniowie zapoznali się z rodzajami katalogów występujących w bibliotece, dowiedzieli się jak z nich korzystać oraz do czego słuŜy i jak 
zbudowana jest  karta katalogowa.  
Uczniowie z klasy II z ZSG Pławno wzięli udział w lekcji bibliotecznej „Jak zbudowana jest ksiąŜka”. Podczas zajęć dzieci poznały 
elementy budowy ksiąŜki oraz ich funkcje, dowiedziały się co zawiera karta ksiąŜki oraz rozwiązywały krzyŜówkę sprawdzającą 
przekazaną wiedzę.  
W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, najmłodsi czytelnicy z Publicznego Przedszkola w Pławnie mieli okazję wysłuchać bajek 

ZŁOTY GŁOS ZDOBYTY 
 

W dniu 2 maja 2011 r. w MDK w Piotrkowie Trybunalskim odbył się I 
Piotrkowski Festiwal Piosenki "Najpiękniejsze są polskie piosenki". Celem 
festiwalu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieŜy dorobku i twórczości 
wybitnych polskich wykonawców. W roku bieŜącym obowiązywał tylko 
repertuar następujących wykonawców: Haliny Frąckowiak, Anny Jantar, 
Krzysztofa Krawczyka, Andrzeja Rybińskiego, „Czerwonych Gitar”, „No to 
co”, „Skaldów”, i „2 +1”. W pierwszym etapie wzięło udział około 150 solistów 
w trzech kategoriach wiekowych. 
W kategorii najmłodszych wykonawców (1-10 lat) wzięła udział solistka Studia 
Piosenki GOK – Maria Markiewicz, która przeszła do następnego etapu 
festiwalu zaplanowanego na 27 maja. Finał festiwalu ze względu na warunki 
atmosferyczne przeniesiono z Amfiteatru Miejskiego do wnętrz MOK-u 
w Piotrkowie. Wśród laureatów, którzy zdobyli najwyŜszą nagrodę: Złoty Głos 
– znalazła się takŜe Marysia. Dla najlepszych zorganizowane będą jesienne 
warsztaty wokalne, gdzie młodzi wokaliści zdobędą umiejętności wokalne, 
taneczne i aktorskie 

ENGLISH SONG 
 

Organizatorem Festiwalu Piosenki 
Angielskiej English Song, który odbył się 10 
maja było Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Gidlach. Wśród uczestników Festiwalu 
znaleźli się uczniowie min. z Gidel, Pławna, 
Gomunic, śytna, Garnku, Zawady, Kłomnic. 
Laureatką pierwszego miejsca została 
wokalistka Studia Piosenki GOK – Paulina 
Politowicz, która wykonała utwór „My Road”. 
Gratulujemy! 
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KOLEJNY LAUR DLA MARYSI 
 

W piątek, 20 maja 2011 roku, w Parku „Solidarność” 
w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się rozstrzygnięcie 45  
Ogólnopolskiego  Integracyjnego Konkursu Piosenki Dziecięcej 
„Tomaszowska Wiosna 2011”.  

W festiwalu udział wzięła podopieczna Studia Piosenki 
GOK w Gidlach Maria Markiewicz, która pod opieką instruktora 
p. Violetty Ojrzyńskiej przygotowała dwa utwory: „Był raz 
pewien pan” oraz „Tomaszowski krajobraz”. Autorem tekstu 
drugiej piosenki była babcia Marysi, p. Jadwiga Olejniczak, 
która napisała piękny tekst o Tomaszowie, wzbudzając 
zainteresowanie i podziw zarządu oraz członków Towarzystwa 
Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego.  
Interpretacje w wykonaniu naszej młodej wokalistki 
zagwarantowały jej miejsce w gronie laureatów konkursu 
i srebrny laur: II miejsce prestiŜowego festiwalu „Tomaszowska 
Wiosna”, który odbywa się pod honorowym patronatem 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
 

DZIEŃ MATKI W ŚWIETLICACH 
 

Z  okazji Dnia Matki świetlica w Pławnie rozbrzmiewała 
echem radosnego świętowania. Wychowankowie p. Marii 
Gonery przygotowali dla swoich mam program artystyczny 
złoŜony ze wzruszających piosenek i wierszy. Przybyłe mamy 
przy słodkim poczęstunku wysłuchały programu, który 
dostarczył im i ich pociechom niezapomnianych wraŜeń.  

Na sportowo obchodzono z kolei Dzień Matki w świetlicy 
w Gowarzowie, gdzie przy ognisku zebrali się wychowankowie 
p. Małgorzaty Ślusarskiej. Dla mam przygotowano wesołe 
konkursy, gry  i zawody zręcznościowe integrujące pokolenia. 
Uroczysty Dzień Matki obchodzono takŜe w świetlicy 
w CięŜkowicach, gdzie przy poczęstunku mamy obejrzały 
przygotowaną część artystyczną i zostały obdarowane 
upominkami własnoręcznie przygotowanymi przez 
wychowanków pod opieką p. Joanny Siejcy i Justyny 
Stelmaszczyk. 
 

SUKCES STUDIA PIOSENKI 
 

W sali widowiskowej  Klubu Politechnik  Akademickiego 
Centrum Kultury w Częstochowie w minioną niedzielę -15 maja 
- przed międzynarodowym jury zaprezentowali się finaliści XX 
Jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Piosenki 
i Tańca "Majowa Nutka". Jury oceniało wokalistów finału 
ogólnopolskiego oraz wykonawców z kilku krajów europejskich: 
min.  Rosji, Białorusi, Rumunii, Ukrainy. Jak podkreślano – 
poziom prezentacji młodych adeptów sztuki wokalnej był w tym 
roku wyjątkowo wysoki. Wśród laureatów festiwalowych 
zmagań znalazły się nasze wokalistki: wyróŜnienie otrzymała 
Aneta Dębska, Brązową Półnutę, Katarzyna Dębska,                                                      
g  

KONKURS INTERPRETACJE 
31maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Gidlach po raz drugi 
odbyła się edycja festiwalu INTERPRETACJE, w którym udział 
wzięło 35 wykonawców w trzech kategoriach wiekowych. 
Celem festiwalu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieŜy 
dorobku i twórczości polskich wykonawców, kompozytorów 
oraz uwraŜliwienie młodego pokolenia na rozumienie tekstu 
piosenek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po burzliwych naradach jury postanowiło przyznać następujące 
nagrody i wyróŜnienia: 
 
Kategoria I-III  
 
1 miejsce – Maria Markiewicz - PSP Gidle 
2 miejsce – Inez Zatoń - ZSG Pławno 
3 miejsce – Justyna Frączyk - PSP Gidle 
                   Marta Skrzypczyńska - PSP Gidle 
 
WyróŜnienie – Kasia Wąsek - GOK Gidle 
                        Aleksandra Wierzbicka - ZSG Pławno 
 
Kategoria IV-VI  
 
1 miejsce – Aleksandra Tomczyk - ZSG Pławno 
                   Laura Wąsek - GOK Gidle 
2 miejsce – Malwina Sztandera - PSP Gidle 
                   Adrianna Moroń - ZSG Pławno 
3 miejsce – Sylwia Ścisły - ZSG Pławno 
                   Katarzyna Socha - ZSG Pławno 
 
WyróŜnienie – Karina Szczepańska - ZSG Pławno 
                        Kinga Zatoń - ZSG Pławno 
                        Wiktoria Całus - PSP Gidle 
 
Kategoria gimnazjum 
 
1 miejsce – Paulina Politowicz - PG Gidle 
                   Malwina Ścisły - ZSG Pławno 
2 miejsce – Kamil Cudak - PG Gidle 
3 miejsce – Joanna Bera - ZSG Pławno 
 
WyróŜnienie – Marta Łęgowik - PG Gidle 
 
Dla wszystkich uczestników festiwalu przygotowano dyplomy 
oraz słodki poczęstunek, laureaci otrzymali nagrody rzeczowe. 

 
 Gratulujemy! 

 

zaś najwyŜszy laur trafił 
do rąk Marysi 
Markiewicz, która bra-
wurową interpretacją 
piosenki „Był raz 
pewien pan” wyśpie-
wała II miejsce - 
Srebrną Nutkę Między-
narodowego Festiwalu 
Piosenki i Tańca 
„Majowa Nutka", tym 
samym zapewniając 
sobie występ podczas 
Gali Laureatów w dn. 
16 maja. 
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SUKCESY ORKIESTRY DĘTEJ Z PŁAWNA 
 

5 czerwca na rynku w Twardogórze odbył się III 
Twardogórski Przegląd Orkiestr Dętych. Do udziału 
w przeglądzie zgłosiła się takŜe Orkiestra Dęta z Pławna pod 
batutą kapelmistrza p. Adama Tomczyka. Zgromadzona 
publiczność wysłuchała koncertów: Twardogórskiej Orkiestry 
Dętej, MłodzieŜowej Orkiestry Dętej Gmin Powiatu 
Kępińskiego, Miejsko - Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP 
Skalmierzyce oraz Orkiestry Dętej z Pławna. 

Nagrodzeni pucharem i nagrodą pienięŜną członkowie 
Orkiestry poŜegnali gościnny twardogórski rynek. 
 

II EDYCJA GMINNEGO KONKURSU 
PROFILAKTYCZNEGO „ NAŁOGI- DROGA DONIKĄD” 

 
 
 
 
 
 
 

 
Moduł prezentacja multimedialna 

Kategoria : szkoły podstawowe 
I miejsce – Julia Rokita - CięŜkowice 
                  Wiktoria Wieloch - Gidle 
II miejsce – Aleksandra Stęplewska - Pławno 
                    Beata Jeziorska - Gidle 
III miejsce – Paulina Zarębska - Gidle 
                     Rafał Cudak - Gidle 
WyróŜnienia: Małgorzata Łęgowi - Gidle, Konrad Chrostowski 
- Gidle, śaneta Jurczyk - Gidle, Zuzanna Migocka - Pławno, 
Sara Dobrakowska - Pławno, Michał Walczak - Gidle 
 
Kategoria Gimnazjum 
I miejsce - Dawid Piórkowski - Gidle 
                  Joanna Bera - Pławno 
II miejsce – Krzysztof Ojrzyński - Gidle 
                    Bartosz Piórkowski - Gidle 
III miejsce – Krzysztof Knop - Gidle 
WyróŜnienia: Przemysław Stęplewski - Pławno 
 

Moduł Kartka z pami ętnika nałogowca 
I miejsce – Beata Mariankowska - Gidle 
II miejsce - Ada Moroń - Pławno 
                   Ewa Siemińska - Gidle 
III miejsce – Idalia Baryła - Gidle 
                     Angelika Palacz - Gidle 
WyróŜnienie: Sylwia Musiał    
 
Dla wszystkich laureatów przygotowano dyplomy i atrakcyjne 
nagrody rzeczowe. 

GOK w Gidlach zorganizował konkurs profilaktyczny, celem którego była promocja zdrowego stylu Ŝycia jako świadomego 
wyboru Ŝycia bez nałogów, nauka odpowiedzialności za własne zdrowie, oraz uświadomienie dzieciom i młodzieŜy konieczności 
zachowania swojej indywidualności, nie poddawania się istniejącym destrukcyjnym trendom stosowania róŜnego rodzaju uŜywek. 

W konkursie wzięło udział łącznie 47 uczestników w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe i szkoły gimnazjalne. 
Decyzją jury w poszczególnych kategoriach wiekowych nagrody otrzymali: 
 

WERNISAś PRAC SEKCJI PLASTYCZNEJ 
 
22 czerwca dzieci i młodzieŜ działająca w sekcji plastycznej 
GOK zaprosiła do sala kameralnej rodziny, przyjaciół 
i znajomych na wernisaŜ swoich prac. Wystawiane prace były 
wynikiem twórczej działalności młodych artystów podczas zajęć 
plastycznych. MoŜna było podziwiać wytwory dziecięcej 
wyobraźni powstałe przy uŜyciu wielu technik plastycznych min. 
obrazy olejne, pastele, rzeźby itd. Przy słodkim poczęstunku 
zaproszeni goście i artyści zakończyli rok działalności sekcji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZAKO ŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO SEKCJI GOK 

 
Opiekunowie sekcji GOK wraz z podopiecznymi i  rodzicami 
oraz zaproszeni goście wzięli udział w uroczystym 
podsumowaniu działalności GOK w roku szkolnym 2010/11. 
Wszystkim uczestnikom zajęć wręczono pamiątkowe dyplomy, 
przy wspólnym słodkim poczęstunku wysłuchano koncertu 
złoŜonego z utworów przygotowanych przez działające sekcje: 
keyboardową i gitarową.  

 
POWITANIE WAKACJI 

Wychowankowie świetlicy w CięŜkowicach 08.07.2011r 
zakończyli rok szkolny 2010/2011, witając tym samym 
wakacyjne leniuchowanie. Poczęstunek przy grillu towarzyszył 
rozdaniu nagród i upominków za czynny udział w zajęciach 
prowadzonych w świetlicy. Główne nagrody trafiły do rąk Marty 
Ociepy, Sebastiana Ociepy oraz Martyny Grządziel. 
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W ramach Projektu „Aktywizacja społeczno-
zawodowa mieszkańców gminy Gidle zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym”. W okresie od 16 maja 
do 14 lipca 2011 roku  odbywały się szkolenia 
zakresu aktywizacji zawodowej. Szkolenie 
zakończyło 8  osób / 4 kobiety i 4 męŜczyzn/.  
W ramach szkolenia odbyły się:  
− warsztaty z zakresu treningu umiejętności 

psychospołecznych, 
− indywidualne poradnictwo psychologiczne, 
− indywidualne poradnictwo zawodowe 

w ramach którego zostały określone potrzeby 
szkoleniowe uczestników projektu, 

− szkolenie z zakresu obsługi komputera 
i internetu w celu poszukiwania pracy, 

− autoprezentacja i wizaŜ, 
− warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. 
Na podstawie indywidualnego planu działania 
określono potrzeby szkoleniowe uczestników 
projektu. 

III GMINNA NOC ŚWIĘTOJAŃSKA 
 

Noc Świętojańska, obchodzona z 23 na 24 czerwca, 
zwana wcześniej Nocą Kupały, to święto nie tylko sięgające 
głęboko w obyczaje słowiańskie, ale zawierające teŜ 
pierwiastki celtyckie, germańskie i indoeuropejskie. 
Obchodzone w okresie letniego przesilenia, było świętem 
jedności, połączenia ognia i wody, słońca i księŜyca, 
męŜczyzny i kobiety, urodzaju i płodności, miłości i radości, 
pełnym magii i wróŜb.  

W świat staropolskich obrzędów Nocy Sobótkowej 
wprowadziła widzów zgromadzonych nad Wartą w Pławnie 
grupa „Zadruga Wierczan”, która przypomniała kulturę 
Słowian, a takŜe zapewniła wiele niecodziennych atrakcji, 
m.in. konkurs strzelania z łuku, pieczenie chleba metodą 
tradycyjną, pokazy rękodzieła oraz walki wojów na 

pławińskim moście. To wszystko odbywało się przy dźwiękach muzyki słowiańskiej w wykonaniu grupy „JAR”.  Dodatkową atrakcją 
był pokaz strojów słowiańskich w wykonaniu uczestników konkursu na najlepszy strój słowiański, którego laureatami zostali: Marta, 
Sebastian i Anastazja Ojrzyńscy, Weronika Dudek, Oskar Wacek, Krzysztof Urbańczyk oraz - nagrodzona przez publiczność instruktor 
świetlicy w Pławnie p. Maria Gonera. 

NajwaŜniejszym punktem programu było puszczanie wianków, które w tę wyjątkową noc kładziono na wodzie wypatrując, 
który z nich utrzyma się najdłuŜej. Tradycyjnie zapłonęło wielkie ognisko rozpalone - bez uŜycia zapałek - przez członka Zadrugi 
Wierczan, przy którym odbyło się pieczenie kiełbasek i wspólne biesiadowanie. Atmosfera była niepowtarzalna a wspólne śpiewanie 
zintegrowało młodsze i starsze pokolenia. 

INFORMACJE GMINNEGO O ŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

Uwaga !!!  
Pozostałe informacje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w specjalnie załączonej do Biuletynu wkładce. 

                 W celach integracyjnych uczestnicy szkoleń oraz pracownicy socjalni w dniu 16.06.2011r uczestniczyli 
w jednodniowej wycieczce do Sandomierza, z której pozostała moc niezapomnianych wraŜeń.  
Następnie uczestnicy Projektu będą przystępować do szkoleń zawodowych zgodnie ze swoim wyborem 
i predyspozycjami. 
 


