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Informacje o pracach Rady Gminy Gidle 
 
W dniach 3 sierpnia, 28 września, 26 października, 15 listopada i 5 grudnia podczas Sesji Rady Gminy Radni uchwalili uchwały  
w sprawie: 
− zmian w budŜecie Gminy na 2011 rok i zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2011 – 2014, 
− przyznania dotacji dla Szpitala Powiatowego w Radomsku na zakup sprzętu medycznego, 
− zasięgnięcia od komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi informacji o kandydatach na ławników sądowych zgłoszonych 

w wyborach na kadencję 2012 – 2015, 
− powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądowych, 
− sprzedaŜy zabudowanej nieruchomości, 
− uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 

2011 – 2016, 
− nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w CięŜkowicach, 
− przystąpienia Gminy Gidle do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” oraz udzielenia 

pełnomocnictwa Pani Krystynie Kubasiak do pełnego reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu – Lokalna Grupa Działania 
„Region Włoszczowski”,  

− wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim i Sądu Rejonowego w Radomsku na kadencję lat              
2012-2015, 

− zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2012 r.  
− uchwalenia programu współpracy Gminy Gidle z organizacjami pozarządowymi na rok 2012, 
− określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
− określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 
− określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 

Wesołych Świąt 
 

ZbliŜające się Święta BoŜego Narodzenia to 
szczególny czas, aby złoŜyć Państwu najserdeczniejsze 
Ŝyczenia zdrowia, spokoju, zadumy i odpoczynku oraz 
radości w gronie najbliŜszych.  
       Niech nadchodzący Nowy Rok 2012 będzie 
szczęśliwy, obfituje w osobiste i zawodowe sukcesy, 
przyniesie pomyślność oraz umocni nadzieję na 
spełnienie najskrytszych marzeń. 
 
 
        Wójt Gminy Gidle                          Przewodnicząca Rady Gminy 
 
       Krystyna Kubasiak                                    Maria Przerada 

 
oraz pracownicy Urzędu Gminy w Gidlach 
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Inwestycje gminne w realizacji 
Dokumentacja projektowa na wodociąg w miejscowościach Zabrodzie, Graby, Michałopol i Wygoda              

w trakcie realizacji 
W lipcu podpisano umowę z biurem projektowym INTER-PRO-BUD BoŜena Bajerska z Łodzi na wykonanie dokumentacji 
projektowych na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wygoda (ok. 3,5 km sieci oraz ok. 60 szt. przyłączy) – zasilanie sieci 
z ujęcia Włynice oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Zabrodzie, Graby i Michałopol (ok. 10 km sieci wodociągowej 
oraz ok. 100 szt. przyłączy). Łączny koszt wykonania obydwu dokumentacji wyniesie 40.344,00zł brutto. W dniu 9 grudnia biuro 
projektowe złoŜyło wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami 
w miejscowości Wygoda. Trwa weryfikacja wniosku. 

Droga Kotfin – Sachalin oddana do uŜytku 
17 sierpnia podpisano umowę na realizację przebudowy drogi Kotfin – Sachalin na łącznym odcinku długości 400m. Koszt wykonania 
przebudowy wynosił 80.108,55zł brutto. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. z Radomska. 
 

Budowa dwóch odcinków wodociągu w sołectwach Włynice, Kotfin i Chrostowa 
W dniu 14.09.2011r. wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację inwestycji polegającej na budowie dwóch odcinków 
sieci wodociągowej w msc. Ojrzeń i Chrostowa o łącznej długości 733m oraz 18 szt. przyłączy wodociągowych w msc. Ojrzeń, 
Włynice, Chrostowa, Kotfin, Huby Kotfińskie. W dniu 24.11.2011r. odebrano roboty budowlane wykonywane przez Zakład 
Wodociągowy Jadwiga Kafar z Wolborza. Łączny koszt inwestycji to 171.468,40zł brutto.  
 

Dostawy węgla na zimę do budynków gminnych 
Dnia 20.09.2011r. podpisano umowę na dostawy opału do budynków Urzędu Gminy i SP ZOZ w Gidlach oraz Centrum Kształcenia 
„Wioska internetowa” w Wojnowicach. W postępowaniu przetargowym jedyną ofertę złoŜyła firma Transport Towarowy Handel 
Opałem Mirosław Stasiak z Gomunic. Za dostawę maksymalnie do 60 ton węgla „kostka” i do 65 ton węgla „ekogroszek” Gmina 
zapłaci kwotę 82.945,05zł, po cenach jednostkowych – „ekogroszek” 648,21zł brutto; węgiel „kostka” 680,19zł brutto. 
 

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego dla Gowarzowa 
Podpisano umowę w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu połoŜonego w obrębie geodezyjnym Gowarzów w miejscowości Borki po wschodniej stronie drogi krajowej             
nr 91 – zgodnie z uchwałą Nr VI/31/11 Rady Gminy w Gidlach z dnia 11.05.2011r. Spośród dwóch złoŜonych ofert cenowych 
korzystniejszą cenę zaproponowała P. mgr inŜ. Arch. Anna Hermańska z Częstochowy (AD URBI Biuro Projektowe Urbanistyczno – 
Architektoniczne.) Koszt sporządzenia planu wyniesie brutto: 17.220,00zł.  
 

Woda popłynie w kierunku Borowy 
W dniu 27.09.2011r. odbyło się otwarcie ofert na zadanie inwestycyjne 
obejmujące budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami                                  
w miejscowościach Gidle, Skrzypiec, Borowa, Piaski i Zabrodzie.                       
W postępowaniu wpłynęło 12 ofert, spośród których wyłoniono 
Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe 
„KONSITEX” mgr in Ŝ. Ryszard Sitek z Kielc, Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno – Usługowe „KONSITEX” mgr Łukasz Sitek z Kielc, 
z którym w dniu 25.10.2011r. podpisano umowę na realizację tej 
inwestycji. Łączna wartość obejmująca budowę sieci wodociągowej               
o długości 11.718m oraz 126 szt. przyłączy wodociągowych wynosi 
brutto: 1.360.323,00zł. Prace rozpoczęto na początku listopada br. 
Planowane zakończenie robót przypada na 28.09.2012r.   
W związku z powyŜszym informuje się mieszkańców miejscowości objętych budową, którzy wyrazili zgodę na wykonanie przyłącza 
wodociągowego do swoich posesji, Ŝe warunkiem koniecznym jego wykonania jest zawarcie umowy w sprawie przyłącza 
wodociągowego z Gminą Gidle oraz dokonanie opłaty za przyłącze w wysokości: 
1.500,00zł   –   przyłącze o długości nie większej niŜ 30mb, zakończone wodomierzem w budynku, lub  
2.000,00zł – w przypadku wykonania przyłącza zakończonego studzienką wodomierzową z wodomierzem na działkach 

niezabudowanych 
Wpłaty winny być dokonywane na konto – Budowa Wodociągu Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków w Gminie Gidle, BS śytno 
O/Gidle, ul. Wolności 11, 97-540 Gidle, Nr konta: 38 8267 1019 2101 0000 0127 0004.  
W celu sporządzenia umowy na wykonanie przyłącza, naleŜy zgłosić się do Urzędu Gminy w Gidlach – pokój nr 2, z dowodem 

osobistym właściciela posesji oraz potwierdzeniem dokonania wpłaty na budowę przyłącza w wysokości minimum: 500,00zł.  
 

Niebawem dalsza część wodociągu w Borkach 
W dniu 11.10.2011r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu na budowę sieci wodociągowej wraz z 12 przyłączami w miejscowości 
Borki. W postępowaniu wpłynęło 12 ofert. 16 listopada podpisano umowę z wykonawcą: Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Jerzy 
Orzełek, z miejscowości Stany Gmina Przystajń na realizację tej inwestycji. Koszt wykonania inwestycji zgodnie                                    
z przeprowadzonym postępowaniem wyniesie 342.322,91zł brutto. Termin zakończenia robót przewiduje się na 23 grudnia br. 

 

Zamykamy wysypisko śmieci 
W dniu 21.10.2011r. spośród trzech ofert wyłoniono wykonawcę na Zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów stałych               
w miejscowości Pławno. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złoŜyła firma: PPHU EWE-MAR Krzysztof 
Wajszczyk z Będkowa, za cenę brutto: 128.389,54zł.  Przewidywany termin zakończenia prac do 29.06.2012r.  
W związku z zamknięciem gminnego składowiska odpadów obowiązuje kategoryczny zakaz wywoŜenia tam śmieci ! 
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Zimowe utrzymanie dróg 
W dniu 17.10.2011r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem 
Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. z Radomska na zimowe 
utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy 
Gidle na łączną maksymalną kwotę umowy: 210.168,00zł, w tym 
stawki netto wynoszą: 
- tona zuŜytej mieszanki piaskowo – solnej: 280,00zł; 
- 1 godzina pracy piaskarki: 300,00zł; 
- 1 godzina pracy pługopiaskarki: 350,00zł; 
- 1 godzina pracy ciągnika kołowego z pługiem: 280,00zł; 
- 1 km dojazdu do miejsca wykonywania usługi: 10,00zł 

 

15 szt nowych okien w Remizie OSP w Pławnie 
W dniu 10.10.2011r. zawarta została umowa z firmą P.H.U. 
BUDMAPOL Małgorzata Skóra z Kruszyny na wymianę 15 szt. 
okien wraz z parapetami zewnętrznymi i obróbką otworów 
okiennych w budynku OSP w Pławnie. Wartość robót wyniosła 
brutto: 15.977,70zł, Roboty budowlane odebrano w dniu 25 
listopada br. 
 

Wymiana drzwi w OSP CięŜkowice 
W listopadzie dokonano wymiany drzwi wejściowych w OSP 
CięŜkowice. Prace wykonała firma Zakład Ogólnobudowlany 
Zbigniew Wodzisławski z Soborzyc. Łączny koszt wyniósł 
4991,08zł 
 

Remont dachu na budynku gminnym w Grabach 
11 listopada br zakończono prace związane z remontem pokrycia 
dachowego na budynku będącym własnością Gminy Gidle                  
w miejscowości Graby (siedziba Regionalnego Ośrodka 
Pomocy). Remontu dokonała firma FHU „WOLDAN” Grzegorz 
Woldan z Gidel. Koszt robót wyniósł 35.122,29zł. 

 

Wodociąg w Stanisławicach czeka na pozwolenie 
4.10.2011r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego na rzecz Gminy Gidle polegająca na budowie 
rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Stanisławice             
i Strzała. Czekamy teraz na dalszy etap, którym będzie 
zakończenie prac projektowych i wydanie decyzji - pozwolenie 
na budowę.  
 

Przygotowania do modernizacji targowicy 
Zlecono wykonanie projektu budowlanego obejmującego budowę 
wiat targowych oraz budynku zaplecza targowicy na istniejącym 
placu targowym w Pławnie. Koszt wykonania dokumentacji 
projektowej wyniesie: 18.450,00zł, projekt wykona biuro 
projektowe ROBI-SYSTEM z Radomska. 

WydłuŜamy sieć kanalizacyjną 
W dniu 22.08.2011r. uprawomocniła się decyzja Starosty 
zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na 
budowę dla inwestycji pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z przykanalikami oraz przepompowniami ścieków 
zlokalizowanej w miejscowościach: Zagórze, Niesulów, Pławno 
ul. Przedborska. W październiku wszczęto postępowanie 
o udzielnie zamówienia publicznego na to zadanie. Projekt 
obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej o łącznej 
długości 7.452,05mb,  2 szt. przepompowni ścieków oraz przyłącza 
kanalizacyjne w ilości 87 szt., zakończone studniami rewizyjnymi 
z tworzywa i sięgacze kanalizacyjne w ilości szt. 7. 
W postępowaniu złoŜono 23 oferty. Obecnie trwa ich weryfikacja. 
Na ten cel Gmina Gidle pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego 
dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych. 

 

Zakup nowego Ciągnika do Urzędu 
W dniu 11.03.2011r. Gmina złoŜyła wniosek do Urzędu 
Marszałkowskiego na zakup ciągnika z osprzętem. Wniosek 
obejmuje zakup: ciągnika, ładowacza czołowego, czerpaka, haka 
dźwigowego z poprzeczką, wideł do palet, przyczepy oraz 9 sztuk 
pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. W dniu 14.10.2011r. 
Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził listę operacji 
zakwalifikowanych do współfinansowania przyznając gminie Gidle 
z uzyskanymi 7 punktami I miejsce na liście rankingowej. W dniu 
24.10.2011r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy. 
Poziom współfinansowania wynosi 75% kosztów kwalifikowanych, 
co daje kwotę 133.688 zł. wg kosztów szacunkowych. Koszt 
całkowity tego zadania to około 220.000 zł.  
Ogłoszono juŜ postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
na to zadanie. W ramach zamówienia Gmina Gidle zamierza 
zakupić ciągnik rolniczy do prac komunalnych o mocy min. 95 KM 
z napędem 4x4 wraz z przyczepą, ładowaczem czołowym, 
czerpakiem materiałów sypkich, widłami do palet i hakiem 
dźwigowym oraz 9 szt. pojemników:  po 3 szt. na szkło, papier  
i tworzywa sztuczne o pojemności min. 1,5m3 kaŜdy. W dniu 
15.12.2011r. odbyło się otwarcie ofert, spośród których komisja 
przetargowa wyłoni najkorzystniejszą.  

Informacja w sprawie nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, związane  
z  gospodarką odpadami komunalnymi 

Przyjęta przez Sejm 1 lipca 2011 r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ma za zadanie 
uporządkować gospodarkę odpadami w Polsce. Dotychczasowe rozwiązania prawne nakładały na właścicieli nieruchomości obowiązek 
usuwania odpadów z terenu nieruchomości. MoŜliwe było przejęcie tych obowiązków przez gminy, ale tylko po pozytywnym wyniku 
referendum. Nowe rozwiązania prawne oznaczają natomiast, Ŝe gminy muszą z mocy prawa przejąć te obowiązki. Rada Gminy będzie 
stanowiła w drodze uchwały, czy odpady będą odbierane wyłącznie z gospodarstw domowych, czy takŜe od właścicieli nieruchomości, 
na terenie których prowadzona jest działalność, w wyniku której powstają odpady komunalne. Uchwała RG będzie równieŜ ustalała 
wysokość opłat oraz sposób świadczenia usług na rzecz właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów. 
Nowe przepisy mają na celu: 
− uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; 
− prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”; 
− zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów; 
− zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu, oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób 

inny niŜ składowanie odpadów; 
− całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów, a tym samym zmniejszenie zaśmiecenia, w szczególności lasów                  

i terenów rekreacyjnych; 
Do 30 czerwca 2013r. zachowują waŜność umowy zawarte pomiędzy właścicielami nieruchomości, a przedsiębiorstwami 
odbierającymi odpady komunalne. Od 1 lipca 2013r - zaczyna funkcjonować nowy system gospodarowania odpadami 
komunalnymi na terenie gminy. Od strony mieszkańców nowy system zmieni wysokość opłat za odbiór odpadów z posesji 
(lokalu). W nowym systemie opłata uiszczana będzie na rzecz gminy. Jej wysokość ustali Rada Gminy i będzie ona uwzględniała 
nie tylko koszty odbioru i składowania, lecz takŜe potencjalne koszty budowy i utrzymania nowoczesnych instalacji do 
przetwarzania odpadów (spalarni, kompostowni, sortowni, nowoczesnych składowisk). 
 

Ławnicy wybrani 
Uprzejmie informujemy, Ŝe ławnikami do Sądu Okręgowego     
w Piotrkowie Trybunalskim zostali: Pan Tomasz Wroński 
i Pan Kazimierz Wiewiórowski. Natomiast ławnikiem do Sądu 
Rejonowego w Radomsku została Pani Magdalena Zatońska. 



 4 

W dniu 5 grudnia uchwalono podczas Sesji Rady Gminy 
nowe stawki podatków od środków transportowych 

(Uchwała Nr XIV/60/11) 
od samochodów cięŜarowych o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy                 
o podatkach i opłatach lokalnych 

Dopuszczalna masa całkowita (T) Stawka podatku (zł) 

PowyŜej 3,5 do 5,5 włącznie 650 
PowyŜej 5,5 do 9 włącznie  900 
PowyŜej 9 i poniŜej 12 1 100 
od samochodów cięŜarowych o których mowa w art.  8 pkt 2 ustawy 

Stawka podatku (zł) Liczba osi i 
dopuszczalna masa 

całkowita (T) 
nie mniej 

niŜ 
mniej 
niŜ 

oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 
równowaŜne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

dwie  osie 
12  1 100 1 500 

trzy  osie 
12 18 1 200 1 500 
18 23 1 400 1 600 
23 25 1 500 1 800 
25  1 500 1 900 

cztery osie i więcej 
12 26 1 500 1 800 
26 31 1 900 2 700 
31  1 900 2 700 

od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania 
łącznie z naczepą lub przyczepą o których mowa w art.  8 pkt 3 ustawy 

Dopuszczalna masa całkowita  (T) Stawka podatku (zł) 

od 3,5 i poniŜej 12 1 400 
od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania 
łącznie z naczepą lub przyczepą o których mowa w art.  8 pkt 4 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 

ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik 
balastowy + przyczepa  (T) 

 
Stawka podatku (zł) 

 
nie mniej 

niŜ 

 
Mniej niŜ 

oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 
za równowaŜne 

inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

dwie  osie 
12 31 1 500 1 800 
31  1 700 2 200 

trzy osie i więcej 
12 40 1 700 2000 
40  1 950 2 750 

od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym, o których 
mowa w art.  8 pkt 5 ustawy 

Dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów (T) 

Stawka podatku (zł) 

od 7 i poniŜej 12 1 100 
od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym o których 
mowa w art.  8 pkt 6 ustawy 
Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 
naczepa (przyczepa + pojazd 

silnikowy (T) 

 
Stawka podatku (zł) 

nie mniej 
niŜ 

 
Mniej niŜ 

oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 

równowaŜne 

inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

jedna oś 
12 18 1 000 1 100 
18 25 1 100 1 200 
25  1 100 1 200 

dwie osie 
12 28 1 150 1 200 
28 38 1 300 1 500 
38  1 500 2 000 

trzy osie i więcej 
12 38 1 500 1 500 
38  1 500 1 800 

od autobusów o których mowa w art.  8 pkt 7 ustawy 
Liczba miejsc do siedzenia Stawka podatku (zł) 
mniej niŜ 30 miejsc 1 300 
równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc 1 600 

 

Wzrost opłaty za wodę i ścieki 
 

Zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Gminy w Gidlach                          
nr XII/54/11 z dnia 26 października br. od 1 stycznia 2012r. 
nieznacznie wzrosły opłaty za dostarczaną wodę                               
i odprowadzane ścieki  
 

Stawki obowiązujące od 1 stycznia 2012: 
Nazwa opłaty Netto VAT [8%] Brutto 
opłata miesięczna od 
punktu rozliczeniowego 

1,11 zł 0,09 zł 1,20 zł 

opłata za pobór 1m³ wody 
wodociągów gminnych 

2,66 zł 0,21 zł 2,87 zł 

Opłata za 1 m³ ścieków 
wprowadzonych do 
kanalizacji gminnej 

3,19 zł 0,26 zł 3,45 zł 

 

Zmiana stawek podatkowych na rok 2012 
 

Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/59/11 Radni przyjęli nowe stawki 
podatków:  
 
Od gruntów 
− związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez 

względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków od 1m² powierzchni - 0,65 zł,  

− pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni -  4,00 zł, 

− pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności poŜytku publicznego przez 
organizacje poŜytku publicznego od 1 m² powierzchni - 
0,20 zł. 

 
Od budynków i ich części 
− mieszkalnych od 1 m ² powierzchni uŜytkowej -  0,55 zł, 
− związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 

od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m²  
powierzchni uŜytkowej - 16,00 zł, 

− zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 
1 m² powierzchni uŜytkowej - 9,00 zł,  

− związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² 
powierzchni uŜytkowej - 3,30 zł, 

− pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności poŜytku publicznego przez 
organizacje poŜytku publicznego od 1 m² powierzchni 
uŜytkowej: - budynki gospodarcze i pozostałe budynki 
lub ich części -  3,70 zł. 

 
Zwalnia się z podatku 
− nieruchomości wykorzystywane na potrzeby realizacji 

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

− grunty, budynki, budowle stanowiące infrastrukturę 
komunalną, zajęte na potrzeby realizacji zadań 
komunalnych. 

 
Określono równieŜ nowe druki deklaracji i informacji 
podatkowych, których wzory będą obowiązywały od                    
1 stycznia 2012r. (Uchwała Nr XIV/61/11) 
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67 Rocznica Bitwy pod Ewiną oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pomordowanym 
mieszkańcom Kotfina 

 
W drugą niedzielę września, pod pomnikiem poległych Ŝołnierzy na 

Ewinie odbyły się uroczystości poświęcone 67 rocznicy „Bitwy pod 
Ewiną”. Mszę Świętą za poległych w bitwie Ŝołnierzy, odprawił ks. 
Andrzej Tomala z śytna. Pod pomnikiem odbyła się część oficjalna, gdzie 
wysłuchaliśmy okolicznościowych przemówień   Artura Ostrowskiego - 
Posła na Sejm RP oraz płk Józefa Karbownika. Następnie delegacje 
róŜnych organizacji oraz szkół z terenu gmin Gidle i Kłomnice złoŜyły 
wiązanki kwiatów pod pomnikiem oddając cześć poległym w walce 
Ŝołnierzom III Brygady Armii Ludowej im. gen. J. Bema. Obchody 
prowadziła Danuta Kałuzińska – radna Sejmiku Województwa Łódzkiego.  

W części artystycznej wystąpiły Orkiestry Dęte  z Gidel i z Pławna, 
Chór Emerytów i Rencistów z Radomska oraz Zespół Folklorystyczny 
Kraszewianki z Gminy Masłowice. Jak zwykle duŜą popularnością cieszyła 
się „Ŝołnierska grochówka” gotowana specjalnie na tę okazję przez obsługę 
z PSP w Gidlach. 

Stałym punktem programu od kilku juŜ lat jest turniej strzelecki                
o Puchar Przewodniczącego SLD w Radomsku, w którym najlepszych 
strzelców nagrodzono pucharami i pamiątkowymi dyplomami. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Natomiast w Kotfinie o godz. 15.00 odbyły się 
uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej 
pomordowanych mieszkańców Kotfina w czasie 
okupacji niemieckiej. Odsłonięcia pamiątkowej tablicy 
dokonali Wójt Gminy Gidle Krystyna Kubasiak oraz 
sołtys wsi Kotfin Wiesława Ociepa. Poświęcenia 
obelisku dokonał proboszcz gidelskiej Parafii 
ks. Czesław Kieras.  

 

W dniu 11 listopada w Gidlach uroczyście obchodzono 
92 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Mieszkańcy 
Gidel i okolicznych miejscowości zebrali się w Kościele 
pw. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, gdzie w intencji Ojczyzny  
ks. Czesław Kieras – Proboszcz gidelskiej Parafii wraz z Przeorem  
OO Dominikanów Markiem Grzelczakiem odprawili Mszę Świętą.  

Dalsza część uroczystości odbyła się pod Obeliskiem 
upamiętniającym 70 rocznicę odzyskania wolności przez nasz kraj.  

Delegacje Rady Gminy, Urzędu Gminy, szkół, przedszkoli, 
jednostek OSP oraz Zarządu Gminnego PSL wraz z Radnym 
Powiatowym Włodzimierzem Leszczyńskim, złoŜyły wiązanki 
kwiatów ku czci osób, które przyczyniły się do oswobodzenia Polski 
spod jarzma niewoli. Okolicznościowe słowo wygłosiła Wójt Gminy 
Krystyna Kubasiak. MłodzieŜ z PSP w Gidlach przedstawiła montaŜ 
słowny, natomiast laureatki Konkursu Piosenki Patriotycznej Maria 
Markiewicz i Aleksandra Wierzbicka zaśpiewały utwory o tematyce 
narodowowyzwoleńczej. Na zakończenie uroczystości zagrała 
Orkiestra Dęta z Gidel. 
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W niedzielę 18 września 2011 roku odbyły się uroczystości 
poświęcone jubileuszowi 100-lecia powstania Ochotniczej StraŜy 
PoŜarnej oraz Orkiestry Dętej w Gidlach. Uroczystości rozpoczęto 
Mszą Świętą w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej 
w Gidlach, którą w intencji Jubilatów odprawił Bp. Antoni Długosz. 
W trakcie naboŜeństwa odbyło się poświęcenie nowego sztandaru 
OSP w Gidlach. Po naboŜeństwie, w asyście Orkiestry Dętej 
i straŜackich wozów bojowych, przemaszerowano na stadion 
sportowy LKS VIS Gidle. Tam odbyła się części oficjalna, podczas 
której wysłuchano historii powstania gidelskiej jednostki 
i poŜegnano stary sztandar, zaś fundatorzy dokonali wbicia 
symbolicznych gwoździ w nowy i przekazali go na ręce straŜaków 
z Gidel.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Następnie, wicewojewoda Krystyna Ozga dokonała odznaczenia 
sztandaru Złotym Znakiem Związku. Odznaczeni zostali równieŜ 
druhowie z jednostek OSP Gminy Gidle: 
• Srebrnym "Medalem za zasługi dla poŜarnictwa" odznaczeni 

zostali: Andrzej Janiszewski, prezes OSP Gidle, oraz Piotr 
Dąbrowski z OSP Wojnowice, 

• Brązowym "Medalem za zasługi dla poŜarnictwa" odznaczono 
Dariusza Wojciechowskiego z OSP Gowarzów, Pawła Cudaka 
z OSP Gidle oraz Łukasza Mielczarka z OSP Wojnowice, 

• Odznakę "Wzorowy straŜak" przyznano Pawłowi Łęgowikowi, 
Andrzejowi Łęgowikowi, Rafałowi Ociepie i Kamilowi 
Gniatkowskiemu z OSP CięŜkowice oraz Piotrowi 
Gąsiorowskiemu z OSP Gidle,  

• Dyplomy uznania od Prezesa Zarządu Głównego OSP RP 
Waldemara Pawlaka otrzymali: Andrzej Janiszewski, Edward 
Mirowski, Czesław Musiał, Wojciech Ciechowski, Zbigniew 
Śmigielski i Kazimierz Szymański.  

 

Po odznaczeniach przyszedł czas na prezentację 
uczestniczących w uroczystości pododdziałów i musztrę 
paradną przed zaproszonymi gośćmi. Słowa uznania i gorące 
Ŝyczenia pod adresem Jubilatów kierowali Posłowie Ziemi 
Radomszczańskiej Krzysztof Maciejewski i Stanisław 
Witaszczyk, Wicewojewoda Łódzki Krystyna Ozga, Radni 
Sejmiku Województwa Łódzkiego Danuta Kałuzińska i Witold 
Witczak, Wiceprezes Zarządu Powiatowego OSP Henryk 
Czubaj i Komendant Powiatowy PSP w Radomsku Marek 
Jankowski. Głos zabrała równieŜ Pani ElŜbieta Seferowicz 
wnuczka Sucheniego, która dziękując za zaproszenie, słowa 
podziękowania skierowała do druhów straŜaków, orkiestry, 
sponsorów, mieszkańców Gidel i sąsiednich miejscowości, 
którzy pomagają jednostce OSP z Gidel.  
Okolicznościowe wystąpienia zakończyła Wójt Gminy 
Krystyna Kubasiak, która Ŝyczyła druhom i orkiestrze 
osobistej satysfakcji z pełnienia słuŜby publicznej oraz 
szacunku i uznania społeczeństwa. 
W dalszej części wysłuchaliśmy koncertu w wykonaniu 
Orkiestry Dętej z Gidel, w składzie której gościnnie wystąpili 
członkowie Orkiestry Dętej z Pławna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wesołymi przyśpiewkami zabawiał na scenie Zespół Ludowy 
"Nadwarcianki" z Pławna a w chwili oczekiwania na gwiazdy 
wieczoru moŜna było podziwiać pokaz sprawności straŜackiej 
w trakcie akcji gaszenia płonącego samochodu. Około godziny 
17.20 na scenie pojawiły się cztery dziewczyny z grupy "A To 
Ci Biesiada", które w niemal trzygodzinnym programie 
zabawiały publiczność prezentując utwory z gatunku muzyki 
pop i dance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontynuacją dobrej zabawy był występ zespołu Progress, 
który zabawiał miłośników tańca aŜ do północy. Nie 
zapomniano o najmłodszych uczestnikach imprezy dla których 
przygotowano trampoliny, zamek-zjeŜdŜalnię i karuzelę. 
Ponadto organizatorzy zapewnili małą gastronomię. 
 

 

100-lecie OSP i Orkiestry Dętej z Gidel 
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Początek nowego roku szkolnego 2011/12 okazał się pomyślny 
dla naszej szkoły, poniewaŜ uczennica klasy trzeciej Julia 
Małolepsza zdobyła wyróŜnienie w konkursie plastycznym pt. 
„Pocztówka z wakacji” organizowanym przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Radomsku. W konkursie udział wzięli uczniowie 
z całego powiatu radomszczańskiego. Naszych uczniów do 
konkursu przygotowywała pani Olga Dziegieć. 

 
 

Miesiąc wrzesień i październik obfitował w wydarzenia 
kulturalne. Uczniowie klas młodszych dwukrotnie uczestniczyli 
w wyjazdach do Miejskiego Domu Kultury w Radomsku na 
przedstawienia teatralne pt. ,,Pinokio” i , ,Czerwony Kapturek”. 

 
 

Zwyczajem lat poprzednich w szkole odbywają się raz 
w miesiącu koncerty muzyczne organizowane przez Łódzkie 
Towarzystwo Muzyczne im .Karola Szymanowskiego. 

 
 

W dniu 28 września uczniowie klas IV -VI wzięli udział 
w ,,Dniu Drzewa” - imprezie zorganizowanej przez 
Nadleśnictwo Gidle z okazji obchodzonego Międzynarodowego 
Roku Lasów.  Organizatorzy zadbali o ciekawy program, 
proponując uczniom interesujące wykłady, wycieczkę po ścieŜce 
ekologicznej oraz ognisko z pieczeniem kiełbasy. 

 
 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uroczystą akademię 
przygotował zespół teatralno – plastyczny ,,Ziarenko” pod 
kierunkiem pani Iwony Pilarskiej. Do podziękowań za trud 
i codzienną pracę dla nauczycieli i pracowników szkoły dołączył 
się takŜe Samorząd Uczniowski. Uroczystość spotkała się 
z duŜym aplauzem publiczności. 

 
 

Uczniowie wraz z opiekunem szkolnego koła PCK - Panią 
Joanną Gołdon przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji Dnia 
Walki z Głodem. 17 października zorganizowano gorący 
poczęstunek dla wszystkich uczniów szkoły aby w tym dniu nikt 
nie był głodny. Koło PCK w porozumieniu z Samorządem 
Uczniowskim przystąpiło równieŜ do ogólnopolskiej akcji 
„Odpady na wartościowe wypady” - akcja ta dotyczy zbierania 
plastikowych nakrętek. Efektem końcowym jest zorganizowanie 
wyjazdów letnich dla dzieci z rodzin potrzebujących. 
Kolejną akcją, do której przystąpił SU pod opieką pani Agnieszki 
Kowalskiej wraz z Kołem PCK była „Wyprawka dla śaka”. 
Uczniowie z naszej placówki mogli ofiarować pomoce szkolne, 
dzięki którym wzbogacono plecaki uczniów z rodzin 
niezamoŜnych. 

 
 

W dniu 21 października pięcioro uczniów z klasy szóstej i troje 
uczniów z klasy piątej wzięło udział w ogólnopolskim konkursie 
historycznym organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej. 
Uczniowie przygotowywani byli przez panią Joannę 
Niedźwiecką. 

 
 

Dnia 25 października dwudziestu pięciu uczniów klasy pierwszej 
zostało przyjętych w poczet społeczności uczniowskiej naszej 
szkoły. Uczniowie przedstawili program artystyczny, 
potwierdzający zdanie egzaminu na ucznia, po czym złoŜyli 
uroczyste ślubowanie i zostali przez panią Dyrektor Marię 
Broniszewską pasowani na uczniów. Uroczystość przygotowała 
pani Małgorzata Ostojska - wychowawczyni klasy pierwszej. 
 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GIDLACH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GIDLACH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GIDLACH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GIDLACH (www.pspgidle.pl) 
W październiku 2011r w odbyły się trzy turnieje (III – 22.10.2011r - 
Gidle) Mistrzostw Województwa Łódzkiego Młodziczek 
(roczniki 1999/2001).  
W rozgrywkach uczestniczyło 5 druŜyn: UMKS Ostrowia I 
Ostrówek, UMKS Ostrowia II Ostrówek, UMKS Zgierz, MUKS  
Dargfil Tomaszów Mazowiecki i UKS WATRA Gidle. 
Wyniki UKS Watra w III kolejce : UKS WATRA - MUKS Dargfil 
- 3-1, Ostrówek I  1-0, UMKS Zgierz 1-2, Ostrówek II 1-1 
 

Lp Nazwa druŜyny M. Pkt W. R. P. Br. Bil 
1 MUKS Dargfil 

Tom. Maz. 
12 24 7 3 2 18-8 +10 

2 UMKS Zgierz 12 21 6 3 3 14-11 +3 
3 UKS WATRA 

Gidle 
12 19 5 4 3 15-9 +6 

4 UMKS Ostrowia II 12 14 4 2 6 9-13 -4 
5 UMKS Ostrowia I 12 4 0 4 8 6-12 -15 

 
DruŜyna wystąpiła w składzie: Julia Ciupa, Milena Rochowska, 
Wiktoria Rosinska, Justyna Ślęzak, Klaudia Wośko, Agata 
Łęgowik, Julia Zatoń, Barbara Kuśmierz, Oliwia Machnik, 
Paulina Dziegieć, Klaudia Błaszczyk , Magdalena Szewczyk, 
Wiktoria Całus. 
Bramki dla UKS WATRA strzeliły: 7 - Milena Rochowska,               
5- Julia Ciupa, 2 – Julia Zatoń,1- Justyna Ślęzak. 
Na wiosnę 2012 roku zostaną rozegrane następne 4 kolejki. Więcej 
informacji na stronie watragidle.futbolowo.pl. 

 
 

W dniu 22.10.2011r w Gidlach zostały rozegrane eliminacje 
wojewódzkie Klubowych Mistrzostw Juniorek Młodszych 
(roczniki 1996/1998). Do rozgrywek przystąpiły: MUKS  Dargfil 
Tomaszów Mazowiecki i UKS WATRA Gidle. Po zaciętym meczu 
wygrał MUKS Dargfil 4 - 3 ( 2 - 1 ). 
UKS WATRA wystąpił w składzie: Martyna Kardacz, Amanda 
Kotlarek, Anna Leszcz, Magdalena Leszcz, Anna Mariankowska, 
Katarzyna Sieradzka, Karolina Kubiak, Natalia Kaczmarczyk, 
Katarzyna Basińska, Magdalena Kowalska, Martyna Malinowska, 
Kinga Niegowska, Marta Karczewska, Beata Jeziorska, 
Aleksandra Frączyk. 
Bramki strzelały: Martyna 
Malinowska-2, Magdalena 
Kowalska-1. 
Obie druŜyny wywalczyły 
awans do rozgrywek 
strefowych (międzywoje-
wódzkich), w których będą 
grać mecze z druŜynami             
z woj. świętokrzyskiego. 
 

Nagroda za PIKNIK dla UKS WATRA 
 
Dnia 19.11.2011r w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego          
w Warszawie wręczono nagrody w ramach Konkursu Ministra 
Sportu i Turystyki „Na najciekawszą inicjatywę z zakresu 
upowszechniania sportu dzieci i młodzieŜy w środowisku 
wiejskim”  – UKS WATRA otrzymał 5.000,- zł na sprzęt 
sportowy. W imieniu Klubu nagrodę odbierali Janusz Pachulski            
i Joanna Gołdon. W dniu 14.08.2011r  na boisku sportowym 
w Gidlach odbył się Piknik Sportowo – Rodzinny, który został 
zgłoszony  do   konkursu,   zorganizowany  
przez   UKS  WATRA.  W  tym roku zgło- 
szono 94  imprezy, w których  brało udział 

około 40000 osób. Komisja konkursowa w składzie: Tadeusz RoŜej – Ministerstwo Sportu i Turystyki, 
Stanisław Kopeć - Rada Główna KZ LZS, Wacław Hurko – KZ LZS, Krzysztof Piasek – KZ LZS i Iwona 
Derlatka – redakcja „Wiadomości Sportowych”  zakwalifikowała do finału krajowego  i oceniono 32 imprezy. 
Nasza impreza znalazła się na 25 miejscu. Piknik cieszył się duŜym zainteresowaniem mieszkańców Gidel, 
Radomska, Kłomnic i śytna. Organizatorzy, w imieniu swoim i uczestniczących w pikniku dzieci, serdecznie 
dziękują wszystkim sponsorom oraz osobom i instytucjom, bez których festyn nie odbyłby się.  
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Zgodnie z tradycją lat ubiegłych nowy rok szkolny rozpoczął się 
w dniu 1 września Mszą Świętą. Następnie uczniowie wraz 
z nauczycielami zgromadzili się na sali gimnastycznej, gdzie zostali 
serdecznie powitani przez panią dyrektor mgr Annę Gniatkowską. 
W części oficjalnej inauguracji uczniowie kl. V i VI zaprezentowali 
krótki program artystyczny przygotowany przez mgr Mirosławę 
Gołdon. W montaŜu słowno-muzycznym nie zabrakło nawiązania 
do wybuchu II wojny światowej.  
Na zakończenie pani dyrektor złoŜyła społeczności uczniowskiej 
oraz gronu pedagogicznemu Ŝyczenia, a takŜe odczytała słowa Pani 
Wójt Gminy Gidle mgr Krystyny Kubasiak w związku 
z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Po części oficjalnej odbyły 
się spotkania uczniów z wychowawcami. 

* 
W dniu 6 września 2011r. delegacja nauczycieli i uczniów naszej 
szkoły wzięła udział we Mszy Świętej sprawowanej w 72 rocznicę 
mordu na mieszkańcach wsi Kajetanowice i Piaski. Po 
naboŜeństwie uczniowie złoŜyli kwiaty pod tablicą pamiątkową. 

* 
Nasza szkoła wzięła udział w akcji ,,Sprzątanie Świata-Polska”, 
która w roku bieŜącym przebiegała pod hasłem ,,Lasy to Ŝycie- 
chrońmy je”. W dniu 16 września klasy młodsze porządkowały 
plac szkolny, natomiast uczniowie klas starszych udali się wraz 
z opiekunami w teren, aby posprzątać najbliŜsze okolice. 

* 
W dniu 13 października odbyła się uroczysta akademia z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. Przygotowana przez Samorząd 
Uczniowski część artystyczna miała niezwykle humorystyczny 
charakter i odnosiła się do trudów pracy nauczyciela. Podczas 
uroczystości zaprezentowali się równieŜ członkowie koła 
tanecznego w dynamicznym układzie choreograficznym. 
Uwieńczeniem uroczystości było złoŜenie Ŝyczeń nauczycielom 
i pracownikom szkoły oraz wręczenie kwiatów. Pani dyrektor 
przekazała równieŜ Ŝyczenia od  Pani Wójt Gminy Gidle Krystyny 
Kubasiak. 

* 
28 października był niewątpliwie waŜnym dniem dla 
pierwszoklasistów. To właśnie wtedy złoŜyli oni uroczyste 
ślubowanie i zostali pasowani przez dyrektor  szkoły mgr Annę 
Gniatkowską    na    uczniów    PSP    w    CięŜkowicach.    Podczas  

uroczystości pierwszaki 
zaprezentowały 
program artystyczny, 
przygotowany przez 
wychowawczynię mgr 
Ilonę Gniatkowską-
Cudak. Po ślubowaniu 
starsi koledzy oraz 
rodzice obdarowali 
uczniów klasy pierw-
szej upominkami 

* 
W dniu 10 listopada odbyła się uroczysta akademia, podczas której 
uczniowie kl. VI przypomnieli wydarzenia poprzedzające 
odzyskanie przez Polskę niepodległości. Śpiewane pieśni oraz 
recytowana poezja skłaniały do refleksji i zadumy nad znaczeniem 
patriotyzmu i poświęcenia.  

* 
24 listopada miała miejsce zabawa andrzejkowa, zorganizowana 
przez Samorząd Uczniowski. Wesołe tańce i pląsy przeplatane były 
niezwykle emocjonującymi konkursami. W pogodny nastrój 
wprawiała uczniów takŜe wizyta w salonie wróŜb. W atmosferze 
magii i tajemniczości dzieci poznawały swoją przyszłość. Nie 
zabrakło tradycyjnego lania wosku oraz przekłuwania serc 
z imionami. DuŜą popularnością cieszyła się takŜe loteria fantowa, 
z której dochód został przeznaczony na potrzeby Samorządu 
Uczniowskiego. 
 

W dniu 25 listopada odbyło się spotkanie z panią policjantką 
na temat „Bezpiecznych zasad poruszania się w ruchu 
drogowym”.  Zarówno dzieci młodsze jak i starsze przekonały 
się, jakie zagroŜenia mogą wystąpić, gdy nie poruszają się 
zgodnie z przepisami oraz nie posiadają elementów 
odblaskowych. Uczniowie zadawali funkcjonariuszce nurtujące 
ich pytania dotyczące m.in. pracy policjanta. Klasy młodsze 
miały moŜliwość obejrzeć z bliska radiowóz policyjny. 

* 
W dniu 28 listopada gościli śmy grupę artystyczną 
Rekonstrukto, która przedstawiła program pt. ,,Staropolski 
sarmatyzm i epoka szlachecka”. Artyści, ubrani w tradycyjny 
strój sarmaty, zaprezentowali uzbrojenie szlacheckie oraz 
metody walki, a następnie szukali wśród publiczności 
śmiałków gotowych stoczyć z nimi pojedynek. Potyczki 
wzbudziły wiele emocji, podobnie jak proces wytoczony 
obecnej na sali ,,czarownicy”. Po występie uczniowie mieli 
moŜliwość „osobistego” zapoznania się z kolekcją broni 
i rekwizytów z epoki szlacheckiej.  

* 
Choć 6 grudnia Święty Mikołaj  był niezwykle zapracowany, 
to znalazł jednak czas, aby pojawić się w naszej szkole. Zawitał 
do kaŜdej klasy, wypytując m.in. o to, czy dzieci były grzeczne. 
Miał równieŜ dla uczniów cukierki z ,,witaminami”, które 
otrzymali po zaśpiewaniu piosenki bądź zarecytowaniu 
wierszyka.  W tym dniu uczniowie dostali takŜe upominki od 
swoich ,,Mikołajów’- kolegów bądź koleŜanek z klasy. 

* 
W grudniu po raz kolejny SU we współpracy z pedagogiem 
szkolnym zorganizował akcję charytatywną ,,Zapukaj 
gwiazdko do mych drzwi”, polegającą na zbiórce słodyczy dla 
uczniów najbardziej potrzebujących z naszej szkoły. Słodkie 
upominki mają umilić dzieciom świąteczny czas. 

WYJAZDY 
W ramach realizowanego projektu „Lepiej widzę, słyszę                   
i mówię”, współfinansowanego przez Unię Europejską, nasi 
uczniowie wyjechali 24 września na jednodniową wycieczkę 
do Warszawy. Zwiedzili rynek Starego Miasta, złoŜyli hołd 
przy Grobie Nieznanego śołnierza, oglądali Warszawę z tarasu 
widokowego Pałacu Kultury i Nauki. Największą jednak 
atrakcją był pobyt w Centrum Nauki Kopernik .  

* 
W ramach obchodów „Dnia Drzewa” wszyscy uczniowie 
naszej szkoły udali się 28 września do Nadleśnictwa Gidle 
z siedzibą w Niesulowie. Pod przewodnictwem pana leśniczego 
wędrowali ścieŜką edukacyjną, poszerzając swoja wiedzę na 
temat Ŝycia lasu. Po tej ciekawej ,,lekcji przyrody” miał 
miejsce poczęstunek oraz wspólny śpiew przy 
akompaniamencie gitar.  

* 
8 października uczniowie wyjechali do Bałtowa, gdzie 
zwiedzili Park Dinozaurów, Zwierzyniec oraz ośrodek jazdy 
konnej. Niezapomnianych wraŜeń dostarczyła dzieciom 
projekcja filmu ,,Dinozaury z Patagonii” w formacie 5D. 

SPORT 
Podczas gminnych rozgrywek w unihokeja w dniu 7 listopada 
druŜyna chłopców z naszej szkoły zajęła I miejsce, natomiast 
druŜyna dziewcząt III miejsce. Chłopcy reprezentowali Gminę 
Gidle na zawodach powiatowych w Gomunicach. 

* 
W dniu 29 listopada odbył się w naszej szkole turniej Szkolnej 
Ligi Tenisa Stołowego. Mecze finałowe, wyłoniły najlepszych 
zawodników wśród dziewcząt i chłopców: Filip Rozpędek         
(I miejsce), Rafał Chrząstek (II miejsce), Konrad Cudak (III 
miejsce); Julia Rokita (I miejsce), Ewelina Ociepa (II miejsce), 
Marta Ociepa (III miejsce).  W dniu 5 grudnia uczniowie ci 
reprezentowali naszą szkołę w Gminnym Turnieju Tenisa 
Stołowego w Gidlach, zajmując I miejsce zarówno w kategorii 
chłopców, jak i dziewcząt. 
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Poznajemy Polskę – Wycieczki 
W dniu 5 października 2011r. uczniowie klas IV -VI PSP 
w Pławnie uczestniczyli w wycieczce do Tarnowskich Gór 
i Radzionkowa. Zwiedzali zabytkową Kopalnię Srebra oraz 
Sztolnię Czarnego Pstrąga, gdzie zapoznali się z historią ziemi 
tarnogórskiej i trudami pracy górnika. W radzionkowskim 
Muzeum Chleba uczniowie podziwiali znajdujące się tam 
zbiory maszyn i urządzeń związanych z historią chleba. Mieli 
równieŜ moŜliwość uczestniczyć w warsztatach „z ciastem” 
podczas których formowali własne wianuszki chlebowe. 
Uczniów bardzo zaciekawiła lekcja historii sprzed 100 lat. 
Dzięki niej poznali zwyczaje panujące przed laty w szkołach, 
dawne ksiąŜki, elementarze, materiały piśmienne, mundurki 
i przybory. Siedząc w drewnianych ławach pisali rysikiem na 
kamiennych tabliczkach. Opiekę podczas wycieczki 
sprawowały panie: mgr R. Woldan, mgr K. Ociepa 
i mgr A. Truchta. 
 
W ramach projektu unijnego prowadzonego przez PPP 
w Radomsku w tym roku szkolnym uczniowie PSP w Pławnie 
byli na dwóch wycieczkach. 
Podczas pierwszego wyjazdu zobaczyli Warszawę. Mieli oni 
okazję zwiedzić Centrum Nauki Kopernik, posłuchać 
ciekawych historii pana przewodnika, pospacerować po Starym 
Mieście i popatrzeć na stolicę z wysokości 30 piętra Pałacu 
Kultury i Nauki.  
Drugi wyjazd był do Bałtowa. Uczniowie zwiedzili podczas 
tej wycieczki JuraPark, w którym duŜe wraŜenie zrobiły na 
wszystkich figury dinozaurów naturalnych kształtów. Mieli 
moŜliwość podąŜać tropami dinozaurów i ścieŜkami ewolucji. 
Podczas wyjazdu dzieci zwiedziły równieŜ Muzeum Jurajskie, 
gdzie oglądali skamieniałości róŜnych organizmów.  
Uczniowie mieli równieŜ moŜliwość bawić się na bogato 
wyposaŜonym placu zabaw. Dokonując róŜnego rodzaju 
wykopalisk mogli wcielić się w paleontologów. Największym 
powodzeniem cieszyła się tu konstrukcja linowa rozpięta na 
słupach przypominająca pajęczą sieć. DuŜą atrakcją był 
równieŜ film o dinozaurach obejrzany w kinie 5D, podczas 
którego poza wizualnymi efektami ruszały się nawet krzesła. 
Podczas tej wycieczki uczniowie wybrali się równieŜ na 
przejaŜdŜkę po Safari Parku Ŝółtym autobusem 
charakterystycznym dla amerykańskich filmów. Z okien 
autobusu mogli oglądać biegające na wolności egzotyczne 
zwierzęta, tj. wielbłądy, Ŝubry, bawoły, lamy, strusie, pawie. 
Ostatnim punktem wycieczki była zabawa w parku rozrywki, 
gdzie dzieci mogły pojeździć na karuzelach, popływać 
w basenach z kulkami, odwiedzić piracki statek. 
Wycieczka wszystkim bardzo się podobała. Uczniowie 
zadowoleni i zmęczeni wrócili do domów. 

 
Szkoła bez przemocy i promująca zdrowie 

Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Pławnie przystępuje do VI 
juŜ edycji programu „Szkoła bez przemocy” i po raz pierwszy 
do programu „Szkoła promująca zdrowie”. Koordynatorem 
działań związanych z programami jest mgr Renata 
Marchewka- Kucuń. 
 

Z wizytą w „Co nowego” 
17 października uczniowie klasy III gimnazjum w ramach 
zajęć z preorientacji zawodowej udali się z wizytą do lokalnej 
gazety „Co Nowego” w Radomsku. Podczas tych odwiedzin 
młodzieŜ „od kuchni” poznała zawód dziennikarza i pracę 
w gazecie. Wyjazd został zorganizowany przez prowadzącą 
z uczniami zajęcia z preorientacji zawodowej mgr R. Kucuń – 
Marchewkę. Opiekę nad uczniami sprawowała równieŜ 
mgr E Dobroń. 

Remonty i zmiany 
Tradycyjnie juŜ podczas wakacji w ZSG w Pławnie 
przeprowadzono remonty. Dokonano modernizacji schodów przy 
wejściu do szkoły od strony boiska. Przeprowadzono 
kompleksowy remont sali lekcyjnej, w tym malowanie, wymiana 
podłogi, wymiana oświetlenia. Na klatce schodowej wymienione 
zostały luksfery na okna zespolone. Zakupiono stoliki i krzesła 
dla uczniów I klasy szkoły podstawowej a takŜe krzesła na 
świetlicę szkolną. Odmalowana została równieŜ toaleta. 
 

Ślubuj ę Ci Szkoło! 
3 października 2011r. 30 uczniów klasy I Publicznego 
Gimnazjum w Pławnie złoŜyło uroczystą przysięgę na Sztandar 
Szkoły. W uroczystości wzięła udział cała społeczność 
gimnazjum i klasa VI szkoły podstawowej wraz 
z wychowawcami. Nie zabrakło nauczycieli, pani dyrektor 
- mgr Anny Krzyszkowskiej - Cudak oraz rodziców uczniów 
klasy I gimnazjum. Uczniowie pod opieką wychowawcy                      
– mgr D. Kamińskiej-Lasoń przygotowali równieŜ krótką scenkę 
artystyczną.  Po części oficjalnej Ŝacy z I klasy musieli 
udowodnić swym starszym kolegom, Ŝe zasługują na miano 
gimnazjalisty. Do ich zadań naleŜało min. zjedzenie 
z uśmiechem kawałka cytryny, powiedzenie dowcipu czy 
odpowiedź na szereg pytań dotyczących szkoły. Po wykonanych 
zadaniach starsi koledzy przyjęli ich w swe szeregi.  
21 października 2011r uroczyste przyrzeczenie złoŜyli równieŜ 
uczniowie klasy I pierwszej szkoły podstawowej. W tym dniu 
zostali oficjalnie przyjęci do grona uczniów Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Pławnie. W uroczystości uczestniczyli uczniowie 
Szkoły Podstawowej, nauczyciele oraz rodzice 
pierwszoklasistów. Pani dyrektor mgr Anna Krzyszkowska-
Cudak przywitała wszystkich serdecznie. Następnie uczniowie 
klasy pierwszej pokazali starszym kolegom, Ŝe są godni miana 
uczniów. Recytowali wiersze, śpiewali piosenki. Po części 
artystycznej odbyło się uroczyste ślubowanie. Uczniowie 
przyrzekli godnie reprezentować szkołę, a pani dyrektor 
pasowała kaŜdego pierwszaka na ucznia PSP w Pławnie. Po 
oficjalnej uroczystości uczniowie wraz z rodzicami 
i wychowawcą mgr Ewą Gralak - Ćwikli ńską udali się na słodki 
poczęstunek. Ten dzień na pewno pozostanie w ich pamięci na 
długo. 
 

„Za trud, za uśmiech, za serce – dziękujemy" 
13 października 2011r. odbyła się w naszej szkole akademia 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pani dyrektor mgr Anna 
Krzyszkowska – Cudak powitała zaproszonych gości, Grono 
Pedagogiczne, pracowników obsługi oraz uczniów.  
Na początku wręczono nagrody zasłuŜonym nauczycielom. 
Doceniona została równieŜ praca naszej pani dyrektor – Anny 
Krzyszkowskiej - Cudak. Z rąk pani Wójt – mgr Krystyny 
Kubasiak odebrała ona Nagrodę Dyrektora. W dalszej części 
uroczystości uczennice szkoły podstawowej i gimnazjum 
zaprezentowały program artystyczny. Kabaret i humorystyczne 
piosenki rozbawiły publiczność i pozwoliły wprowadzić do 
szkolnej codzienności odrobinę beztroski.  
 Tradycyjnie do naszej szkoły na ten dzień zaproszeni 
zostali emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły w Pławnie. 
Po części oficjalnej wszyscy goście wraz z Gronem 
Pedagogicznym udali się na słodki poczęstunek i wspomnienia. 
 
11 października 2011r. uczniowie ZSG w Pławnie uczcili 
pamięć o Ojcu Świętym. Z okazji tygodnia papieskiego dzieci 
i młodzieŜ z naszej szkoły przygotowały apel ukazujący Ojca 
Świętego jako PapieŜa Modlitwy. Nad przygotowaniem uczniów 
czuwała pani mgr B. Nowak. 
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„Mistrzowie intelektu. Eksperyment w przyrodzie”  
4 listopada odbył się szkolny etap wojewódzkiego Konkursu 
Interdyscyplinarnego „Mistrzowie intelektu. Eksperyment 
w przyrodzie”. Organizatorami konkursu są Centrum Nauki 
„Experymentarium” i Łódzki Kurator Oświaty. Zadania 
konkursowe obejmowały wiedzę i umiejętności zawierające          
i poszerzające treści podstaw programowych biologii, chemii, 
geografii, matematyki i fizyki dla III etapu edukacji. W konkursie 
wzięły udział uczennice klasy III gimnazjum: Nina Bednarczyk, 
Joanna Bera, Nina Flasza, Agata Rembisz i Malwina Ścisły. Do 
etapu rejonowego zakwalifikowała się Agata Rembisz. 
Organizacją etapu szkolnego i przygotowaniem uczennic zajęła 
się mgr E. Dobroń. 
 

XVII Konkursu Wiedzy Biblijnej 
Dwie uczennice ZSG w Pławnie Agnieszka Kanafa i Zuzanna 
Migocka zakwalifikowały się do rejonowego etapu XVII 
Konkursu Wiedzy Biblijnej. Etap ten odbył się w LO Katolickim 
w Radomsku i uczestniczyło w nim 71 osób. Agnieszka Kanafa, 
uczennica IV klasy SP zajęła II miejsce i zakwalifikowała się do 
finału, który odbędzie się w styczniu w Częstochowie. Uczennice 
do konkursu przygotowywała mgr B. Nowak.  
 

SPORT 
2 i 8 września 2011r. w Radomsku odbył się I I Turniej Orlika 
o Puchar Donalda Tuska. Wzięły w nim udział druŜyny 
dziewcząt z ZSG w Pławnie. W kategorii Dziewcząt Starszych 
nasza druŜyna zajęła II miejsce, natomiast w kategorii Dziewcząt 
Młodszych  - III miejsce. KaŜda uczestniczka za udział w turnieju 
otrzymała pamiątkową koszulkę. 
Skład druŜyny dziewcząt starszych: Karina Szczepańska, 
Katarzyna Socha, Aleksandra Treścińska, Klaudia Stacherczyk, 
Kinga Zatoń, Kinga Rylik, Kinga Łyp, Weronika Błasiak, 
Aleksandra Stemplewska, Izabela Piechowicz.  
Skład druŜyny dziewcząt młodszych: Agnieszka Kanafa, 
Weronika Dudek,  Mariola Dawid, Inez Zatoń, Aleksandra 
Krupska. Uczennice przygotowywała mgr A.Truchta. 

 

 
15 września 2011 roku w Radomsku odbył się mecz piłki noŜnej 
chłopców „Orlik”. Wzięła w nim udział waleczna druŜyna 
chłopców z klas VI SP i I G z Pławna. Skład druŜyny: Piotr 
śakowski, Szymon Stacherczyk, Krystian Skorupa, Adrian 
Zatoń, Przemysław Jabłoński, Przemysław Dzwonek, Łukasz 
Urbańczyk, Maciej Ogrodnik, Marek Siemiński i Karol 
Majewski. Chłopcy wywalczyli III miejsce. Opiekunem uczniów 
podczas zawodów była pani mgr inŜ. B. Olszewska 

 

 
27 września odbyły się Powiatowe Indywidualne Biegi 
Przełajowe Fryszerka 2011. W zawodach tych uczestniczyli 
uczniowie ZSG w Pławnie. Sukces osiągnęła Kinga Łyp- 
uczennica klasy VI PSP. Została ona brązową medalistką 
w kategorii szkół podstawowych dziewcząt. W biegu 
uczestniczyło 60 osób. Kinga uzyskała prawo startu w finale 
wojewódzkim biegów, podczas którego zajęła 54 miejsce. 
DruŜyna dziewcząt z PSP Pławno zajęła 8 miejsce na 20 
startujących szkół. Uczniów przygotowywała mgr A. Truchta. 

 

 
10 listopada 2011r. uczniowie ZSG wzięli udział w XX 
Radomszczańskim Biegu Niepodległości. Największy sukces 
osiągnęła Kinga Łyp (uczennica klasy VI PSP).która w swojej 
kategorii zajęła 5 miejsce na 82 biegnących. W kategorii 
chłopców kl. IV – VI z naszej szkoły najszybszy był Łukasz 
Urbańczyk zajął 24 miejsce na 101 startujących. W kategorii 
dziewcząt gimnazjum najlepszy wynik osiągnęła Aleksandra 
Błasiak, która zajęła 12 miejsce na 40 uczestniczek. W zawodach 
z naszej szkoły uczestniczyło 19 uczniów. 
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Dzień zdrowego śniadania 

8 listopada uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej w Pławnie 
wraz z wychowawcami (mgr Ewą Gralak – Ćwikli ńską, 
mgr D. Górką, mgr M. Migocką) uczestniczyli w ogólnopolskiej 
akcji „ Śniadanie daje moc”. Jest to jedno z pierwszych działań 
realizowanych w ramach programu „Szkoły promującej zdrowie” 
W tym dniu klasy zamieniły się w stołówki. Uczniowie wykazali 
się duŜą wiedzą na temat zdrowego Ŝywienia. Samodzielnie 
wykonali zdrowe, bogate w wartości odŜywcze kanapki i sałatki, 
które później ze smakiem skonsumowali. W przygotowaniu 
śniadania czynnie zaangaŜowani byli rodzice. Zapewnili oni 
produkty a takŜe poddawali ciekawe pomysły. Dzięki tej akcji 
uczniowie docenią „moc” zdrowego śniadania. 
 

Teatrzyk profilaktyczny 
10 listopada do Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Pławnie 
przyjechał teatr „Inspiracja”. Aktorzy przedstawili spektakle 
profilaktyczne. Uczniowie z klas najmłodszych obejrzeli spektakl 
pt. „Poskromienie nieznośnego smoka”. Widowisko to miało na 
celu uczulić dzieci na zjawisko agresji i przemocy, problematykę 
przestrzegania norm i reguł, współistnienia w społeczności. 
Klasy IV – VI szkoły podstawowej zobaczyły spektakl pt. „P ętla 
zdarzeń” , który poruszał problematykę agresji i przemocy 
rówieśniczej. Podczas przedstawienia aktorzy demonstrowali, jak 
neutralizować przemoc na róŜne sposoby, min. przez rozwijanie 
poczucia empatii. Natomiast gimnazjaliści zobaczyli spektakl           
pt. „Wyjść poza schemat” ukazujący historię chłopca, który pada 
ofiarą cyberprzemocy – obraźliwych e-maili i SMS-ów, 
publikowania ośmieszających go informacji zdjęć oraz 
podszywania się pod jego osobę w sieci.. Program ten poruszał 
problematykę eliminowania przepełnionych agresją relacji 
wewnątrz grupy rówieśniczej. Grupa teatralna przyjechała do 
ZSG w Pławnie na zaproszenie pedagoga szkolnego 
- mgr R. Kucuń – Marchewki. Spektakle nawiązywały do 
programów profilaktycznego i wychowawczego szkoły. 
 

Święto Niepodległości 
W ZSG w Pławnie tradycyjnie Święto Niepodległości uczciliśmy 
akademią, która odbyła się 9 listopada. Część artystyczną 
przygotowały uczennice kl. IV - VI PSP oraz kl. I - III 
gimnazjum. Nad uczniami czuwały: pani mgr Renata Woldan 
oraz pani mgr Danuta Kamińska- Lasoń, a oprawą muzyczną 
zajęła się pani mgr Karolina Ociepa. Uczniowie przedstawili 
legendę o Popielu. Szkolny chór zaśpiewał pieśni patriotyczne i 
Ŝołnierskie, które zaprezentowane były na festiwalu w GOK-u.  
Jak co roku 11 listopada nauczyciele i uczniowie naszej szkoły 
wzięli udział równieŜ w gminnej uroczystości upamiętniającej 
odzyskanie przez Polskę niepodległości.  
 

Sukcesy uczniów 
Dnia 20 października 2011r. sześcioro uczniów z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Pławnie wzięło udział w szkolnym etapie 
XVII Konkursu Wiedzy Biblijnej. Pytania konkursowe dotyczyły 
Ewangelii Św. Łukasza. W komisji zasiedli ks. kan. G. Grela, 
mgr B. Nowak i mgr S. Moruń. Do następnego etapu 
zakwalifikowali się Agnieszka Kanafa - uczennica klasy IV PSP 
i Zuzanna Migocka – uczennica klasy VI PSP. Uczniów do 
konkursu przygotowała pani mgr B. Nowak. 
 
W szkole odbyły się etapy szkolne konkursów przedmiotowych 
z języka polskiego, historii, geografii, matematyki, chemii, 
języka niemieckiego, języka angielskiego. Do etapu rejonowego 
z chemii i historii zakwalifikowała się Agata Rembisz – 
uczennica klasy III gimnazjum. Konkursy organizowane są przez 
Kuratorium Oświaty w Łodzi. 
 



 11 

PUBLICZNPUBLICZNPUBLICZNPUBLICZNEEEE    GIMNAZJUM W GIDLACH GIMNAZJUM W GIDLACH GIMNAZJUM W GIDLACH GIMNAZJUM W GIDLACH (www.pg-gidle.cba.pl) 

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. 
Za realizację projektów w ramach ogólnopolskich programów 
edukacyjnych Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie 
gimnazjum otrzymało dyplomy:  
- „Szkoła Pełna Energii”, 
- „Młodzi Aktywi ści Prezydencji”, 
- „EtnoLog”. 
 

 
 

Gimnazjum uzyskało Certyfikat  „Szkoły z klasą 2.0” Laboratorium 
za całoroczną pracę nad projektem, którego celem było 
wykorzystanie narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych 
w procesie uczenia się i nauczania. 
 

 
 

Ukazał się drugi  numer  gazetki internetowej "G jak gimnazjum" 
przygotowanej przez nowy zespół redakcyjny złoŜony z uczniów 
klas I, który pracuje pod kierunkiem pani Teresy Leśniewskiej – 
Przygodzińskiej. Tytuł drugiego wydania brzmi: "Jesienne 
pogawędki ". Zapraszamy do przeczytania na stronie: 
http://redakcja.mam.media.pl/paper/preview/g-jak-gimnazjum/11/10/2/ 
Trzeci numer gazetki pt. „Id ą święta” juŜ wkrótce zostanie 
opublikowany na portalu MłodzieŜowej Akcji Multimedialnej - 
www.mammedia.pl 
 

 
 

6.10.2011r. odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych.  
49 uczniów uczęszczających do dwóch oddziałów złoŜyło uroczyste 
przyrzeczenie na sztandar szkoły. Otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i wpisali się do kroniki szkoły. W poczet braci gimnazjalnej wkupili 
się  częścią artystyczną i pomyślnym przejściem przez otrzęsiny 
przygotowane przez SU. 
 

 
 

W czwartek 13 października obchodziliśmy  Dzień Edukacji 
Narodowej   oraz Dzień Patrona.  Odbył się Bieg Papieski,  który 
wygrała klasa II „b”  i to oni   otrzymali Puchar Dyrektora Szkoły. 
Przeprowadzony został takŜe konkurs wiedzowy i plastyczny 
poświęcony osobie Jana Pawła II. Największą wiedzę   o naszym 
patronie posiada Kamil Cudak . W konkursie plastycznym 
„Ulubione miejsca Ojca Świętego” zwycięŜyła Agnieszka Bartnik 
z kl. III b. Postać Karola Wojtyły została przypomniana prymy 
uczniów w formie montaŜu słowno-muzycznego. Druga część 
uroczystości poświęcona była  nauczycielom.  Samorząd 
Uczniowski wręczył Ordery  2011 w róŜnych kategoriach, np. dla 
Pani Dyrektor "Order Matczynej Troskliwości". Klasy II przekazały 
pani Dyrektor Ŝyczenia i tort z okazji jubileuszu 30-lecia pracy 
zawodowej.  
 

 
 

 
KME wzięło udział                      
w zorganizowanym przez 
Regionalną Dyrekcję Ochrony 
Środowiska w Łodzi konkursie 
pt. „Na dziko, czyli  w 
poszukiwa-niu nielegalnych 
składo-wisk odpadów”.  
 

Konkurs o charakterze ekologicznym miał zasięg wojewódzki             
i został objęty honorowym patronatem Łódzkiego Kuratora 
Oświaty. 
W konkursie uczestniczyły dwa zespoły uczniowskie, które 
dokonały szczegółowej inwentaryzacji „dzikich wysypisk” 
zlokalizowanych na terenie naszej gminy i opracowały wymaganą 
dokumentację w postaci kart inwentaryzacyjnych zawierających 
charakterystykę kaŜdego z wysypisk oraz prezentacji 
multimedialnej. Prace uczniów ukazywały nie tylko lokalne 
problemy ochrony środowiska, ale równieŜ zwracały szczególną 
uwagę na walory przyrodnicze i turystyczne naszego regionu.  
W efekcie, nasze druŜyny zajęły I  i III  miejsce rywalizując ze 131 
grupami ze szkół gimnazjalnych województwa łódzkiego. 
Skład zwycięskiej grupy: 
Katarzyna Sztuka, Paulina 
Gonera, Dominika Łęgowik, 
Emilia Jurczyk, Anita 
Piekarska. 
III miejsce zajęła grupa w 
składzie: Katarzyna Janacz, 
Dominika Grabarczyk, 
Mariusz Pęciak, Łukasz 
Ociepa, Mateusz Zięba. 
Zespoły pracowały pod 
opieką pani M. Czarneckiej. 

 
 

 
3 listopada uczniowie PG w Gidlach uczestniczyli w wycieczce 
turystyczno – dydaktycznej do Wadowic i Oświęcimia. 
Korzystając z przepięknej pogody młodzieŜ zwiedzała dom 
rodzinny Karola Wojtyły. W pomieszczeniach muzeum uczniowie 
zobaczyli rodzinne pamiątki, zdjęcia oraz rzeczy osobiste Karola 
Wojtyły, wysłuchali teŜ ciekawostek z Ŝycia patrona naszego 
gimnazjum. Wszystko to było wzruszające i na długo pozostanie 
w pamięci gimnazjalistów. W czasie wolnym uczniowie mogli 
zwiedzić Bazylikę  Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, 
pospacerować uliczkami Wadowic oraz poczuć smak ulubionych 
ciastek Jana Pawła II – kremówek. 
Kolejnym etapem wycieczki był Oświęcim a dokładnie Muzeum 
Auschwitz- Birkenau. Zwiedzanie obozu śmierci i zagłady było 
„Ŝywą” lekcją historii. Pomiędzy faktami historycznymi, 
dotyczącymi holokaustu, uczniowie poznali teŜ historie osób, 
które przeŜyły Auschwitz. 
W pamięci uczniów z pewnością na zawsze pozostanie 
świadomość ogromu cierpienia, zadanego więźniom obozu przez 
nazistowskich oprawców. Ta lekcja historii przeprowadzona poza 
salą lekcyjną uświadomiła uczniom, jak wiele zła wyrządzono 
ludzkości podczas II wojny światowej. 
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Szkolne Koło PCK przeprowadziło zbiórkę przyborów, 
przyrządów szkolnych oraz wyposaŜenia uczniów do szkoły pod 
hasłem "Wyprawka dla Ŝaka". Zebrane dary zostały przekazane 
uczniom potrzebującym pomocy.  

 
 

 
 

Dziewiętnastu uczniów przystąpiło do ogólnopolskiego konkursu 
języka polskiego OXFORD POLONICA PLUS. Uczennica kl. I a 
Magdalena Flasza została laureatką IV stopnia, uzyskując 
84 pkt na 100 moŜliwych. 
Tytuł laureata V stopnia otrzymały: Klaudia Pietrasik z kl. II a     
i Ewelina Ciupa z kl. III a. 

24 listopada był dniem bogatym w imprezy. W czasie zabawy 
andrzejkowej obchodzony był Światowy Dzień Piernika 
i Szkolny Dzień Tańca. Klasy prezentowały przeróŜne pierniczki 
własnego wypieku na pięknie przystrojonych stoiskach. 
W scenkach rodzajowych przedstawiali przepisy na wykonanie 
ciasteczek. Prezentacje były oceniane przez jury, które przyznało       
I miejsce kl. Ib. W konkursie tańca towarzyskiego najlepiej 
wypadła klasa IIa - Ewelina Kisła i Damian Mirowski wykonując 
profesjonalnie walca angielskiego.  

 
SPORT 

Publiczne Gimnazjum w Gidlach reprezentowało naszą gminę 
w Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej i tenisie stołowym. 
 
Piłka ręczna: 24.11.2011r – dziewczęta zajęły III miejsce 
                      25.11.2011r. – chłopcy zajęli V miejsce. 
Opiekunem zawodników podczas zawodów była p. A. Jeziorska. 
 
W dniu 2 grudnia odbyły się Mistrzostwa Powiatu 
Radomszczańskiego w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców w 
Dobryszycach. Nasze zawodniczki w składzie: Marta Karczewska, 
Marta Musiał, Lucyna Sikorska grały z następującymi szkołami: 
PG  nr 6 Radomsko wygrywając (3:2),  
PG nr 3 Radomsko  wygrywając (3:2),  
PG Dobryszyce (0:3)   
PG w Strzelcach Małych  przegrywając (0:3)  
 ostatecznie zajęły III miejsce w powiecie.  
 
Chłopcy -  Maciej Bilicz, Michał Łęgowik grali z: 
PG Wielgomłyny(2:3),  
PG Lgota Wielka (3:0),  
PG Strzelce Małe (3:0),   
ostatecznie zajęli  IV miejsce w powiecie.  
 
Opiekunem zawodników podczas zawodów była p. A.Karczewska. 
 

PUBLICZNPUBLICZNPUBLICZNPUBLICZNEEEE    GIMNAZJUM W GIDLACH GIMNAZJUM W GIDLACH GIMNAZJUM W GIDLACH GIMNAZJUM W GIDLACH (www.pg-gidle.cba.pl) 

Zabawa Andrzejkowa w Grabach 
w wyremontowanej świetlicy 

 
W dniu 26.11.2011r. w świetlicy w Grabach odbyła się 

zabawa Andrzejkowa dla dzieci i młodzieŜy. Wszystkie dzieci 
bawiły się świetnie, uczestnicząc w róŜnych zabawach                          
i konkursach.  

Serdecznie dziękuję w imieniu swoim i sołtysa wsi Graby 
Pana Tadeusza Badylaka za wykonanie remontu w trzech 
pomieszczeniach przeznaczonych dla wiejskiej społeczności     
w budynku po byłej szkole w Grabach.  

Dziękujemy równieŜ Radzie Sołeckiej wsi Graby oraz 
aktywnym mieszkańcom z miejscowości Graby, Spalastry, 
CięŜkowice i Górka, którzy pomogli w remoncie pomieszczeń                
i organizacji imprezy.  

Słowa podziękowania kierujemy takŜe do kierownika 
Regionalnego Ośrodka „PANACEUM” za wkład w remont                     
i modernizację budynku oraz do kierownictwa firmy VIV za 
okazaną pomoc.  

Wszystkim Ŝyczymy zdrowych radosnych Świąt BoŜego 
Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2012. 
 
        Wójt Gminy  Gidle        Sołtys Sołectwa Graby  
 
         Krystyna Kubasiak            Tadeusz Badylak 

Kółko literackie w Ludwikowie 
 
Działalność Kółka Literackiego utworzonego przy świetlicy 
w Ludwikowie rozpoczęła się dania 29.10.2011 r. Celem spotkań 
jest pobudzanie wyobraźni dzieci i młodzieŜy, a takŜe rozwijanie 
pasji literackich oraz kształcenie technik pisarskich. Zajęcia dla 
chętnych ze wszystkich świetlic odbywają się co dwa tygodnie, 
od daty pierwszego spotkania, w soboty, w świetlicy 
w Ludwikowie o godz. 13:00.  
Opiekunem i koordynatorem Koła jest instruktor świetlicy 
w Ludwikowie - Marta Borek. 
 

Efekty dotychczasowej działalności Kółka Literackiego 

Choinka 
 

Była raz choinka mała, 
w pięknym domku sobie stała. 
Miała bombki kolorowe, 
a na czubku swym ozdobę, 
złoty łańcuch, moc światełek 
i prezentów sto pudełek. 

 
Lecz pewnego dnia pięknego 
coś się stało magicznego, 
ta choinka wprost oŜyła, 
bo niezwykła ona była,  
wnet radości dała moc 
i nastała Święta Noc 
 
Autorzy : Paweł Jędrzejczyk, Kinga Rylik,    
               Patrycja Rylik, Karina Szczepańska 
 

Historia Świętego Mikołaja 
 

Za górami w starym domu 
mieszkał dziadek po kryjomu, 
Ŝył spokojnie wraz z elfami, 
lubił psocić teŜ czasami. 

 
Gdy nadchodził dzień grudniowy 
starzec robił się nerwowy. 
Miał na głowie liczne sprawy 
i odrzucał wnet zabawy. 

 
Musiał stworzyć stos zabawek 
bez usterek i poprawek, 
by je rozdać w noc świąteczną, 
bardzo mroźną, niebezpieczną, 

 
Ŝeby kaŜde dziecko małe 
mogło bawić się wspaniale, 
było zawsze pełne wiary 
w Mikołaja hojne dary. 

 
Autorzy:  Paweł Jędrzejczyk,  

 Kinga Rylik 
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 Bajkowe czarowanie 
 
W bajkowy świat wróŜek                     
i czarodziejów przeniosły się 
dzieci z oddziału „0” Publicznego 
Przedszkola w Gidlach. W dniu 
28.09.2011 r. przedszkolaki 
odwiedziły Bibliotekę Gminną                
i przyłączyły się do akcji „Cała 
Polska Czyta Dzieciom”. Lektura 
bajki R. Jędrzejewskiej-Wróbel            
pt. „Gębolud” zainspirowała do 
rozmowy na temat fantastycznych 
postaci występujących w baśniach.  
Magiczny klimat spotkania dopełniła obecność wróŜki oraz moŜliwość uŜycia 
przez dzieci czarodziejskiej róŜdŜki. 
 

Mój Przyjaciel – Pies 
 
Październik jest miesiącem, w którym w szczególny sposób staramy się pamiętać 
o zwierzętach. 5 października  2011 r. naszą Bibliotekę odwiedziły dzieci z klasy I 
(25 osób) Szkoły Podstawowej w Gidlach i z okazji Międzynarodowego Miesiąca 
Dobroci dla Zwierząt wzięły udział w zajęciach „Mój Przyjaciel – Pies”.  

Uczniowie bardzo aktywnie 
uczestniczyli w spotkaniu, 
wypowiadali się na temat 
swoich psów, ich 
wychowywania, Ŝywienia 
oraz zabaw ze swoimi 
czworonogami. Dzieci miały 
okazję zapoznać się 
z róŜnymi rasami psów, 
przypomnieć sobie bajki 
i filmy, w których  bohaterem  

jest pies oraz poznać niektóre powiedzenia, np. „pogoda pod psem”, „zły jak pies”, 
„jak psu z gardła”. Spotkanie uatrakcyjniły piosenki oraz zgromadzone maskotki 
psów. Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały dyplom i  zakładki do ksiąŜek. 
 

Konkurs recytatorski poezji Czesława Miłosza  
„Moja wierna mowo” 

 
Biblioteka w Gidlach przyłączając się do obchodów Roku Miłosza, zorganizowała 
konkurs recytatorski poezji współczesnego twórcy i noblisty.W konkursie wzięło 
udział 11 uczniów z klasy VI oraz 29 uczniów z klas I, II i III Gimnazjum z terenu 
Gminy Gidle. 
Komisja przyznała następujące  
miejsca : 
Kategoria klas VI : 
I m - Julia Rokita   
                     - PSP CięŜkowice 
II m  – Joanna Gąsiorowska  
                     - PSP Gidle 
III  m – Agata Łęgowik  
                     - PSP Gidle 
WyróŜnienie – Justyna Ślęzak  
                     - PSP Gidle 
  
Kategoria Gimnazjum : 
I m – Wiktoria Wieloch – PG Gidle 
II  m – Aleksandra Tomczyk – ZSG Pławno, Katarzyna Kowalska – PG Gidle 
III m  – Joanna Bera – ZSG Pławno, Paulina Politowicz – PG Gidle 
WyróŜnienia : 
Adrianna Moroń – ZSG Pławno, Nina Bednarczyk – ZSG Pławno, Monika 
Śpiewak – PG Gidle, Aleksandra Błasiak – ZSG Pławno, Beata Jeziorska 
– PG Gidle, Malwina Ścisły – ZSG Pławno, Nina Flasza – ZSG Pławno, Kamil 
Cudak – PG Gidle 
 

 
W roku 2011 

Gminna Biblioteka Publiczna w 

Gidlach otrzymała dotację w ramach 

programu Biblioteki Narodowej 

„Zakup nowości wydawniczych do 

bibliotek”  na kwotę 4200,00.  

Lekcje biblioteczne  
w Filii Pławno 

 
W związku z tym, Ŝe wrzesień jest 
miesiącem głośnego czytania, Filię 
w Pławnie odwiedziły dzieci 
z Publicznego Przedszkola i wysłuchały 
bajek („Czerwony Kapturek”, „Pani 
Zima”, „Kot w butach”), które zostały 
przeczytane przez Panią Marię Gonerę – 
instruktorkę świetlicy w Pławnie. Zajęcia, 
które odbyły się 14.09.2011 r. połączone 
były z rozwiązywaniem zagadek. Dzieci 
zapoznały się równieŜ z biblioteką oraz 
z jej zbiorami. 
„Jak chronić naszą planetę Ziemię?” to 
hasło pod jakim odbyła się lekcja 
biblioteczna, w której wzięły udział dzieci 
z klasy II SP w Pławnie. Podczas zajęć 
uczniowie zapoznali się pojęciami 
dotyczącymi ekologii, ze sposobem 
segregacji śmieci oraz poznali zasady 
zachowywania się w lesie i parku. 
Spotkanie zakończone zostało grami 
słownymi oraz rozwiązywaniem zagadek.  
Uczniowie klasy III SP uczestniczyli 
w zajęciach związanych z historią ksiąŜki - 
„Z dziejów ksiąŜki” . Lekcja odbyła się 
27.09. 2011 r. i miała na celu przybliŜenie 
historii ksiąŜki od pierwszych materiałów 
pisarskich po współczesne nośniki 
informacji. Podczas zajęć dzieci miały 
okazję obejrzeć plansze z fotografiami 
pierwszych ksiąŜek i początkami alfabetu, 
wykazując przy tym duŜe zainteresowanie 
omawianym tematem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Biblioteka  - miejscem przyjaźni”  to hasło 
spotkania, które odbyło się 29.09. 2011r. 
w Filii w Pławnie. Podczas zajęć, dzieci 
z klasy I SP zapoznały się ze słownictwem 
dotyczącym biblioteki, organizowanymi 
zajęciami czytelniczymi, księgozbiorem 
i organizacją pracy. 
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 Podsumowanie konkursu plastycznego  
„Ekslibris Biblioteki” 

 
Dnia 21.11.2011 r. w Bibliotece w Gidlach odbyło się 
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „ Exlibris Biblioteki”. 
Spośród 66 prac plastycznych, przedstawiających znak 
(element graficzny) kojarzący się z biblioteką, ksiąŜką oraz 
czytelnictwem, zostały wybrane i nagrodzone najciekawsze 
projekty exlibrisów. Wśród laureatów konkursu znaleźli się : 
 
Kategoria klas V-VI : 
Miejsce I  
1. Joanna Gąsiorowska  - kl.  VI PSP Gidle   
2. Justyna Śpiewak         - kl. V ZSG Pławno 
Miejsce II 
1. Agata Łęgowik  - kl. V PSP Gidle      
2. Wiktoria Barska - kl. V PSP Gidle 
Miejsce III 
1. Aleksandra Krauze - kl. VI ZSG Pławno  
2. Magdalena  Zatoń  - kl. V ZSG Pławno  
WyróŜnienie: 
1. Patrycja Kuś - kl.V  ZSG Pławno    
 
Kategoria klas I-III Gimnazjum :  
Miejsce I 
1. śaneta Jurczyk       - kl. I PG Gidle         
2. Norbert Tyczyński  -kl. II PG Gidle 
Miejsce II  
1. Anna Szewczyk - kl. III PG Gidle        
2. Krzysztof Tarnowski    - kl. I ZSG Pławno  
Miejsce III 
1. Malwina Ścisły - kl. III ZSG Pławno       
2. Oliwia Łabędzka - kl. I PG Gidle 
 

Światowy Dzień Pluszowego Misia w Bibliotece 
 
Pluszowy Miś jest zabawką, która towarzyszy dzieciom na 
całym świecie. Przedszkolaki z Oddziału „0” Publicznego 
Przedszkola w Gidlach z wielką radością postanowiły wziąć 
udział w imprezie bibliotecznej z okazji Światowego Dnia 
Pluszowego Misia, która odbyła się dnia 24.11.2011r. 
w Bibliotece w Gidlach. Podczas spotkania dzieci zapoznały 
się z historią Pluszowego Misia, aktywnie uczestniczyły 
w dyskusji o sławnych misiach znanych z bajek, wieczorynek 
i ksiąŜek (takich jak: Miś Uszatek, Kubuś Puchatek, Miś 
Colargol) oraz opowiadały o swoich ulubionych maskotkach. 
Radosnemu świętowaniu towarzyszyły piosenki o misiach 
oraz słodki poczęstunek – urodzinowy tort.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niezwykle wyczekiwanym momentem okazało się 
rozstrzygnięcie ogłoszonego przez bibliotekę konkursu 
plastycznego – „Miś – mój pluszowy przyjaciel”. Wśród 
wyróŜnionych osób znaleźli się : Anna Barska, Anna 
Musiał, Jakub Mikiewicz, Martyna Sprawka, Kamil Kalek 
oraz Gabriel Bartnik. Dzieci otrzymały drobne nagrody 
i słodkie upominki.  
 

Urodziny Kubusia Puchatka w Bibliotece w CięŜkowicach 
 
 
Z okazji 85 urodzin Kubusia Puchatka oraz Światowego Dnia 
Pluszowego Misia, biblioteka w CięŜkowicach zorganizowała 
Puchatkowe urodziny. Dnia 24.11.2011 r. bibliotekę odwiedził Oddział 
Przedszkolny i klasa I PSP w CięŜkowicach. W prezencie dla Kubusia, 
dzieci przyniosły własnoręcznie zrobione laurki i inne prezenty, które 
moŜna obejrzeć w siedzibie biblioteki. DuŜą atrakcją był miodek, który 
dzieci ze smakiem zajadały, słuchając opowiadania pt. „Kubuś i 
miodowe drzewo”. Podczas spotkania rozwiązywane były zagadki 
związane z postaciami ze Stumilowego Lasu a następnie dzieci 
odśpiewały Puchatkowi „Sto lat”. Nie zabrakło równieŜ urodzinowego 
tortu oraz zabawy przy muzyce. Wszyscy oczekujemy na kolejną tak 
radosną uroczystość.  
Filia w CięŜkowicach ogłosiła konkurs czytelniczy na Najaktywniejszego Czytelnika Roku Szkolnego 2011/2012. 
 

Uczestnicy lekcji bibliotecznej pt. Tradycje i zwyczaje BoŜego Narodzenia 
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Gminny Plener Malarski 
Podopieczni instruktora sekcji plastycznych GOK p. Neli 
Plewińskiej licznie uczestniczyli w I gminnym plenerze 
malarskim „Olsztyn 2011”. Piękno krajobrazu Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej urzekło młodych artystów, 
dzięki czemu powstało wiele prac róŜnorodnych pod 
względem metod, stylu i techniki wykonania. Dla 
kaŜdego uczestnika pleneru GOK w Gidlach 
przygotował słodki poczęstunek. Efekty pracy adeptów 
sztuki plastycznej moŜna było podziwiać podczas 
poplenerowej wystawy w GOK-u. 
 

III Gminny Festiwal Piosenki Patriotycznej 
 i śołnierskiej 

Wtorkowym przedpołudniem w dn. 08.11 w Sali 
kameralnej GOK w Gidlach odbył się III Gminny 
Festiwal Piosenki Patriotycznej i śołnierskiej, w którym 
udział wzięło 33 uczestników w trzech kategoriach 
wiekowych. Poziom wykonań wybranych przez dzieci          
i młodzieŜ utworów był w tym roku bardzo wysoki, 
dlatego jury: Violetta Ojrzyńska, Jolanta Komorowska i 
Nina Klimczyk postanowiło przyznać więcej nagród, niŜ 
zaplanowano. Laureatami festiwalu zostali: 
W kategorii kl. I- III  
I m – Aleksandra Wierzbicka - ZSG Pławno  
II m – Justyna Frączyk - PSP Gidle 
          oraz Barbara Moroń - ZSG Pławno 
III m – Emila Rokita - ZSG Pławno 
            Dominika Musiał PSP Gidle 
WyróŜnienia – Sylwia Kubik - PSP Gidle 
                          Julia Romańczyk - PSP Gidle 
                          Klaudia Barska - PSP Gidle 
W kategorii kl. IV-VI  
I m – Malwina Sztandera - PSP Gidle 
         oraz Inez Zatoń - ZSG Pławno 
II m  – Sylwia Ścisły ZSG Pławno 
          oraz Katarzyna Błaszczyk - PSP śytno 
III m  – Adrianna Barska - PSP Gidle 
W kategorii kl. Gimnazjalnych   
I m – Aleksandra Tomczyk – ZSG Pławno 
          Paulina Politowicz – PG Gidle 
II m  – Adrianna Moroń – ZSG Pławno 
           Malwina Ścisły – ZSG Pławno 
III m – Klaudia Musiał – GOK Gidle 
             Karina Szczepańska – ZSG Pławno 
WyróŜnienia – Aleksandra Błasiak - ZSG Pławno 
                         Kinga Zatoń – ZSG Pławno 
                         Marta Karczewska – PG Gidle 
                         Kamil Cudak – PG Gidle 
Nagrodę Grand Prix  festiwalu za najlepsze wykonanie 
i interpretację utworu otrzymała uczennica PSP 
w Gidlach Maria Markiewicz. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, zaś 
dla laureatów przygotowano nagrody rzeczowe.  
 

Otwarcie wystawy poplenerowej 
W lipcu gościli śmy w naszej gminie artystów malarzy ze Stowarzyszenia 
Piotrkowskich Artystów Plastyków, którzy realizowali u nas projekt „Znane- 
nieznane”. Na jesień zaplanowano wydanie katalogu dokumentującego pracę 
artystów podczas trwania projektu. Na uroczystym otwarciu wystawy 
dn. 04.11.11 w Gminnym Ośrodku Kultury w Gidlach swoją obecnością 
zaszczyciła nas znakomita większość malarzy biorących udział w projekcie:  
Henryk Trojan, Jolanta 
Betnerowicz, Jan Janusz 
Waga, Bogusław Maria 
Piasecki, Marek Miśkiewicz 
oraz Juliusz Marweg. Wśród 
licznie zgromadzonych 
miłośników sztuki znaleźli się 
zaproszeni goście: prezes 
Regionalnej Izby Przemy-
słowo-Handlowej p. Adam 
Świerczyński oraz nadleśniczy 
 Nadleśnictwa w Niesulowie  
p. Jan Wiśniewski, a takŜe przedstawiciele władz gminnych: wójt gminy 
p. Krystyna Kubasiak oraz sekretarz p. Urszula Borowik, dyrektorzy szkół          
i gminnych jednostek, plastycy sekcji GOK oraz mieszkańcy naszego regionu. 
Wystawie towarzyszył krótki koncert w wykonaniu solistów Niny Klimczyk 
i Pawła Bartnika. Dzięki utrwalonym na płótnie efektom pracy Artystów 
mogliśmy wspólnie odkryć na nowo piękno naszej małej ojczyzny. 
 

„Na ludowo” 
Zespół ludowy „Nadwarcianki” gościł 13 listopada na – jak zawsze - 
uroczystym spotkaniu Koła Związku Emerytów i Rencistów z Pławna. 
Coroczne wspólne biesiadowanie emerytów wiąŜe się z wręczaniem medali 
honorowych, legitymacji członkowskich i jubileuszowych gratulacji. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz gminnych, 
powiatowych, władz związkowych oraz członkowie Związku. 
 „Nadwarcianki” przygotowały dla wszystkich zebranych krótki koncert 
złoŜony z popularnych pieśni i piosenek ludowych. Ciepłe przyjęcie, 
wspaniała - niespotykana atmosfera spotkań powoduje, Ŝe pozostają one na 
długo w pamięci wszystkich uczestników zabawy. 
 

Sukces w Przedborzu 
W niedzielę  27 listopada w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu odbył się 
XX Jubileuszowy Ogólnopolski  Festiwal Pieśni i Piosenki  o  Mojej  
Ojczyźnie. W tegorocznym konkursie udział wzięła rekordowa liczba 
wykonawców. Na scenie MOK-u zaprezentowało się 63 solistów i 15 
zespołów. Uczestnicy festiwalu reprezentowali min. Strzelce Małe, Zagórze, 
Wieluń, Ostrowiec Świętokrzyski, Kobiele Wielkie, Wielgomłyny, 
Radomsko,  Piotrków Tryb.,  Bełchatów, Gidle, Tomaszów Maz., Kodrąb, 
Krasocin, Włoszczowa, Orzechów oraz oczywiście Przedbórz i Góry Mokre.  
Gminny Ośrodek Kultury w Gidlach reprezentowały Paulina Politowicz oraz 
Maria Markiewicz. Gościem tegorocznego festiwalu był prawnuk Marii 
Konopnickiej, honorowy obywatel miasta Przedborza  Jan Bielecki 
z Warszawy. 
Uczestnicy występowali w 
dwóch kategoriach: soliści i 
zespoły, prezentując po dwa 
utwory o tematyce 
patriotycznej. Przesłuchania 
konkursowe trwały do 
późnych godzin wieczor-
nych. Wśród nagrodzonych 
znalazła się podopieczna 
Studia Piosenki GOK 
Marysia Markiewicz, która 
wyśpiewała wyróŜnienie.  

Gratulujemy ! 
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Informacje GOPS 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gidlach w bieŜącym roku kontynuuje realizację projektu pt. „ Aktywizacja społeczno-zawodowa 

mieszkańców Gminy Gidle zagroŜonych wykluczeniem społecznym”  dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, 
Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. W programie uczestniczy 8 osób (4 męŜczyzn i 4 
kobiety) Uczestnicy odbyli szkolenia w zakresie metod poszukiwania pracy, poradnictwa zawodowego, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym 
w celu określenia kwalifikacji zawodowych, trening umiejętności psychospołecznych, indywidualne poradnictwo psychologiczne. Zakończyły się równieŜ 
szkolenia: kucharz małej gastronomii, kosmetyczne, operator wózków widłowych, technolog robót wykończeniowych, obecnie na ukończeniu jest jeszcze 
kurs na prawo jazdy kategorii B.  

15 grudnia dla uczestników i personelu projektu oraz władz gminy zorganizowano spotkanie Wigilijne, na którym podsumowano realizację 
projektu w 2011 roku. W trakcie realizacji projektu personel i wykonawcy szkoleń przestrzegają zasad równości szans i płci. 

W miesiącu listopadzie Ośrodek Pomocy złoŜył wniosek aplikacyjny na 2012 rok Wniosek spełnił wymagane kryteria formalne i obecnie 
oczekujemy na ocenę merytoryczną, której wyniki poznamy do 10 stycznia 2012 roku. 

Wsparciem planuje się objąć 9 osób (5 kobiet i 4 męŜczyzn) w wieku aktywności zawodowej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 
Pracy lub nieaktywnych zawodowo, w tym 1 osobę niepełnosprawną. 

Świąteczna wizyta 
 
Święty Mikołaj to jedna z najbardziej znanych postaci na świecie - z 
niecierpliwością jest oczekiwany przez wszystkie dzieci i nie tylko. 
W tym  roku  Mikołaj  nie  zapomniał  takŜe  o  mieszkańcach naszej  

gminy. Pracownicy 
Urzędu Gminy, ucze-
stnicy zajęć Gminne-
go Ośrodka Kultury 
oraz przechodnie 
mogli liczyć na słodkie 
prezenty i zapewnie-
nie, Ŝe wizyta Mikoła-
ja pozostanie niezapo-
mniana … aŜ do 
przyszłego roku. 

 
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do wzięcia udziału 
w kolejnych konkursach, których regulaminy dostępne są na 
naszej stronie internetowej www.gokgidle.pl 

Aerobik dla pań 
Gminny Ośrodek Kultury informuje, Ŝe od grudnia w budynku 
ZSG w Pławnie prowadzone są zajęcia aerobiku dla pań. Udział 
w zajęciach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy. 

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny 
Uznając, Ŝe przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka,               
w tym prawo do Ŝycia, zdrowia, oraz poszanowania godności  osobistej,            
a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom 
równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności, a takŜe w celu 
zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie  Gmina 
Gidle realizuje ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku  z późniejszymi zmianami                            
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
Zarządzeniem Wójta Gminy Gidle  z dnia 29 sierpnia 2011 roku  został 
powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Gidle                           
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  w następującym składzie: 
1. Danuta Rembielak - pracownik socjalny w GOPS w Gidlach 
2. Izabela Gieroń - pracownik socjalny w GOPS w Gidlach 
3. Katarzyna Jędrzejczyk - pracownik socjalny w GOPS w Gidlach 
4. Beata Mazurek - Przewodnicząca GKRPA w Gidlach 
5. mł. asp. Wojciech Łuszczyn - dzielnicowy Gminy Gidle 
6. Agata Bilicz - pielęgniarka SP ZOZ w Gidlach 
7. Anna Dąbrowska - pedagog szkolny PSP w CięŜkowicach 
8. Agnieszka Kowalska - pedagog  szkolny PSP w Gidlach 
9. Jolanta Krakowiak - pedagog  szkolny PG w Gidlach 
10. Renata Kucuń – Marchewka - pedagog szkolny ZSG w Pławnie 
11. Joanna Banaszczyk - starszy kurator zaw. Sądu Rejonowego  
12. Dorota Kozera-Łęcka - kurator specjalista Sądu Rejonowego 
Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Gidlach. 
Celem działania Zespołu jest usprawnienie przepływu informacji oraz 
reagowania na zidentyfikowane problemy społeczne, a w szczególności 
przemocy w rodzinie. 

Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań 
podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu, 
diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań                        
w środowisku zagroŜonym przemocą mających na celu przeciwdziałanie 
temu zjawisku. Zadaniem Zespołu jest równieŜ inicjowanie interwencji         
w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie 
informacji o instytucjach, osobach i moŜliwościach udzielenia pomocy           
w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób 
stosujących przemoc. 
W dniu 11.10.2011 roku odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu 
Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
na terenie Gminy Gidle, na którym członkowie przyjęli regulamin 
działania, wybrali prezydium Zespołu i złoŜyli oświadczenia o ochronie 
danych osobowych, zapoznali się z Gminnym Programem 
przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy            
w Rodzinie na lata 2011-2016. 
Prezydium Zespołu: 
1. Przewodniczący Zespołu  - Danuta Rembielak  
2. Zastępca przewodniczącego Zespołu -  Agata Bilicz 
3. Sekretarz Zespołu - Jolanta Krakowiak 

Świadczenia rodzinne 
GOPS przypomina, Ŝe od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do 
zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej 
zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzaleŜnione 
będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się o zaświadczenia, 
Ŝe matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niŜ 
od 10 tygodnia ciąŜy do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 
2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli                     
i przedsiębiorców nie przewidują moŜliwości zastąpienia 
ww. zaświadczenia oświadczeniem). 
 


